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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคคือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการมี
สวนรวมของสมาชิกกับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

การวิจัยเปนแบบผสมวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใชการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัย คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน ๑๘๐ คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ ๐.๙๖๗ วิเคราะห
ขอมูลโดยหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๒ คน 
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวา 

๑. การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� = ๓.๖๕) โดยมีแหลงวัตถุดิบท่ีไดมาจากในทองถ่ิน มีการจัดประชุม
รวมกันทุกเดือนภายในกลุมของแตละกลุมวิสาหกิจชุมชน และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอก เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมของสมาชิกทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดาน

การตัดสินใจ (x� = ๓.๗๗) ดานการปฏิบัติการ (x� = ๓.๗๒) ดานการรับผลประโยชน (x� = ๓.๗๐) 

ดานการประเมินผล (x� = ๓.๗๓) และ กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง พบวา

ดานการกอรูปเครือขาย (x� =๓.๕๓) และดานการจัดระบบบริหารเครือขาย (x� = ๓.๕๑) อยูในระดับ

มาก ดานการใชประโยชนเครือขาย (x� = ๓.๓๘) ดานการธํารงรักษาเครือขาย (x� = ๓.๔๕) อยูใน
ระดับปานกลาง  
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๒. การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (R=.๘๖๕**) เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวาทุกดานอยูใน
ระดับสูง คือ ดานการธํารงรักษาเครือขาย (r=.๗๘๙**) ดานการกอรูปเครือขาย (r=.๗๓๔**) ดานการ
จัดระบบบริหารเครือขาย (r=.๖๗๑**) และดานการใชประโยชนเครือขาย (r=.๕๕๐**) จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว  

๓. ปญหา อุปสรรค กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม คือ การสรางกลุมวิสาหกิจชุมชนเริ่มตนจากการอนุรักษพ้ืนท่ีวัฒนธรรม
ทองถ่ิน รักษาภูมิปญญาใหอยูไดนาน แตในปจจุบันถูกมองเปนการดําเนินการแบบธุรกิจ ทําให
ปฏิสัมพันธภายในกลุมเกิดการขัดแยงกัน อีกท้ังยังขาดการผลักดันในการสรางคนรุนใหม สมาชิกยัง
ขาดองคความรูในการดําเนินการ ไมมีแหลงเงินทุนเพ่ือมาสนับสนุน สถานท่ีการดําเนินงานเปนพ้ืนท่ี
เอกชนทําใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการ และยังมีการเปลี่ยนผังเมืองจากท่ีดินประเภทการเกษตร
เปนท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมทําใหเกิดมลพิษ สภาพภูมิอากาศปจจุบันแปรปรวนสงผลใหการติด
ผลผลิตนอยลง ตลอดจนขาดการยกระดับผลิตภัณฑเดิมของชุมชน เพ่ือพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑใหม 
ทําใหความสนใจในผลิตภัณฑชุมชนลดลง และขอเสนอแนะการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบล 
ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คือ สํานักงานเกษตรอําเภอสามพรานเปนหนวยงาน
สนับสนุนเครื่องมือและงบประมาณตามความตองการ รวมถึงการประชาสัมพันธทางดานผลประโยชน
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนสิ่งท่ีจะมาสงเสริมการผลิตสินคา หางบประมาณจากกลุมเครือขาย
ภาครัฐ หาแหลงเงินทุน หรือหาพันธุพืชใหมๆ มาปลูก สงเสริมใหศึกษาดูงาน อบรมความรูเก่ียวกับ
กลุมวิสาหกิจ และชวยดึงอุตสาหกรรมเขามาเพ่ือรองรับสินคาเกษตร ผลักดันใหเกิด MOU กับ
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคประชาชน รวมกันทําการวิจัย ระดมความคิดสรางสรรคเพ่ือใหเกิด
การตอยอดผลิตภัณฑ ประชาชนรวมมือกันโดยการท่ีภาครัฐเปนคนใหขอมูลสนับสนุน พัฒนาการผลิต
ใหทันกับภายนอก ใหนักเรียนเขามามีสวนรวมกิจกรรมในการเรียนรู เกิดความรักในทองถ่ิน ตลอดจน
สงเสริมใหเปนแหลงจําหนายสินคาของชุมชน 
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Abstract 
 

Objectives of this research were 1. To study the general condition of the 
enterprises networking process of Raikhing sub-district, Samphran district, 
Nakhonpathom province. 2. To study the relationship between the participation of 
members and the community enterprises networking process of Raikhing sub-district, 
Samphran district, Nakhonpathom province and 3. To study the problems obstacles 
and suggestions for community enterprises networking process of Raikhing sub-
district, Samphran district, Nakhonpathom province.  

Methodology was the mixed method: research the quantitative research 
using survey method, collected from 180 samples who were the community 
members of Raikhing sub-district, Samphran District, Nakhonpathom Province with 
questionnaires with the confidence value is 0.967 and analyzed data with Frequency, 
Percentage, Mean, Standard Deviation, and Pearson’s Correlation Coefficients. The 
qualitative research collected data from 12 key informants by in-depth-interview 
Data were analyzed by descriptive content analysis. 
Findings of this research were as follows: 

1. The general conditions of the enterprises networking process of 
Raikhing sub-district, Samphran district, Nakhonpathom province, by overall, were at 

high level. (x� = 3.65). Each aspect was also at high level as; 1). Member’s 

participation in decision making aspects was at high level (x� = 3.77), the operation 
aspects was at = 3.72, receiving benefits aspect was at = 3.70, the evaluation aspect 
was at = 3.73, all aspects were at high level. 2. Community enterprises networking 
process of Raikhing sub-district; networking management system aspect was at = 
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3.51, networking formation aspect was at = 3.53, networking utilization aspect was at 
= 3.51, maintaining networking aspect was at = 3.45) the middle level. 

2. Members’ participation had relationship with the community 
enterprises networking process of Raikhing sub-district, Samphran district, 
Nakhonpathom Province, by overall, was at high level (R=.865) And each aspect: 
member’s participation, networking formation, networking management system, 
networking utilization and maintaining networking aspect had a positive relationship 
with community enterprises networking process of Raikhing sub-district, accepting  
the hypothesis. 

3. The problems obstacles and suggestions for community enterprises 
networking process of Raikhing sub-district, Samphran district, Nakhonpathom 
province were as follows: creation of a community enterprise group originally started 
from preserving the local culture and local wisdom to be remained for a long time. 
But at present, the community enterprises were operated on the commercial basis, 
creating conflicts, lacking driving mechanism for young generations to continue the 
enterprises. Members do not have knowledge and budget to support the enterprises. 
Locations of the enterprises belong to private parties causing many problems for 
operation. Besides, city planning has change the former agricultural areas into 
commercial areas creating pollution that had effects on the production of local 
goods without upgrading and decreased.  

The approaches to re-inventing community enterprises networking 
process of Raikhing Sub-district, Samphran District, Nakhonpathom Province,  The 
Office of Raikhing Agriculture supported the enterprises with equipment and budget 
as needed, publicizes the benefits of the community enterprises,promoted the 
products, seeked for the budgets from other agencies concerned, supported new 
seeds, promoted educational tour, training and seminar, pulled in new industry to 
support the local products, negotiated memorandum of understanding, MOU with 
both govern and private organizations, initiated research and development for 
product extension, people cooperate with the government support to upgrade new 
products. Encourage students to come to learn the way of life so that they will love 
the locality that is the local products distribution areas. 
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กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ เรื่อง กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม สําเร็จไดรับความอนุเคราะห ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือจากบุคคลหลาย
ฝาย ซ่ึงผูวิจัยขอระบุนามไวเพ่ือแสดงความขอบคุณไว ดังนี้  

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรพม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ท่ีบริหารการจัดการและใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการเรียน
การสอน และการพัฒนาความรู จนทําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณ  ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข ประธานกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ,               
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง กรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ ท่ีไดใหคําปรึกษาขอชี้แนะ ขอแนะนํา 
และขอคิดเห็น ท่ีเปนประโยชนตอการทําสารนิพนธทุกข้ันตอน ตลอดจนใหกําลังใจแกผูทําวิจัยในการ
ทําสารนิพนธเลมนี้ตลอดมา จนกระท่ังสารนิพนธนี้สําเร็จลงดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
ไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ดร.พงศพัฒน  จิตตานุรักษ, ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, ดร.ประเสริฐ ธิ
ลาว, ผศ.ประสิทธิ์  ทองอุน, ดร.พัชราวลัย  ศุภภะ ท่ีกรุณารับเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีใหความอนุเคราะห
ตรวจสอบ แนะนํา ปรับปรุงแบบสอบถามท่ีเปนเครื่องมือท่ีใชในการทําสารนิพนธครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปองกันสารนิพนธท้ัง ๕ ทาน คือ ผศ.ดร.รัฐพล  เย็น
ใจมา ประธานกรรมการ ผศ.ดร.อัจฉรา  หลอตระกูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข 
กรรมการ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝายวิชาการ กรรมการและ
เลขานุการ ท่ีไดใหขอเสนอแนะ เพ่ือใหสารนิพนธฉบับนี้มีความถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณ นางสมลักษณ  ฟกปอม รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอสามพราน    
ท่ีใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพ่ือศึกษาการวิจัย ขอขอบพระคุณทานท่ีใหความอนุเคราะหใน
การใหขอมูลในการสัมภาษณทุกคน และขอขอบคุณสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงทุกทาน ท่ีให
ความอนุเคราะหชวยตอบแบบสอบถาม  

คุณคาและประโยชนท่ีเกิดจากสารนิพนธนี้ ขอยกคุณความดีนี้บูชาพระคุณขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดถึง บิดา มารดา ครู อุปชฌาย อาจารย ผูมีพระคุณทุกๆ ทาน ท่ีได
อบรม สั่งสอน แนะแนว เปนท่ีปรึกษาใหความรูจนถึงปจจุบนันี้ 

 
นางสาวณัชชา  ณัฐโชติภคิน 

มีนาคม ๒๕๖๒ 
     



(๖) 
 

สารบัญ 

 เรื่อง  หนา 

บทคัดยอภาษาไทย (๑) 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ (๓) 

กิตติกรรมประกาศ (๕) 

สารบัญ (๖) 

สารบัญตาราง (๑๐) 

สารบัญภาพ (๑๑) 

บทท่ี๑ บทนํา   

 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 
 ๑.๒ คําถามการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงคการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ๕ 
 ๑.๗ ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ๗ 
    
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎ ีท่ีเก่ียวกับกระบวนการสรางเครือขาย ๘ 
 ๒.๒ แนวคิด ท่ีเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน ๒๘ 
 ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวม ๔๓ 
 ๒.๔ ขอมูลบริบทพ้ืนท่ีวิจัย ๕๓ 
 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๕๖ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๖๔ 
    
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๕ 
 ๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ ๖๖ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๖๘ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ๗๑ 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล ๗๒ 
    



(๗) 
 

สารบัญ (ตอ) 

 เรื่อง  หนา 
บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะหขอมูล  
 ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ๗๔ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอสภาพท่ัวไป

ของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม 

 
 

๗๖ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการ

สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

 
 

๗๘ 
 ๔.๔ ผลการวิ เคราะห ระดับ ความ คิด เห็ น ของสมาชิ ก ท่ี มีต อ

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
 

๘๓ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของสมาชิก

กับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
 

๘๘ 
 ๔.๖ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบล  
ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
 

๙๐ 
 ๔.๗ ผลการวิเคราะหแบบสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
 

๙๒ 
 ๔.๘ สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย ๑๐๖ 
    
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๐๘ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๑๔ 
 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๑๑๗ 
    
บรรณานุกรม  ๑๑๙ 
ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ 
 

๑๒๘ 
 ภาคผนวก ข ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ๑๓๔ 
   



(๘) 
 

สารบัญ (ตอ) 

 เรื่อง  หนา 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะหนําแบบสอบถามไปทดลองใช 

(Try out) 
 

๑๔๐ 
 ภาคผนวก ง ผลการหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ๑๔๒ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย ๑๔๕ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ  

(Key Informants) 
 

๑๔๗ 
 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๖๐ 
 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย ๑๖๘ 
 ภาคผนวก ฌ ภาพถายในการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ ๑๗๑ 
ประวัติผูวิจัย  ๑๗๗ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



(๙) 
 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี   หนา 
๓.๑ จํานวนสมาชิกจําแนกตามกลุมวิสาหกิจชุมชน ๖๗ 
๔.๑ แสดงจํานวน และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม ๗๕ 
๔.๒ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็น

ของสมาชิกท่ีมีตอสภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของ
ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
 

๗๖ 
๔.๓ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีสวนรวมของสมาชิกใน

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

 
 

๗๘ 
๔.๔ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมของสมาชิกใน

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ดานการตัดสินใจ 

 
 

๗๙ 
๔.๕ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมของสมาชิกใน

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ดานการปฏิบัติการ 

 
 

๘๐ 
๔.๖ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมของสมาชิกใน

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ดานการรับผลประโยชน 

 
 

๘๑ 
๔.๗ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมของสมาชิกใน

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ดานการประเมินผล 

 
 

๘๒ 
๔.๘ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอ

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

 
 

๘๓ 
๔.๙ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอ

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ดานการกอรูปเครือขาย 

 
 

๘๔ 
๔.๑๐ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอ

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ดานการจัดระบบบริหารเครือขาย 

 
 

๘๕ 
๔.๑๑ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอ

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ดานการใชประโยชนเครือขาย 

 
 

๘๖ 
   



(๑๐) 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 
๔.๑๒ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอ

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ดานการธํารงรักษาเครือขาย 

 
 

๘๗ 
๔.๑๓ การวิ เคราะหความสัมพันธระหวางการมีส วนรวมของสมาชิกกับ

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

 
 

๘๘ 
๔.๑๔ ผลสรุปความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของสมาชิกกับกระบวนการ

สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

 
 

๘๙ 
๔.๑๕ ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

๙๐ 
๔.๑๖ ขอเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

๙๑ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



(๑๑) 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี  หนา 
๒.๑ กระบวนการทํางานของเครือขาย ๑๙ 
๒.๒ รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen และ 

Uphoff 
 

๕๐ 
๒.๓ กรอบแนวคิดในการวจิัย ๖๔ 
๔.๑ สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย ๑๐๖ 

 



๒ 
 

บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในระยะ ๕ ปขางหนายังมีแนวโนม

ขยายตัวชาและมีความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑสูง ซ่ึงสงผล
ใหประเทศไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงสําคัญ ไดแก ความไมแนนอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ดําเนินนโยบายการเงินของมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน ซ่ึง
จะสงผลกระทบตอภาคการเงิน และการประกอบธุรกิจของไทย นอกจากนี้การเปดเสรีทางการคา
กอใหเกิดการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน ทําใหประเทศไทยตองมีการปรับตัวเพ่ือใหสามารถแขงขันได๑ ในป
พ.ศ.๒๕๔๘ รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือใหชุมชนเกิดความ
แข็งแกรงทางเศรษฐกิจเกิดการพ่ึงตนเอง เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันในตลาดอยางสมดุล เปน
ทางเลือกท่ีสําคัญในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะชนบท ท่ีผสมผสานการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
ภาคพาณิชยกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการดวยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน ได
หลอหลอมใหทุกคนซึมซับถึงการพ่ึงพาตนเองและนําองคความรูนี้ไปใชในการผลิตถายทอดใหกับ
สังคม ตลอดจนใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน กอใหเกิดความสมดุลในชีวิต ชุมชน
สามารถจัดการความรูภายในชุมชนรวมไปถึงการเรียนรูซ่ึงเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน เพราะการเรียนรูทําใหชุมชนไดรูศักยภาพของตนเอง ไดคนพบทุนท่ีมีอยูในชุมชนกอใหเกิด
ประโยชนตอชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน และเจตคติท่ีดีตอ
ชีวิตและสังคม๒  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงมีแนวทาง
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเขมแข็ง มุงพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผาน

                                                           
๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี , 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://www.nesdb.go.th/ewt_ 
dl_link.php? nid=6422 [๒ เมษายน ๒๕๖๑]. 

๒ นรินทร สังขรักษา, “ผลดีของการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกระบวนการ
เรียนรูและการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี”, รายงานวิจัย, 
(สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๕๑), หนา ๔. 

http://www.nesdb.go.th/ewt_%20dl_link.php?%20nid=6422%20%5b%E0%B9%92
http://www.nesdb.go.th/ewt_%20dl_link.php?%20nid=6422%20%5b%E0%B9%92


๒ 
 

เครือขายวิสาหกิจชุมชน โดยการสรางความรวมมือระหวางภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน และความ
รวมมือระหวางวิสาหกิจชุมชนในแตละพ้ืนท่ี เพ่ือการสรางองคความรู รูปแบบการจัดการเพ่ือสราง
ความเขมแข็งและความยั่งยืนของวิสาหกิจในระยะยาว รวมท้ังเผยแพรความรูดานการสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก พรอมท้ังประสานงานกับจังหวัดและทองถ่ินเพ่ือขยายผลจากชุมชนตนแบบ
ใหมีการนําไปใชในชุมชนอ่ืนๆ อยางกวางขวางเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐภายใตยุทธศาสตรดาน
การแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน สรางมาตรการจูงใจ
ใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนพัฒนาดานสังคมในรูปแบบใหมๆ ท่ีเปนนวัตกรรมสังคม อาทิการ
พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือชุมชน การออกพันธบัตรเพ่ือการพัฒนาสังคมตลาดหลักทรัพยเพ่ือสังคม 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ผานกลไกเครือขายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
และหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเขามาชวยดําเนินการสงเสริม
ใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการพัฒนา 
โดยเนนการเสริมสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการในพ้ืนท่ี พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชนใหสามารถใชประโยชนจากการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐท้ังสวนกลางและสวนทองถ่ินในกระบวนการพัฒนารวมท้ัง
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรองรับการเติบโตของ
พ้ืนท่ี ๓ ซ่ึงเปนกลยุทธท่ีสําคัญในการประสานความรวมมือท่ีเริ่มตนจากการทํางานในพ้ืนท่ีเล็กๆ และ
ขยายกระบวนการเปนเครือขายท่ีกวางออกไป  

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีการสงเสริมใหชุมชนจัดต้ังวิสาหกิจ
ชุมชนอันเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยใหชุมชนไดปรับเปลี่ยนวิธีการพ่ึงพิงปจจัยตางๆ จากภายนอกชุมชน
เปนการพ่ึงตนเองภายในชุมชน โดยอาศัยทุนของตนเองและทุนของชุมชน ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกรตําบลไรขิง วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียว
เกาะลัดอีแทน วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิง วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิง และเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรี๔ ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง ไดรับรางวัล
ชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับจังหวัดในป พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเกิดจากการรวมตัวของผูนําทองถ่ิน
และเกษตรในตําบลไรขิง เนื่องจากปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชเคมี มีราคาแพงมาก เกษตรกรบาง
รายยากจนไมมีเงินพอท่ีจะซ้ือ และสิ่งสําคัญคือใชแลวทําใหดินเสีย สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ แมน้ํา
ลําคลองเสียไปดวย จึงระดมความคิดรวมกับเกษตรประจําตําบล จัดอบรมสาธิตการทําปุยหมัก
ชีวภาพข้ึนเพ่ือทดลองใชในสวนของเกษตร ปรากฏวาไดผลดีจึงคิดริเริ่มระดมทุนจากสมาชิกและขอ
งบประมาณจากเทศบาลเมืองไรขิง งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกรมสงเสริมการเกษตร และขอ
สถานท่ีจากวัดไรขิง ในการดําเนินการจัดตั้งโรงเรือนปุยข้ึนและแบงหนาท่ีการผลิตพรอมจําหนายปุย
ใหสมาชิกในราคาถูก และไดจัดตั้งเปนกลุมผูผลิตปุยข้ึนและแบงหนาท่ีการผลิตพรอมจําหนายปุยให

                                                           
๓ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี , 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒, หนา ๘๑. 
๔ ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร, รายชื่อ

วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน, [ออนไลน], แหลงท่ีมา:http://smce.doae.go.th/ProductCategory 
/Smce Category.php [๒ เมษายน ๒๕๖๑]. 



๓ 
 
สมาชิกในราคาถูก และไดจัดตั้งเปนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิงข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒ 
โดยมีเกษตรประจําตําบลไรขิง เปนท่ีปรึกษา โดยแรกเริ่มมีสมาชิก ๔๒ คน สมาชิกสวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกรรม รับจางและคาขายโดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการ เพ่ือทําหนาท่ีบริหารกลุม เพ่ือให
กลุมมีการดําเนินกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพมีการวางระเบียบขอบังคับระหวางสมาชิก เพ่ือใหเกิด
ความเปนระเบียบและยุติธรรมตอสมาชิก และตอมาไดมีการจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน เม่ือวันท่ี 
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ สถานท่ีตั้ง เลขท่ี ๕๘ หมู ๓ ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท ๐๘๗-๐๒๐-๙๘๒๘ โดยมีการระดมเงินทุนจากสมาชิก เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมภายในกลุม และเปดรับสมาชิกเพ่ิม กําหนดหุนละ ๑๐๐ บาท คนละไมเกิน ๑๐๐ หุน 
หลังจากจัดตั้งกลุมแลว คณะกรรมการไดดําเนินการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน กับสํานักงาน
เกษตรอําเภอสามพราน โดยใชชื่อกลุมวา “กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง” โดย
ยื่นจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน และไดรับการอนุมัติเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ปจจุบันมี
สมาชิกกลุมจํานวน ๑๑๘ ราย๕ จะเห็นไดวาจากการประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมนั้น
จะตองอาศัยเครือขายจากสวนงานตางๆ และการมีสวนรวมของประชาชนท้ังท่ีเปนสมาชิกและไมใช
สมาชิก อีกท้ังยังตองมีการใชองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือชวยในการสงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ทําใหเกิดการพัฒนาท่ีนําไปสูความเขมแข็งและการ
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบล
ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพ่ือจะไดทราบถึงแนวทางการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน
ท่ีเกิดจุดรวมของผลประโยชน มีการสรางองคความรู เกิดแลกเปลี่ยนสารสนเทศและระดมทรัพยากร
ทําใหมีกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เกิดความสัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิกอันจะเปนประโยชนตอ
วิสาหกิจชุมชนไทยตอไป 

 

๑.๒ คําถามการวิจัย 
๑.๒.๑ สภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม เปนอยางไร 
๑.๒.๒ การมีสวนรวมของสมาชิกมีความสัมพันธกับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจ

ชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หรือไม อยางไร  
๑.๒.๓ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ควรเปนอยางไร 
 
 
 

                                                           
 ๕ วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง, ประวัติความเปนมา, [ออนไลน], แหลงท่ีมา 

: http://noonui2552.wixsite.com/enterprise [๑๘ เมษายน ๒๕๖๑]. 
 



๔ 
 

๑.๓ วัตถุประสงคการวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม 
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของสมาชิกกับกระบวนการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะหจากกรอบแนวคิดกระบวนการสราง
เครือขายของรัชรฐา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา๖ ซ่ึงแบงออกเปน ๔ ข้ันตอน ไดแก ๑) การกอรูป
เครือขาย ๒) การจัดระบบบริหารเครือขาย ๓) การใชประโยชนเครือขาย ๔) การธํารงรักษาเครือขาย 
และปจจัยท่ีสงผลตอการสรางเครือขายของ โคเฮนจอหน และนอรแมน (Cohen, John & Norman 
T.Uphoff)๗ ซ่ึ งแบงออกเปน ๔ ดาน ไดแก  ๑ ) การตัดสินใจ ๒) การปฏิบัติการ ๓) การรับ
ผลประโยชน ๔) การประเมินผล   

๑.๔.๒ ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา  
ตัวแปรตน (Independent Variables)  

๑. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สถานภาพผูตอบแบบสอบถามซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  

๒. การมีสวนรวมของสมาชิก ไดแก ๑) การตัดสินใจ ๒) การปฏิบัติการ ๓) การรับ
ผลประโยชน ๔) การประเมินผล   

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ กรอบแนวคิดกระบวนการสรางเครือขาย
ของรัชรฐา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา  ซ่ึงแบงออกเปน ๔ ข้ันตอน ไดแก ๑) การกอรูปเครือขาย ๒) การ
จัดระบบบรหิารเครือขาย ๓) การใชประโยชนเครือขาย ๔) การธํารงรักษาเครือขาย  

๑.๔.๓ ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลสําคัญ 
 ๑.๔.๓.๑ ประชากร (Population) ไดแก สมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีจํานวน ๓๒๔ คน๘   

                                                           
๖ รัชรฐา  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา, “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวมของ

เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๘), หนา ๕๒-๕๙. 

๗ J.M. Cohen and N.T. Uphoff, “Participation’s Place in Rural Development: 
Seeking Clarity Through Specificity”, Worle Development, 8 (3), (1980), p. 223. 

๘ เกษตรอําเภอสามพราน, รายงานคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน, 
(อัดสําเนา). 



๕ 
 

  ๑.๔.๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก 
(In depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญจํานวน ๑๒ รูป/คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
การศึกษาวิจัย “กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม” พ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

๑.๔.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา 
ดําเนินการวิจัยตั้งแต ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง วันท่ี ๒๘ เดือน กุมภาพันธ 

พ.ศ.๒๕๖๒ รวมเปนระยะเวลา ๔ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
การมีสวนรวมของสมาชิกมีความสัมพันธกับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีสมมติฐานยอยดังนี้ 
๑.๕.๑ การการมีสวนรวมของสมาชิกมีความสัมพันธกับกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการกอรูปเครือขาย  
๑.๕.๒ การการมีสวนรวมของสมาชิกมีความสัมพันธกับกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการจัดระบบบริหารเครือขาย 
๑.๕.๓ การการมีสวนรวมของสมาชิกมีความสัมพันธกับกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการใชประโยชนเครือขาย 
๑.๕.๔ การการมีสวนรวมของสมาชิกมีความสัมพันธกับกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการธํารงรักษาเครือขาย 
 

๑.๖. นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามศัพทท่ีใชในการวิจัยไวดังนี้ 
กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือจุดมุงหมายในการสงมอบผลผลิตหรือ

บริการใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังภายในและภายนอกสวนราชการ อันประกอบไป
ดวย คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค และวัสดุมาทํางานรวมกันตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว 

การสรางเครือขาย หมายถึง การประสานความรวมมือของกลุมคนหรือกลุมองคกรโดย
ผานการแลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสรางของคน
ในเครือขายดวยความเปนอิสระ เทาเทียมกันภายใตพ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร     
ซ่ึงกันและกัน 

 ๑ ข้ันตอนการกอรูปเครือขาย หมายถึง การกอตัวของเครือขายท่ีอาจเกิดไดสอง
แนวทางใหญๆ แนวทางแรกคือเครือขายท่ีเกิดจากรัฐเขาไปริเริ่ม (State Initiative)และเครือขายท่ี
ประชาชนเปนแกนนําจัดตั้ง (Citizen Initiative) ซ่ึงแนวทางการกอรูปเครือขายท่ีดี ควรดําเนินการท้ัง
สองแนวทางควบคูกันไป โดยสนับสนุนใหกลุมองคกรประชาชนมีอิสระในการมีสวนรวมรับผิดชอบ 
และรวมสรางสรรคสังคมในการทํางานรวมกันเปนเครือขาย ไดแก การสรางความตระหนักในปญหา



๖ 
 
และสํานึกในการรวมตัว การสรางจุดรวมของผลประโยชน การแสวงหาแกนนําเครือขายท่ีดี และการ
สรางแนวรวมสมาชิกเครือขาย 

 ๒ การจัดระบบบริหารเครือขาย หมายถึง การจัดระบบเครือขายท่ีจะชวยใหครือ
ขายสามารถดําเนินงานไปไดอยางราบรื่นดวยการจัดผังกลุม จัดบทบาทหนาท่ี จัดระบบการ
ติดตอสื่อสาร จัดระบบการเรียนรูรวม และจัดระบบสารสนเทศ 

 ๓ การใชประโยชนเครือขาย หมายถึง การใชเครือขายเพ่ือเปนเวทีในการ
ประสานงานในการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ อีกท้ังยังแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากรเพ่ือมาใชใน
การพัฒนาความรูใหมๆ  

 ๔ การธํารงรักษาเครือขาย หมายถึง การรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิก
พรอมสรางแรงจูงใจในการดําเนินกิจกรรม สนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอและชวยเหลือในการ
แกปญหาตางๆ 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรือ
การอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความ ผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบ
กิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพ่ือสรางรายไดและเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน 

การมีสวนรวมของสมาชิก หมายถึง การท่ีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง เขามามี
บทบาท ดังนี้ 

 ๑ การตัดสินใจ หมายถึง การท่ีองคกรและประชาชนในตําบลไรขิงรวมกัน
วางแผนกําหนดความตองการ และจัดลําดับความสําคัญของแผนตอจากนั้นเลือกนโยบาย และ
ประชากรท่ีเก่ียวของ ซ่ึงการตัดสินใจนี้เปนกระบวนการตอเนื่องท่ีตองดําเนินการไปเรื่อยๆ ตั้งแตการ
ตัดสินใจในชวงเริ่มตน การตัดสินใจในชวงดําเนินการตามแผนและการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนท่ีวาง
ไว ตลอดถึงการติดตามประเมินผล 

 ๒ การปฏิบัติการ หมายถึง การท่ีองคกรและประชาชนในตําบลไรขิงเขารวม
ดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนไรขิง การดําเนินงานการตามแผนหรือ
นโยบาย และการใหคําปรกึษาขอเสนอแนะแกประชาชนในชุมชน 

 ๓ การรับผลประโยชน หมายถึง การท่ีองคกรและประชาชนในตําบลไรขิงไดรับ
ผลประโยชนจากการมีสวนรวมในการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวกับการ
วิสาหกิจชุมชน ไมวาจะเปนความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง การมีความรูเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนท่ีดีข้ึน 
รวมท้ังการท่ีประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในทุกดาน 

 ๔ การประเมินผล หมายถึง การท่ีองคกรและประชาชนในตําบลไรขิงรวมกัน
ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ของชุมชนท่ีไดดําเนินการเสร็จสิ้น 
เพ่ือวิเคราะหปญหาหรืออุปสรรคในการท่ีจะนําไปพัฒนากองทุนวิสาหกิจชุมชนสืบไป 

สภาพท่ัวไป หมายถึง สิ่งตางๆท่ีอยูรอบตัวท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังสภาพแวดลอม สังคมหรือวัฒนธรรม 

 
 



๗ 
 

๑.๗.ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
๑.๗.๑ ทําใหทราบสภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม 
๑.๗.๒ ทําใหทราบความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของสมาชิกกับกระบวนการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
๑.๗.๓ ทําใหทราบกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม 
๑.๗.๔ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัยจะเปนขอมูลสําหรับนําไปปรับใชกับกระบวนการ

สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และเสนอหนวยงานท่ี
เก่ียวของตอไป 

 
 



๘ 

 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอ  

สามพราน จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยจะนําเสนอการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวของเขามาประกอบการทําวิจัย ดังมีประเด็นท่ีศึกษาประกอบดวย 

 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎ ีท่ีเก่ียวกับกระบวนการสรางเครือขาย          
 ๒.๒ แนวคิด ท่ีเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน 
 ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎ ีท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวม 
 ๒.๔ ขอมูลบริบทพ้ืนท่ีวิจัย 
 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  ๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางเครือขาย 
  ๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิสาหกิจชุมชน 
  ๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม   
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับกระบวนการสรางเครือขาย           
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสรางเครือขาย ผูวิจัยไดประมวลมาจาก

แนวคิดของนักวิชาการ โดยนําเสนอในประเด็นท่ีเก่ียวกับความหมาย ปจจัย การบริหารจัดการ 
ลักษณะ แนวคิดและทฤษฎี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายการสรางเครือขาย 
เครือขายในสังคมมนุษยเกิดข้ึนมานานแลว มีความสัมพันธแบบเครือขายในทุกสังคมท้ัง

สังคมตะวันตก สังคมตะวันออก และสังคมไทย เพราะทุกสังคมสมาชิกมีการรวมกันในลักษณะ
เครือขายเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลกันในสังคม เพียงแตยังไมไดกําหนดคําวาเครือขายข้ึนมาใชเทานั้น 
สังคมไทยก็มีวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนไทยเปนแบบท่ีผูคนตั้งถ่ินฐานอยูรวมกันพ่ึงพาอาศัยกัน มี
ความสัมพันธเพ่ือเชื่อมโยงคนในชุมชนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน๑ สมัครใจแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
กัน ทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัด ระเบียบโครงสรางท่ีคนหรือองคกรสมาชิกยังคงมี
ความเปนอิสระเครือขาย สามารถแกปญหาได ดวยการเปดโอกาสใหบุคคลและองคกรไดแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร รวมท้ังบทเรียน และประสบการณกับบุคคลหรือองคกรท่ีอยูนอกหนวยงานหรือองคกร 

                                                           
๑ สนธยา พลศรี, เครือขายของการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

โอเดียนสโตร, ๒๕๕๐), หนา ๑๙๑-๑๙๓. 



๘ 

 
ของตนและใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน๒ เครือขายเปนความสัมพันธเชิงกระบวนระบบท่ีเชื่อมโยงสิ่ง
ตางๆเขาดวยกัน โดยไมละท้ิงสาเหตุ ผลลัพธ และบริบทท่ีเก่ียวของ เปนการมองสรรพสิ่งอยางเปน
องครวม และเปนระบบเปดท่ีสามารถจะเชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืนๆ อยางตอเนื่องและสุดทายคือ ความเปน
กระบวนการท่ีทําหนาท่ีระหวางกันหรือการมีปฏิกิริยาสัมพันธอยางตอเนื่อง๓  

เครือขายเปนรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติการในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุม
กับกลุม ชุมชนกับชุมชน โดยมีหลักยึดตามขอบเขตพ้ืนท่ี ประเด็นเนื้อหาและกระบวนการเรียนรูเปน
หนึ่งเดียว กระบวนการดังกลาวเกิดจากทองถ่ิน เหมาะสมกับทองถ่ินท่ีจะชวยใหบุคคลและชุมชน
สามารถดําเนินชีวิตอยูไดดวยองคประกอบท่ีสําคัญ คือ ภูมิปญญาพ้ืนบาน การปฏิบัติ แบบอยางของ
ผูรู การอบรมสั่งสอนในบริบททางสังคม คมนาคม แบบการติดตอท่ีสะดวกยิ่งข้ึนทําใหการไปมาหาสูดู
งาน การรวมกันทํา ขามเขตแดนของชุมชน อําเภอ จังหวัดและภาคเปนไปไดงาย๔ มีการรวมตัวของ
กลุมท่ีมีการประสานงานหรือทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง มีระยะเวลานานพอควร มีวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายรวมกัน และหากบรรลุวัตถุประสงคหนึ่ งแลว อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
วัตถุประสงคใหมได๕ ซ่ึงการผสานการรวมตัวในลักษณะหลวมๆ โดยแตละองคกรท่ีมารวมตัวกันเปน
เครือขายตางมีอิสระ แตจะตองมีบุคคลท่ีเปนคนรับผิดชอบในการติดตอประสานงานท่ีชัดเจน มีกลไก
การทํางานประสานกิจกรรมรวมกันของหลายองคกร ซึ่งจะเปน พลังงานเคลื่อนไหวในการผลักดัน
แตละเรื่องถาเครือขายเขมแข็งเครือขายจะเปนกลไกการตรวจสอบในเรื่องตางๆ กับสิ่งท่ีเปนตัวเรงให
เกิดความตื่นตัวในกิจกรรมท่ีตองมีการผลักดันรวมกัน๖ 

สรุปไดวา เครือขาย หมายถึง การรวมตัวของคน กลุม หรือองคกรท่ีมีการประสานงาน
หรือทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง สมัครใจแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ทํากิจกรรมรวมกัน มีการจัด
ระเบียบโครงสราง มีความสัมพันธเชิงกระบวนระบบท่ีเชื่อมโยงสิ่งตางๆ เขาดวยกัน โดยไมละท้ิง
บริบทท่ีเก่ียวของ มีกระบวนการเรียนรูเปนหนึ่งเดียว ซ่ึงกระบวนการดังกลาวเกิดจากทองถ่ินท่ี 
เหมาะสมกับทองถ่ินท่ีจะชวยใหบุคคลและชุมชนสามารถดําเนินชีวิตอยูไดดวยองคประกอบท่ีสําคัญ
เปนไปไดงาย 

๒.๑.๒ การจัดการเครือขาย 
การจัดการเครือขาย (network management) เปนสิ่งสําคัญท่ีจะนําพาเครือขาย

บรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จได ซ่ึงการจัดการเครือขายจะตองพิจารณาถึงเง่ือนไขสําคัญ   
๒ ประการ ไดแก (๑) สภาพของเครือขายตามวงจรชีวิตเครือขาย ไดแก ระยะกอตัว ระยะขยายตัว 
                                                           

๒ ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท และวไลทัศน วรกุล, แนวคิด แนวทาง และกรณีตัวอยางการ
ดําเนินงานศูนยประสานงานเครือขายองคกรชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: เอ ที เอ็นโปรดักช่ัน, ๒๕๔๗), หนา ๑๑๒. 

๓ พ ระ ม ห าส ุท ิต ย   อ าภ าก โร , เค ร ือ ข า ย : ธ ร รม ช าต ิ ค ว าม รู  แ ล ะ ก า รจ ัด ก า ร , 
(กรุงเทพมหานคร: พิสิษฐไทย ออฟเซต, ๒๕๔๘), หนา ๑๗. 

๔ เสรี พงศพิศ, เครือขาย: ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเขมขน ชุมชนเขมแข็ง, (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, ๒๕๔๘), หนา ๑๙๗ – ๑๙๘.  

๕ นันทิยา หุตานุวัตร, การพัฒนาองคกรชุมชน, (อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ๒๕๔๖), หนา ๗๓.  

๖ ป ระ พั น ธ  ช ว งภู ศ รี , ก าร ทํ า ง าน กั บ อ งค ก ร เค รือ ข า ย , [อ อ น ไล น ], แ ห ล ง ท่ี ม า : 
http//www.cdd.moi.go.th/sep131.htm[๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

๙ 



๑๐ 
 

ระยะรุงเรือง ระยะถดถอย และระยะฟนตัว เพ่ือใหสามารถดําเนินการ ปรับปรุง และพัฒนาไดอยาง 
สอดคลองและเหมาะสมกับพัฒนาการของเครือขาย และ (๒) เง่ือนไขของบริบทแวดลอมของ 
หนวยงานหรือบุคลากรท่ีบริหารเครือขายท่ีเปนขอจํากัด อาทิ งบประมาณ เง่ือนไขของกฎระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ ตลอดจนคานิยมและวัฒนธรรม เปนตน ท้ังนี้การจัดการเครือขายมีแนวทางการ 
ดําเนินการท่ีคลายคลึงกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ ไดแก การสรรหา พัฒนา รักษาไว 
และใชประโยชน โดยแนวทางการจัดการเครือขาย ประกอบดวย ๔ แนวทางตามวงจรชีวิตของ 
เครือขาย ไดแก การกอรูปเครือขาย การจัดระบบบริหารเครือขาย การใชประโยชนเครือขาย และ
การ ธํารงรักษาเครือขาย ดังนี้ 

 ๑. การกอรูปเครือขาย (network forming) อาจเกิดไดจาก ๒ แนวทางใหญๆ คือ 
โดยรัฐ (state initiative) และโดยประชาชน (citizen initiative) กลาวคือ การจัดตั้งเครือขายโดยรัฐ 
เกิดจากหนวยงานภาครัฐเปนผูริเริ่มกระตุนใหประชาชนตระหนักในปญหา สรางความต่ืนตัวให
ประชาชนเกิดความสนใจรวมตัวกัน และผลักดันใหเกิดการรวมตัวกันเปนเครือขายของประชาชน 
สวนการจัดต้ังเครือขายโดยประชาชน เกิดจากกลุมประชาชนเองท่ีมีความตระหนักและตื่นตัวใน
ปญหาใดปญหาหนึ่ง จึงรวมกลุมกันเปนเครือขายเพ่ือแกไขปญหานั้น โดยอาจมีองคการหรือหนวยงาน
อ่ืนเขามามีสวนชวยสนับสนุน เชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกร วิชาการ สื่อมวลชน เปนตน ท้ังนี้ 
แนวทางการกอรูปเครือขายท่ีดีควรดําเนินการท้ังสองแนวทางควบคูกันไป โดยพิจารณาความสามารถ
ในการรวมตัวของประชาชนเปนหลัก สวนภาครัฐมีบทบาทในการสงเสริม เอ้ืออํานวย สนับสนุนให
กลุมองคกรประชาชนมีอิสระในการมีสวนรวมรับผิดชอบ และรวมสรางสรรคสังคมในการทํางาน
รวมกันเปนเครือขาย ไดแก การสรางความตระหนักในปญหาและสํานึกในการรวมตัว การสรางจุด
รวมของผลประโยชน การแสวงหาแกนนําเครือขายท่ีดี และการสรางแนวรวมสมาชิกเครือขาย ดังนี้ 

  (๑) การสรางความตระหนักในปญหาและสํานึกในการรวมตัวดวยการแกไข
ปญหาหรือดําเนินการใดๆ ก็ตามใหเกิดสัมฤทธิผลจะตองอาศัยฉันทานุมัติรวมจากทุกภาคีท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสรางความรวมมือรวมใจจากภาคีเครือขายตางๆ การสรางกระแสใหเกิดความตระหนักในปญหาท่ี
ตองไดรับการแกไขใหกับประชาชนท่ัวไปจึงเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือกระจายความรวมมือท่ีไมจํากัดวงไวแค
หนวยงานภาครัฐและสรางความเขาใจใหประชาชนไดเขาใจวาการ รวมมือกันแกไขจนเกิดสัมฤทธิผล
กอเกิดประโยชนตอประชาชนในดานตางๆ แตถาหากประชาชนไมใหความรวมมือจะสงผลกระทบตอ
ประชาชน ไมวาจะเปนผลกระทบทางตรงหรือทางออมก็ตามอยางแนนอน ดังนั้น การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธจึงเปนแนวทางหนึ่งในการสรางกระแสความตระหนักในปญหาและสํานึกในการรวมตัว
ของประชาชนได โดยจะตองสรางเปน “กลยุทธการประชาสัมพันธ” ใหมีประสิทธิผลครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค นโยบาย กิจกรรม และแผนการดําเนินงานเพ่ือสื่อสารใหสังคมรับรูเก่ียวกับปญหา 
กระตุนใหประชาชนเกิดสํานึกอยากเขารวมเปนสมาชิกเครือขายดวยการกําหนดกลุมเปาหมายของ
การประชาสัมพันธใหชัดเจน และใหน้ําหนักกับแตละกลุมแตกตางกันไปตามระดับความสําคัญ อาทิ 

   (๑.๑) การใชสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เสียงตามสาย 
เปนตน รณรงคอยางตอเนื่องและกวางขวาง 

   (๑.๒) การจัดรายการหรือการเสนอแนวความคิดในการแกไขปญหาสู
สาธารณชนอยางตอเนื่อง 



๑๑ 
 

   (๑.๓) การจัดทําจดหมายขาวกระจายขอมูลขาวสารความคืบหนาของ
การดําเนินการในสื่อวารสารของหนวยงาน/องคการท่ีเก่ียวของ 

   (๑.๔) การเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นอยางตอเนื่อง 
เชน การเปดเวทีระดมความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และภาคประชาชน การเปดสายโทรศัพท ๒๔ ชั่วโมงเพ่ือรับฟงความคิดเห็นหรือ ขอมูลตางๆ 
จากประชาชน การจัดเวทีสัญจรตามภูมิภาคตางๆ เปนตน 

   (๑.๕) การสนับสนุนใหหนวยงาน/องคการท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน
ดําเนินการจัดสัมมนาหรือจัดประชุมพูดคุยถึงปญหาท่ีจะตองไดรับการแกไขในแงมุม หรือมิติตางๆ 
เพ่ือใหคนในหนวยงาน/องคการท่ีเก่ียวของเกิดความตระหนักและอยากมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

  (๒) การสรางจุดรวมของผลประโยชน หรือการหาประเด็นรวม (issues) ท่ี
เปนศูนยกลาง ทําใหประชาชนและหนวยงาน/องคการตางๆ อยากเขามามีสวนรวมในเครือขายดวย
การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีใหประโยชนตอผูเขารวม ซ่ึงตองมีการศึกษาวิจัยเพ่ือคนหา
ความตองการเฉพาะเจาะจงวาประชาชนแตละกลุมมีความสนใจปญหาในดานใด โดยอาจศึกษาความ
ตองการของชุมชนทองถ่ิน หรือหยิบยกประเด็นความเดือดรอนของชุมชน หรือประชาชนข้ึนมาเปนตัว
จุดกระแส 

  (๓) การแสวงหาแกนนําเครือขายท่ีดีซ่ึงแกนนํา คือ ผูเลนหลัก (key actors) 
ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีอิทธิพลเพียงพอในการผลักดันการแกไขปญหาใน ดานตางๆ เชน ดาน
นโยบาย ดานการสรางกระแส ดานขอมูลขาวสาร เปนตน การแกปญหาใหประสบความสําเร็จไม
สามารถพ่ึงพาเฉพาะกลุมคนในแวดวงเฉพาะเรื่องเทานั้น ไมวาจะเปนในเชิงนโยบาย เชิงการปฏิบัติ 
เชิงการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรตางๆ นอกจากนี้ บางกรณีในแตละกลุมผูเลนหลักอาจ
แสวงหา “ผูนําหลัก” (key leaders) หมายถึง บุคคลผูเปนท่ีเคารพนับถือของคนในกลุม และมี
อิทธิพลในการโนมนาวทิศทางของกลุมวิชาชีพได เปนผูมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําและผลักดันคน
ท่ีอยูในแวดวงของตน ซ่ึงมีการกําหนดกลุมเปาหมาย (target group) อยางเฉพาะเจาะจง เพ่ือใหเกิด
การรวมแรงรวมใจกันจนเครือขายประสบความสําเร็จ 

  (๔) การสรางแนวรวมสมาชิกเครือขาย ซ่ึงปริมาณและคุณภาพของสมาชิก
เครือขายเปนปจจัยตัวกําหนดความยั่งยืนของเครือขาย การสรางแนวรวมสมาชิกเครือขายสามารถทํา
ไดท้ังลักษณะเปนทางการ เชน การประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน การจัดสัมมนา การเปดเวทีระดม
ความคิดเห็นในวงกวาง เปนตน และแบบไมเปนทางการดวยการใชระบบความสัมพันธแบบตัวตอตัว 
หรือการหาเครือขายแบบ “ดาวกระจาย” ดวยการเสาะหาคนท่ีมีความคิดหรือประสบปญหาแบบ
เดียวกันแลวดึงเขาเขามารวมเครือขาย ซ่ึงเปนวิธีการขยายตัวของเครือขายระดับชุมชนวิธีหนึ่งท่ีใชกัน
อยูในปจจุบัน ประสบความสําเร็จอยางสูง และทําใหสมาชิกเครือขายสามารถสรางเครือขายตอไปได 

 ๒ การจัดระบบบริหารเครือขาย (network organization) เปนเง่ือนไขสําคัญ
ชวยใหเครือขายดําเนินการตอไปไดอยางราบรื่น การจัดระบบบริหารเครือขายสามารถดําเนินการได
ดวยการจัดระบบตางๆ ไดแก การจัดตั้งกลุมเครือขาย บทบาทหนาท่ีสมาชิก การติดตอสื่อสาร การ
เรียนรูรวมกัน และสารสนเทศ ดังนี้ 



๑๒ 
 

  (๑) การจัดต้ังกลุมเครือขาย (mapping) เพ่ือทราบจํานวนและการกระจาย
ในแตละภูมิภาคของเครือขายท่ีมีเปาหมายการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน หาความเชื่อมโยง
ระหวางเครือขายยอยภายใตเครือขายใหญและท่ีสําคัญเพ่ือทราบเปาหมายภาพรวมท่ี ยังขาด
เครือขายเขาไปชวยจัดการ เพ่ือหนวยงานท่ีเก่ียวของจะหาทางสรางเครือขายสนับสนุนหรือ เชื่อมโยง
กลุมท่ีมีวัตถุประสงคสอดคลองกันเขาไวดวยกัน ซ่ึงจะตองยึดหลักความยินยอม/สมัครใจ ในการเขา
รวมเปนเครือขาย คตินิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมท่ีตางกันดวยจึงจะทําใหเครือขายมีความยั่งยืนได 

  (๒) การจัดบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในเครือขาย (role and responsibility) 
ถือเปนองคประกอบสําคัญของการจัดระบบเครือขาย โดยชี้ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบใหชัดเจน
ตามศักยภาพและความสนใจของสมาชิกแตละคน และคํานึงถึงเวลาของสมาชิกท่ีจะปฏิบัติงาน
เครือขายดวย 

  (๓) การจัดระบบติดตอสื่อสาร (communication system) ซ่ึงการสื่อสาร
เปนกลไกท่ีเชื่อมสมาชิกของเครือขายเขาหากัน อีกท้ังเปนชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการ
แพรกระจายความคิค ซ่ึงมีผลตอการรักษาและขยายตัวของเครือขาย กระบวนการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพจะทําใหประเด็นปญหาของชุมชนกลายเปนปญหาสาธารณะ ซ่ึงมีผลตอการรวมตัวของ
เครือขาย ชวยเปดชองทางการเจรจาและประสานงานเพ่ือสรางความรวมมือระหวางภาคี ตลอดจน
สรางความเขาใจอันดีระหวางกัน นอกจากจะทําใหการทํางานรวมกันเปนไปอยางราบรื่นแลวยังชวย
ลดความซํ้าซอนในการทํางานได ดวยการจัดสรรพ้ืนท่ีสาธารณะท้ังท่ีเปนพ้ืนท่ีเชิงกายภาพ เชน เวที
สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดการประชุมรวมกัน เปนตน หรือพ้ืนท่ีทางสังคม เชน 
รายการวิทยุ รายการโทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน นอกจากนี้อาจใชสื่อพ้ืนบานและวัฒนธรรม โดย
การสอดแทรกเนื้อหาสาระเก่ียวกับปญหาสังคมท่ีเชื่อมโยงกับปญหาท่ี พบและตองการแกไขไปในการ
แสดงดวย เชน หนังตะลุง ลิเก หมอลํา เปนตน 

  (๔) การจัดระบบการเรียนรูรวมกัน (learning system) ดวยการสราง
วฒันธรรมการเรียนรูระหวางกัน (learning culture) เปนการสรางองคความรูเฉพาะของกลุมท่ีอยูใน
บริบทแวดลอมท่ีแตกตางกันท้ังในเชิงของประวัติศาสตร วัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ สถานะทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ ซ่ึงมีการสรางองคความรูหลายรูปแบบ เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา 
และการปฏิบัติรวมกัน (interactive action learning) เพ่ือพัฒนาระดับความรู ความสามารถของ
สมาชิกของเครือขายใหเกิดองคความรูในการพัฒนาและแกไขปญหาตางๆ ท่ีอยูบนพ้ืนฐานของ
ประสบการณจริง ท้ังนี้ สมาชิกตองเปดใจกวาง ยินดีรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง ใหความสนใจและ
เคารพตอความคิดเห็นของผูอ่ืน ตลอดจนประนีประนอมกับความคิดเห็นท่ีแตกตางดวย  

  (๕) การจัดระบบสารสนเทศ (information System) เปนการรวบรวมขอมูล
ทุกอยางท่ีเก่ียวของกับเปาหมาย รูปแบบ วิธีการ ความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค และขอมูลอ่ืนๆ ท่ี
จําเปนในการแกไขปญหา ซ่ึงระบบสารสนเทศจะเปนระบบท่ีเขาใจงาย (user friendly) ทุกคน
สามารถใชงานไดงาย (accessible) และมีการถายทอดความรูไปอยางกวางขวาง ท้ังนี้เครือขาย
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีดีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูแลกเปลี่ยนระหวางกัน อันเปน
การชวยสงเสริมกระบวนการเรียนรู และตอยอดทางปญญาระหวางกลุม ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร
และเวลาจากการทํางานท่ีซํ้าซอนและการลองผิดลองถูก  



๑๓ 
 

 ๓ . การใช ป ระโยชน เค รื อข าย  (network utilizing) ตาม เป าหมายและ 
วัตถุประสงคท่ีเครือขายกําหนดข้ึนซ่ึงเครือขายแตละกลุมสามารถดําเนินการบทบาทหลักๆ ไดดังนี้ 

  (๑) การใชเครือขายเปนเวทีกลางประสานงานรวมกัน เพ่ือสรางความรูความ
เขาใจในวัตถุประสงค ขอบขาย แผนการทํางาน วิธีการทํางาน ตลอดจนแนวทาง การปฏิบัติใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือไมใหเกิดการทํางานแยกสวนและทํางานซํ้าซอนกัน นอกจากนี้ยังชวยใหทราบ
ปญหาและความตองการทรัพยากรของเครือขายดวย ท้ังนี้ การใชเครือขายเปนเวทีกลางประสานงาน
รวมกันตองอาศัยการจัดระบบการสื่อสารผานการจัดเวทีเพ่ือเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
สมาชิกเครือขาย เพ่ือเปดโอกาสใหมีการถกเถียงและกําหนดขอตกลงระหวางกัน ตลอดจนการสราง
วิสัยทัศนหรือจุดหมายรวมกันระหวางสมาชิกของกลุมเครือขายดวย 

  (๒) การใชเครือขายเปนเวทีแลกเปลี่ยนสารสนเทศและความรู ยิ่งเครือขายมี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือบทเรียนใหมๆ ท่ีคนพบข้ึนมาจะชวยใหเกิดการพัฒนาตอยอด
ความคิด และความรูระหวางสมาชิกในรูปแบบของการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
สมาชิกของเครือขาย หรือการใชจดหมายขาว วารสารระหวางสมาชิกในกลุม การจัดทํา home page 
เปนตน เรียกวาเปนอัตราการหมุนเวียนแลกเปลี่ยน velocity of exchange) สารสนเทศและความรู
ระหวาง  

  (๓) การใชเครือขายเปนเวทีแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากร ไมวาจะเปน
บุคลากร เงินทุน สถานท่ี หรือวัสดุอุปกรณ แตทรัพยากรท่ีสําคัญและเปนขอจํากัด คือ เงินทุน
สนับสนุนการดําเนินงาน การมีหนวยงานกลางเขามาสนับสนุนเงินทุนเพ่ิมจากสวนท่ีเครือขายไดระดม
จากสมาชิกในกลุม หรือประสานงานกับองคกรระหวางประเทศ หรือมูลนิธิในตางประเทศท่ีมีจุดหมาย
เหมือนกันกับเครือขายนั้น หรืออาจจัดตั้ง “กองทุน” เปนแหลงเงินกูหรืออีกทางเลือกหนึ่งของ
เครือขายในการระดมทุนมาดําเนินกิจกรรมตางๆ 

  (๔) การใชเครือขายเปนเวทีรวมสรางสรรคและพัฒนาความรูใหมๆ สมาชิก
เครือขายแตละคนควรมีทักษะในการศึกษาวิจัย อันหมายถึงทักษะในการคนหาคําตอบผาน
กระบวนการท่ีเปนวิทยาศาสตร ซ่ึงสามารถคิดคนและแสวงหาความรูใหมๆ ไดดวยตนเอง ทําให
ปริมาณความรูและขอคนพบยิ่งเพ่ิมข้ึน และไดพัฒนาองคความรูใหมๆ ท่ีมีความเปนรูปธรรมมากข้ึน 
คือ การสรางตัวแบบ (model) ของการแกไขปญหา เพ่ือใชเปนตนแบบ (prototype) ใหหนวยงาน
หรือเครือขายอ่ืนนําไปประยุกตใชภายใตเง่ือนหรือขอจํากัดท่ีไมแตกตางกันมากนัก 

  (๕) การใชเครือขายเปนเวทีสรางกระแสผลักดันประเด็นใหมๆ เครือขายท่ี
กวางขวางและเขมแข็งสามารถสรางกระแสเพ่ือปลุกใหสังคมเกิดความต่ืนตัว และขยายผลออกไปใน
วงกวางข้ึนได ระดับอิทธิพลในการผลักดันประเด็นใหมๆ ของเครือขายจึงข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ ไดแก 
(๑) ความสามารถของเครือขายในการครอบคลุมกลุมคนหลักๆ ของสังคม (๒) ความตอเนื่องของ
เครือขายท่ีอําเนินกิจกรรมยาวนานเพียงพอจนมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับของสังคม และ (๓) ความเปน
เอกภาพของเครือขายในการรวมมือผลักดันในประเด็นหนึ่งสูสังคม 

 ๔ . ก า ร ธํ า ร ง รั ก ษ า เค รื อ ข า ย  (network maintaining) ก าร รั ก ษ าแ ล ะ 
ประคับประคองใหเครือขายสามารถดําเนินการตอไปได เปนองคประกอบสุดทายท่ีจําเปนตองมีเพ่ือ 
รักษาความสําเร็จของเครือขายไวดังนี้ 



๑๔ 
 

  (๑) การจัดกิจกรรมรวมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง จนกระท่ังกิจกรรม
กลายเปนแบบแผน (pattern) ของการกระทําของสมาชิกอันเปนท่ียอมรับกัน โดยกําหนดเปน
โครงสรางของกิจกรรมอยางชัดเจน ท้ังในแงของเวลา ความถ่ี และการจัดกิจกรรมท่ีมี ความนาสนใจ
เพียงพอท่ีจะดึงดูคสมาชิกใหเขารวม รูปแบบกิจกรรมท่ีเปนทางการ เชน การวางแผน งานรวมกัน 
การพบปะเพ่ือประเมินผลรวมกันเปนประจําทุกเดือน เปนตน และรูปแบบกิจกรรมท่ีไมเปนทางการ 
เชน การจัดกีฬานันทนาการระหวางสมาชิก การจัดงานประเพณีของทองถ่ินรวมกัน เปนตน 

  (๒) การรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิกเครือขาย ควรมีการจัดกิจกรรม
บางอยางท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการกระชับความสัมพันธระหวางสมาชิกเปนการเฉพาะและควรจัดอยาง
สมํ่าเสมอ ท้ังนี้ สมาชิกแตละคนควรแสดงความเปนมิตรตอกัน เม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึนตองรีบแกไข
ดําเนินการไกลเกลี่ยใหเกิดความเขาใจใหมโดยเร็ว นอกจากนี้ ควรมีมาตรการปองกันปญหากอนเกิด
ความขัดแยงไวดวย เชน การจัดโครงสรางองคการและอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจน ไมซํ้าซอน การ
กําหนดเปาหมายการทํางานท่ีสมาชิกยอมรับรวมกัน การจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ การกําหนอ
ผูนําท่ีเหมาะสม การกําหนดกติการวมอันเปนท่ียอมรับรวมกัน เปนตน 

  (๓) การกําหนดกลไกสรางระบบจูงใจ ตามทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow ซ่ึง
ปจเจกบุคคลมีความตองการแรงจูงใจท่ีแตกตางกันไปแตละบุคคล เปนแรงจูงใจท้ังท่ีเปนตัวเงิน ไดแก 
คาตอบแทน และไมเปนตัวเงิน ไดแก การใหเกียรติยศชื่อเสียง ดังนี้ 

   (๓.๑) การใหคาตอบแทนเปนแรงจูงใจ เปนการแลกเปลี่ยนกับผลงานท่ี
ไดรับ โดยผลงานตองมีสวนสนับสนุนและสอดคลองกับจุดหมายของเครือขายดวย ซ่ึงจะตองมีการทํา 
สัญญาเปนลายลักษณอักษร เพ่ือสรางพันธะผูกพันระหวางผูรับทุนและผูใชทุน 

   (๓.๒) การใหเกียรติยศและชื่อเสียงเปนแรงจูงใจ เปนการสรางสัญลักษณ
ท่ี จะตองมีหลายระดับเพ่ือจูงใจสมาชิกใหรวมแรงรวมใจลงมือเพ่ือกาวสูระดับท่ีสูงข้ึนไป เชน การ 
ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ โลเกียรติยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ เปนตน 

  (๔) การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยางพอเพียง ควรใหการสนับสนุนการ
ดําเนินการของเครือขายดวยการจัดต้ังเปน “กองทุน” เพ่ือใหเครือขายเขียนโครงการเสนอขอเงินทุน
สนับสนุน มีการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนในการพิจารณาโครงการอยางรอบคอบ โดยโครงการตอง
ไมซํ้าซอนกับโครงการท่ีเคยมีการดําเนินการมากอน มีระบบตรวจสอบการใชจายอยางรัดกุม รายงาน
ผลเปนระยะ และหากไมมีความคืบหนาของโครงการใหระงับทุน 

  (๕) การใหความชวยเหลือและแกไขปญหา ใหมีการจัดตั้งหนวยงานท่ีเกิดจาก
ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการทําหนาท่ีหลัก ๓ ประการ ดังนี้ 

   (๕.๑) ทําหนาท่ีเปน “ศูนยชวยเหลือ” หนวยงานเปนพ่ีเลี้ยงใหการ
สนับสนุน ไมแทรกแซงหรือครอบงําการดําเนินการของเครือขาย 

   (๕.๒) ทําหนาท่ีเปน “ศูนยความรู” หนวยงานสรางองคความรูจาก
การศึกษา คนควา และวิจัยองคความรูเก่ียวกับการจัดการเครือขายเชิงประจักษของผลสําเร็จและ
ความลมเหลวท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี 
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   (๕.๓) ทําหนาท่ีเปน “ศูนยผูสราง” หนวยงานจัดฝกอบรมและใหความรู
แกผูนําเครือขายในหัวขอท่ีจําเปน เชน การจัดการประชุม การบริหารการเงิน การจัดการบัญชี การ
ติดตามประเมินผลกิจกรรม การสรางแรงจูงใจ การระคมความรวมมือ เปนตน 

  (๖) การสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง เครือขายตองมีการคัดเลือกคนท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม ท้ังดานความรู ความสามารถ มีประสบการณรวมกับเครือขาย และเปนท่ียอมรับ
นับถือ ตลอดจนสามารถเปนศูนยรวมใจของคนในเครือขายได จากนั้นจึงนําคนเหลานี้มาฝกฝนและ
ฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ โดยจัดการอบรมตามความสอดคลองกับภารกิจของแตละเครือขาย๗ 

สรุปไดวา การจัดการเครือขายจะตองพิจารณาถึงเง่ือนไขสําคัญ ๒ ประการ ไดแก 
สภาพของเครือขายตามวงจรชีวิตเครือขาย และเง่ือนไขของบริบทแวดลอมของหนวยงานหรือ
บุคลากรท่ีบริหารเครือขายท่ีเปนขอจํากัด โดยมีแนวทางการจัดการเครือขาย ประกอบดวย ๔ 
แนวทางตามวงจรชีวิตของเครือขาย ไดแก การกอรูปเครือขาย การจัดระบบบริหารเครือขาย การใช
ประโยชนเครือขาย และการธํารงรักษาเครือขาย 

ประเด็นเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญตอการจัดการเครือขาย คือ 
 ๑. จุดมุงหมายรวม การทํางานเครือขายจะเกิดประสิทธิภาพสูงหากทุกฝาย

สามารถกําหนดจุดหมายรวมกันได โดยเฉพาะอยางยิ่งจุดหมายท่ีทุกฝายเห็นและตองการใหเกิดข้ึน 
 ๒. บุคคล ในการทํางานของเครือขายนั้นบุคคลในเครือขายจะตองมีจิตสํานึกรวม 

มีความถนัดในงานท่ีทํา และมีสวนรวมในกระบวนการทํางาน รวมท้ังไดรับผลประโยชนจากความเปน
สมาชิกในเครือขาย 

 ๓. การเชื่อมโยง การทํางานของเครือขายจําเปนตองมียุทธศาสตรในการเชื่อมโยง
ท่ีเหมาะสม โดยอาจเชื่อมโยงเครือขายผานการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ การเชื่อมโยงโดยมี
ศูนยกลางในการประสานงานและการเชื่อมโยงตอโดยเทคโนโลยี 

 ๔. การสรางความรูสึกรวม หลังจากเกิดการเขารวมเปนเครือขายแลว ทุกฝาย
จะตองเกิดความรูสึกรวมกับกระบวนการทํางาน เพ่ือใหเกิดพลังในการผลักดันเปาหมาย 

 ๕. การพัฒนาท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ระบบการทํางานของเครือขายจะตอง
สามารถและพัฒนาใหเกิดระบบการบริหารจัดการท่ีโปรงใสและตรวจสอบไดจากทุกฝาย ซ่ึงจะเปน
การสรางความรูสึกท่ีดีตอทุกฝายและผูท่ีจะเขามารวมเปนสวนหนึ่งของเครือขาย 

 ๖. การจัดระบบขอมูลขาวสาร ระบบการติดตอสื่อสารและสารสนเทศเปนสิ่งท่ีมี
ความสําคัญยิ่งตอความยั่งยืนของเครือขาย เพราะจะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทราบถึง
กิจกรรมความเคลื่อนไหวของเครือขาย๘ 

สรุปไดวา ประเด็นเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญตอการจัดการเครือขายนั้น ทุกฝายสามารถ
กําหนดจุดหมายรวมกันได มียุทธศาสตรในการเชื่อมโยงท่ีเหมาะสม โดยบุคคลในเครือขายจะตองมี

                                                           
๗ รัชรฐา  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา, “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวมของ

เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๘), หนา ๕๒-๕๙. 

๘ พระมหาสุทิตย อาภากโร, เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, พิมพครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข, ๒๕๔๘), หนา ๑๑๘.  
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จิตสํานึกรวม มีความรูสึกรวมกับกระบวนการทํางานของเครือขาย มีระบบการบริหารจัดการท่ีโปรงใส 
ตรวจสอบได และมีการจัดระบบขอมูลขาวสาร 

นอกจากนี้กระบวนการจัดการเครือขายตามวงจรชีวิตมี ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑. ข้ันตระหนักและการกอตัวของเครือขาย เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญยิ่ง เพราะ

เปนจุดเริ่มตนของการใชพลังกลุมและความเปนเครือขายในการจัดการกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน มี
วิธีการดังนี้ 

  ๑.๑ การศึกษาขอมูลและสภาพการณ เปนการศึกษาขอมูล สภาพการณ 
ความพรอมภายในกลุมของตนเองและขอมูลของกลุมเครือขายอ่ืนรวมท้ังสภาวการณทางสังคม ทําให
ทราบถึงกิจกรรมและบริบทท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการท่ีจะสงเสริมหรือจัดการเครือขาย 

  ๑.๒ การสรางศรัทธาและหาแนวรวม เปนการสรางความเชื่อถือใหกับฝาย
ตางๆเชน ความเชื่อถือในเรื่องของขอมูล บุคคล ความสําคัญของปญหา สรางความคุนเคยกับบุคคลท่ี
เปนแกนนํา 

  ๑.๓ การสรางความตระหนักหรือการเสนอใหเห็นประเด็นปญหา 
  ๑.๔ การแสวงหาขอมูลทางเลือก การคนหาความตองการและการหาจุดรวม

ในการพัฒนาเครือขาย 
  ๑.๕ การแสวงหาทางเลือกในการทํากิจกรรมท่ีสงเสรมความสัมพันธและการ

แสวงหาแกนนําเครือขาย 
  ๑.๖ การสรางระบบความสัมพันธของเครือขาย 
 ๒. ข้ันการสรางพันธกรณีและการบริหารเครือขาย เปนข้ันท่ีจะกอเกิดความ

รวมมือของความเปนเครือขาย และการบริหารจัดการท้ังภายในและภายนอกเครือขาย มีวิธีการ
จัดการดังนี้ 

  ๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงคและขอตกลงรวม 
  ๒.๒ การกําหนดบทบาท หนาท่ี และการวางผังเครือขาย 
  ๒.๓ การเสริมสรางและพัฒนาผูนํา 
  ๒.๔ การจัดระบบการติดตอสื่อสาร 
  ๒.๕ การสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีตอเนื่อง 
  ๒.๖ การติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวม 
  ๒.๗ การสงเสริมและดํารงไวซ่ึงความสัมพันธ 
 ๓. ข้ันการพัฒนาความสัมพันธและการใชประโยชน มีวิธีการดังนี้ 
  ๓.๑ การทบทวนและสรุปบทเรียน 
  ๓.๒ การเสริมสรางผูนําและหนวยนําของเครือขาย 
  ๓.๓ การเสริมสรางกิจกรรมสาธารณะแลเวทีแหงการแลกเปลี่ยนความรู 
  ๓.๔ การขยายกิจกรรมและมโนทัศน 
  ๓.๕ การสรางความรูใหมและการจัดการความรูท่ีตอเนื่อง 
  ๓.๖ การเสริมสรางวัฒนธรรมเครือขายเพ่ือขจัดความขัดแยง 
  ๓.๗ การเสริมสรางความนาเชื่อถือและระบบการตรวจสอบแบบมีสวนรวม 
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 ๔. ข้ันการรักษาความสัมพันธและความตอเนื่อง มีแนวทางดังนี้ 
  ๔.๑ การจัดกิจกรรมท่ีตอเนื่อง 
  ๔.๒ การรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิกของเครือขาย 
  ๔.๓ การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูดวยเทคโนโลยีและความรูใหม 
  ๔.๔ การกําหนดและสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
  ๔.๕ การบริหารจัดการขอมูล ระบบสื่อสาร และการจัดการความรูท่ีตอเนื่อง 
  ๔.๖ การใหความชวยเหลือและการแกไขปญหาภายในเครือขาย 
  ๔.๗ การเสริมสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง๙ 
สรุปไดวา การจัดการเครือขายเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะนําพาเครือขายบรรลุ

เปาหมายและประสบความสําเร็จได การจัดการเครือขายมีแนวทางการดําเนินการท่ีคลายคลึงกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ ไดแก การสรรหา พัฒนา รักษาไว และใชประโยชน โดยแนวทาง
การจัดการเครือขาย ประกอบดวย ๔ แนวทาง ตามวงจรชีวิตของเครือขาย ไดแก การกอรูปเครือขาย 
การจัดระบบบริหารเครือขาย การใชประโยชนเครือขาย และการธํารงรักษาเครือขาย 

๒.๑.๓ การทํางานและวงจรชีวิตของเครือขาย 
การทํางานของเครือขายสามารถดูกระบวนการทํางานไดจากการทํางานสัมพันธภาพ 

การเรียนรูและความเคลื่อนไหวท่ีนําไปสูการจัดการกับสิ่งตางๆ ภายใตบริบทท่ีเกิดข้ึน โดย
กระบวนการทํางานของเครือขายตางๆ จะมีลักษณะท่ีเหมือนกันใน ๔ ประเด็น ตอไปนี้คือ 

๑. กระบวนการทํางานท่ีเชื่อมประสานจากจุดเล็กและขยายไปสูหนวยใหญ เปน
กระบวนการหนึ่งของการทํางานในเครือขาย เปนท้ังข้ันตอนของการกอตัวและกระบวนการทํางาน ซ่ึง
เครือขายท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีความเขมแข็งนั้น สวนหนึ่งมาจากการไมมองขามจุดเล็ก 
เริ่มตนจากการทํางานในสิ่งท่ีรูและเขาใจแลวคอยๆ เชื่อมประสานกับองคกรอ่ืนเครือขายอ่ืนใน
ประเด็นท่ีหลากหลาย 

๒. การรักษาสัมพันธภาพที่สรางความรู ความหมาย และโลกทัศนรวมกัน การท่ี
เครือขายจะดําเนินตอไปไดนั้น การรักษาสัมพันธภาพระหวางสมาชิกและภาคีในเครือขายเปนสิ่งท่ีมี
ความสําคัญ เพราะถาไมมีการรักษาสัมพันธภาพระหวางกันแลว กิจกรรมและความเคลื่อนไหวของ
เครือขายอาจมีการยุติลง เพราะขาดภาคีรวมดําเนินการ ดังนั้น ในกระบวนการทํางานและการจัดการ
เครือขายจะตองคํานึงถึงการรักษาสัมพันธภาพท่ีสรางความรู ความหมาย และโลกทัศนรวม กลาวคือ 
หลังจากท่ีภาพในเครือขายเห็นความจําเปนของเครือขายวา มีประโยชนตอการพัฒนา เครือขายและ
การพัฒนาสังคม สิ่งท่ีคนในเครือขายนั้นจะพึงมีตอกัน คือ การสรางความรูและความหมายในการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน เพราะคนในเครือขายเดียวกันยอมจะรูความหมายของเครือขายมากกวาคน
อ่ืนๆ การสรางความรู ความหมายภายในเครือขายเปนการสรางโลกทัศนหรือมุมมองในการพัฒนา
เครือขายใหเขมแข็ง และเปนการขยายแนวความคิดและกระบวนการใหกวางขวางออกไป โดยการ
สื่อสารจะเปนชองทางท่ีนําไปสูการสรางพันธกรณีและการประสานผลประโยชนรวมกัน การสื่อสารท้ัง

                                                           
๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๔ – ๑๔๓. 



๑๘ 
 

ทางตรงและทางออมของปจเจกบุคคล กลุม องคกร จะทําใหเครือขายมองเห็นภาพ ความเคลือ่นไหว 
และการสรางความรูใหมอยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถนําไปพัฒนาความเปนเครือขายใหมีความเขมแข็ง 

๓. การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการปรับตัว เม่ือเครือขายมีการทํางานและมี
การรักษาสัมพันธภาพท่ีสรางสื่อความหมายรวมกันแลว การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการ
ปรับตัวเขาหากัน เปนสิ่งท่ีเครือขายสวนใหญไดดําเนินการ เพราะการเรียนรูและการปรับบทบาทเขา
หากันนั้นเปนท้ังแนวคิดและวิธีการปฏิบัติ กลาวคือ การท่ี เครือขายจะมีความเติบโตและมีความม่ันคง
จะตองมีการแสวงหาความรู มีการสะสมประสบการณ  และมีการปรับบทบาทในการสราง
ความสัมพันธและการทํางานรวมกับกลุม องคกร เครือขายและหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังนี้เพ่ือเปนการสราง
ความรูใหม วิธีการใหมในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือใหเกิดการยอมรับในกระบวนการ
ทํางานท่ีหลากหลาย ซ่ึงการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูนั้น สามารถใชเทคนิคและวิธีการตางๆ 
เชน การศึกษาดูงาน การฝกอบรม การพัฒนาผูนํา การศึกษาแบบเจาะลึกใน พ้ืนท่ีและการถอด
บทเรียนรวมกันกระบวนการดังกลาว เปนกระบวนการเพ่ือเสริมสรางความเขาใจในความหมายของ
เครือขายท่ีจะตองมีการศึกษาเรียนรู การประสานความรวมมือ และการรักษาผลประโยชนรวมกันใน 
ท่ีนี้หมายถึง การพ่ึงพาอาศัยท้ังในดานทุน ความรู ประสบการณ ท่ีสําคัญคือ ความรวมมือเพราะไมมี
เครือขายใดจะมีศักยภาพในการพัฒนาท่ีสมบูรณ  

๔. การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพ่ือสรางขบวนการทางนวัตกรรมในการ
พัฒนาความเปนเครือขายในยุคใหม นอกจากจะเปนการสรางเครือขายภาคีรวมของนวัตกรรมการ
เรียนรู เชน เครือขายอินเตอรเน็ต เครือขายทางอากาศของวิทยุรวมดวยชวยกันแลว การสรางความ
เปนเครือขายดังกลาว ยังกอใหเกดกระบวนการทํางานในรูปแบบใหมท่ีผูคนในสังคมไมจําเปนตองเห็น
หนาตา และพบปะซ่ึงกันและกันหรืออาศัยพ้ืนท่ีดําเนินการเพียงแตมีความรูสึกรวมวา จะตองรวมมือ
และชวยเหลือพ่ึงพากัน ก็สามารถสรางความเปนเพ่ือเปนพ่ี เปนนอง และความเปนเครือขายได การ
เกิดข้ึนของนวัตกรรม เปนกระบวนการทํางานของเครือขายในรูปแบบใหม ท่ีเนนการประสานความ
รวมมือและการชวยเหลือพ่ึงพาในคราวท่ีจําเปนเทานั้น โดยท่ีตางคนตางอยูและทํางานของตนแตเม่ือ
มีปญหาเกิดข้ึนกับสังคมทุกฝายก็มารวมมือกัน โดยการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการติดตอสื่อสาร 
กระบวนการดังกลาว กอใหเกิดวาทกรรมในการพัฒนาท่ีจะนําไปสูการเสริมสรางความรู ความ
เขาใจในสิ่งใหม โดยการใชวาทกรรมใหมๆ ขึ้นมาทดแทนคําพูดเดิมๆ เชน ประชาสังคม ประชา
รัฐ การบริหารแบบบูรณาการ เปนตน ซ่ึงความหมายท่ีแทจริง ก็คือ การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของ
องคกร และการใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม๑๐ 

จะเห็นไดวากระบวนการทํางานของเครือขายเปนกลยุทธท่ีสําคัญในการประสานความ
รวมมือ เปนการทํางานดวยถอยทีถอยอาศัยระหวางสมาชิกและภาคีรวม โดยมีจุดเริ่มตนจากการ
ทํางานในพ้ืนท่ีและประเด็นเล็กๆ แลวขยายกระบวนการเปนเครือขายท่ีกวางขวางออกไป พรอมท้ัง
แสวงหาความรูใหม วิธีการใหมท่ีเหมาะสมกวา โดยมีระบบการสื่อสารและนวัตกรรมใหมเปน
เครื่องมือท่ีจะสรางความหมายและความสัมพันธท่ีดีตอกัน  

 

                                                           
๑๐ พระมหาสุทิตย  อาภากโร, เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, หนา ๙๗ - ๑๐๓. 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑ กระบวนการทํางานของเครือขาย๑๑ 
 
 
การพัฒนาเครือขายเปนกิจกรรมสําคัญท่ีสุดท่ีเครือขายทุกเครือขายทํารวมกัน คือ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารประสบการณ แลวพัฒนาไปสูการวางแผนรวมกัน ดําเนิน
กิจกรรมบางอยางรวมกัน และเง่ือนไขสําคัญของเครือขาย คือ ตองมีการติดตอสัมพันธสื่อสารกัน
อยางสม่ําเสมอระหวางสมาชิก อาจมีผูประสานซ่ึงเปนบุคคลหรือกลุมประสานซ่ึงดําเนินกิจกรรม
ประสาน แตไมใชเปนผูดําเนินการแทนสมาชิกเครือขายในทุกเรื่อง เครือขายจะยั่งยืนถาหากวาสมาชิก
รวมใจกันตั้งแตตน ไมปลอยใหเปนหนาท่ีของฝายเลขานุการ ไมใหมีคนครอบงํา มีปจจัยหรือทุนใน
การดําเนินงาน ประสานงาน มีความยืดหยุนปรับตัวตามท่ีสมาชิกสวนใหญเห็นชอบ๑๒ 

พัฒนาการของกลุมและเครือขายอาจมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับปจจัยแวดลอมและ
บริบททางสังคม เชน ภาคเหนือ ภาคใต และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงพัฒนาการและวงจร
ชีวิตของเครือขายจะมี ๔ ข้ันตอนใหญ คือ 

 ข้ันท่ี ๑ ข้ันเกิดแรงจูงใจ คือ คนท่ีเขามารวมกลุมอาจจะเกิดแรงกระตุนจากฝาย
ตางๆ ท้ังเจาหนาท่ีรัฐ การชักชวนของผูนําชาวบาน และความตองการของตนเองท่ีเห็นปญหาและ

                                                           
๑๑ ปาริชาติ สถาปตานนท และชัยวัฒน ถิระพันธ, สื่อสารกับสังคมเครือขาย, หนา ๑๐๓. 
๑๒ เสรี พงศพิศ, เครือขาย: ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเขมขน ชุมชนเขมแข็ง, (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, ๒๕๔๘), หนา ๘. 

งาน/ภารกิจ 

กระบวนการเรียนรูและการปรับตัว 

การทํากิจกรรมและการเคล่ือนไหวทางสังคม 

เชน การกําหนดนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย ฯลฯ 

สัมพันธภาพ 

ระหวางสมาชิก 

แผนภาพท่ี ๒.๑ กระบวนการทํางานของเครือขาย 
 



๒๐ 
 

ตองการแกไข รวมท้ังความพรอมในการท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน ซ่ึงแรงกระตุนดังกลาวทําใหคน
แสวงหาการรวมกลุมเพ่ือพัฒนากิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 

 ข้ันท่ี ๒ ข้ันวางใจกลุม เปนข้ันตอนท่ีปจเจกบุคคลเกิดความไววางใจกลุม องคกร
วาจะสามารถดําเนินการแกไขปญหาและความตองการนั้นได จึงดําเนินการเสริมสรางการเรียนรู
รวมกัน ซ่ึงกระบวนการดังกลาวจะกลายเปนพลังของกลุม และเครือขายในท่ีสุด 

 ข้ันท่ี ๓ ข้ันขยายผล หลังท่ีไดดําเนินการมาระยะหนึ่ง กลุมเครือขายเกิดความ
เขมแข็ง จึงมีการสานตอและเชื่อมโยงกับทุกฝาย ในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังใน
ระดับพ้ืนท่ีและประเด็นกิจกรรม เปนข้ันการขยายผลท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ีตอเนื่อง 

 ข้ันท่ี ๔ กลุมสัมพันธ เปนการบริหารเครือขายหลังจากท่ีเครือขายไดดําเนินการ
จนมีความเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได และมีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนากิจกรรมความสัมพันธ
เพ่ือรวมรักษาเครือขายใหยั่งยืน๑๓ 

สรุปไดวา การทํางานของเครือขายนั้นสามารถดูไดจากการทํางาน สัมพันธภาพในการ
ทํางาน การเรียนรูและการปรับตัวท่ีนําไปสูการจัดการกับสิ่งตางๆ ภายใตบริบทท่ีเกิดข้ึน โดย
พัฒนาการของเครือขายอาจเกิดความแตกตางกันข้ึนอยูกับปจจัยจากทุกฝายท่ีมีอํานาจในการ
ตัดสินใจรวมกัน จะตองดําเนินการตามแบบแผนท่ีไดตกลงกันไวแลว และพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน รวมถึงการประเมินผล ควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมท้ังหมด มีการขยายผลสู
การพัฒนาอยางตอเนื่อง และสงเสริมความสัมพันธอันดี  

๒.๑.๔ ลักษณะของเครือขาย 
เครือขายเปนกระบวนการตอเนื่องจากกระบวนการกลุมเม่ือกลุมมีการพัฒนาจน

เขมแข็งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจําแนกลักษณะของเครือขายดังนี้ 
๑. เครือขายมีบทบาทเปนกลไกข้ันตนในการเปดโอกาสใหกลุมตางๆ ไดเขาไปสูกลไก

แกปญหาท่ีอยูในระดับท่ีสูงข้ึน เครือขายเปนองคกรภาคประชาชนท่ีเปรียบเสมือนเปนหองปฐม
พยาบาลเบื้องตน องคกรท่ีเปนเครือขายควรมีความสัมพันธเปนแบบเพ่ือนรวมงานประสานชวยเหลือ
กันมีลักษณะเปนความสัมพันธเชิงแนวราบ  

๒. เครือขายมีลักษณะเปนความสัมพันธเชิงแนวราบและอาจมีลักษณะแนวดิ่งได ไมมี
อํานาจในการสั่งการและเครือขายตองมีเปาหมายท่ีชัดเจน องคกรท่ีเปนเครือขายควรมีลักษณะท่ีเปน
อิสระ๑๔ 

ลักษณะของเครือขายยังสามารถจําแนกออกเปน ๓ ลักษณะ คือ  
๑. เครือขายความคิด เปนเครือขายท่ีเนนการทํางานดานความคิด ความรูหรือเทคนิค

ตางๆ เครือขายเหลานี้ เปนแหลงท่ีผูนําไดมีโอกาสเผยแพรแนวความคิดของตนและได แลกเปลี่ยน
ประสบการณของตนกับคนอ่ืนๆ ทําใหเกิดความคิดท่ีชัดเจนข้ึน เครือขายความคิดมักเนนเครือขาย
ของกลุมคนท่ีอยูบนสถานภาพท่ีคลายคลึงกัน แตอยูตางถ่ินกันไดรวมตัวกันสรางเครือขายเพ่ือจะไดมี
เวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณกัน เชนเครือขายกลุมครู เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน เปนตน  
                                                           

๑๓ พิชัย เพชรรัตน, ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคประชาชนเพ่ือการพัฒนา, หนา ๔. 
๑๔ ป ระพ ัน ธ  ช ว งภ ูศ ร ี, ก าร ทํา งาน ก ับ อ งค ก ร เค ร ือ ข าย , [อ อ น ไล น ] , แ ห ล ง ที ่ม า : 

http//www.cdd.moi.go.th/sep131.htm[๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 
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๒. เครือขายกิจกรรมเปนเครือขายท่ีเนนความชวยเหลือ รวมมือกันในการทํากิจกรรม 
สวนมากมักเปนเครือขายภายในชุมชนท่ีสมาชิกของเครือขายเปนเครือญาติกัน หรือมีสายสัมพันธเปน
ครูเปนศิษยกัน หรืออาจรวมอยูในกลุมกิจกรรมเดียวกัน สมาชิกของเครือขายจะชวยเหลือหรือรวมมือ
กันทําใหงานการพัฒนาประสบความสําเร็จ 

๓. เครือขายสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือแกปญหาของชุมชน นอกจากจะมี
ความคิดในการวิเคราะหหาทางออกในการแกปญหา มีการทํากิจกรรมการแกปญหาแลว สิ่งหนึ่งท่ีมี
ความจําเปนมากคือ จะตองมีทุน ท่ีมาของทุนเพ่ือดําเนินกิจกรรมของการพัฒนา อาจมาจากการระดม
ทุนภายในหมูบาน โดยการระดมหุนจากสมาชิก เชน กองทุนรานคา กลุมออมทรัพย หรือธนาคารขาว 
หรือการทอดผาปา หรืออาจเปนทุนท่ีมาจากภายนอก ไดแก การบริจาคหรือการชวยเหลือของแหลง
ทุนภายนอก๑๕ 

ลักษณะรวมกันของเครือขายทุกประเภท ทุกแบบ ทุกเครือขายมี ๕ ประการ ดังนี้ 
๑. เปนกลุม องคกรหรือบุคคลท่ีมารวมกันเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค และความ

สนใจท่ีตั้งข้ึนรวมกัน 
๒. เปนเวทีเพ่ือกิจกรรมทางสังคม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
๓. ดํารงอยูไดยาวนาน ดวยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งท่ีตอเนื่อง ไมใชแบบเฉพาะกิจ 
๔. สมาชิกมีความรูสึกผูกพันกับโครงสรางท่ีพัฒนาข้ึนมารวมกันและรวมกันรับผิดชอบ 
๕. มีฐานอยูท่ีความเปนเจาของรวมกันและความมุงม่ันท่ีจะทําตามวัตถุประสงคท่ีวางไว

รวมกัน รวมท้ังเครื่องมือหรือวิธีการในการดําเนินการท่ีคิดไวรวมกัน๑๖ 
ลักษณะเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ คือ 
๑. สมาชิกเครือขาย องคกร อาจเปนกลุมสมาชิกท่ีมีกิจกรรมเหมือนกัน หรือกิจกรรม

ตางกัน เชน เครือขายกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต สมาชิกจะมีเฉพาะกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต
เทานั้น เครือขายกองทุนชุมชน สมาชิกประกอบดวย กองทุนชุมชนตางๆ ในชุมชน หรือ ศอช. ท่ีมี
สมาชิกมาจากกลุม องคกรในชุมชนท่ีหลากหลาย 

๒. เครือขายจะตองมีการคัดเลือก เลือกคณะกรรมการเพ่ือเปนแกนกลางในการทํางาน
พรอมท้ังจัดใหมีคณะท่ีปรึกษาตามความเหมาะสม 

๓. สมาชิกทุกคนจะตองมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคของเครือขาย 
๔. มีระเบียบ กฎเกณฑ กติกา ของเครือขาย เพ่ือเปนแนวทางในการทํางานรวมกัน 
๕. มีกองทุน หรือปจจัย ที่จําเปนในการจัดกิจกรรมรวมกัน ซึ่งสามารถแสวงหา

จากภายในคือสมาชิก และภายนอก เชนเงินอุดหนุน หรือเงินบริจาค 
๖. มีแผนงาน โครงการ และมีเปาหมายในการทํางานเพ่ือประโยชนแกสมาชิก 
๗. มีกิจกรรมอยางตอเนื่อง และตอบสนองความตองการของสมาชิก 
๘. สรางผลกําไร หรือเพ่ิมรายไดใหแกสมาชิก ทําใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดี๑๗ 

                                                           
๑๕ กรมการพัฒนาชุมชน, ความเขมแข็งของเครือขายหมูบาน กข.คจ., (กรุงเทพมหานคร: ชุมชน

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๔๕), หนา ๑๕. 
๑๖ เสรี พงศพิศ, เครือขาย, (กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๔๘), หนา ๑๐. 
๑๗ นันทิยา หุตานุวัตร, การพัฒนาองคกรชุมชน, หนา ๗๔ – ๘๑. 
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ทุกข้ันตอนท่ีปฏิบัติงานจะตองสรางกระบวนการมีสวนรวม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางสมาชิกเครือขายดวยกัน 

สรุปไดวา เครือขายมีลักษณะเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องจากกระบวนการกลุม เปน
กลไกข้ันตนในการเปดโอกาสใหกลุมตางๆ ไดเขาไปสูกลไกแกปญหาท่ีอยู ในระดับท่ีสูงข้ึน มี
ความสัมพันธแบบเพ่ือนรวมงานประสานชวยเหลือกันมีลักษณะเปนความสัมพันธเชิงแนวราบ และ
อาจมีลักษณะแนวดิ่งได มีเปาหมายท่ีชัดเจน ซ่ึงมีลักษณะเปน เครือขายความคิด เครือขายกิจกรรม 
และเครือขายสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือแกปญหาของชุมชน  

๒.๑.๕ แนวคิดของเครือขาย 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับแนวคิดของเครือขายนั้นมีนักวิชาการกลาวไว

ดังตอไปนี้ 
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) ซ่ึงอธิบายถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน

ระหวางกัน ดังนั้น เหตุผลหลักท่ีจะทําใหเครือขายเกิดข้ึนไดโดยสมัครใจก็คือ แตละฝายมองเห็น
ประโยชนท่ีตนจะไดรับจากการเขารวมเครือขาย ซ่ึงจะนําไปสูความเต็มใจท่ีจะประสานกัน หรือเขา
รวมเปนเครือขาย 

แนวคิดการรวมพลัง (Synergy) ซ่ึงอธิบายดวยสมการ ๑+๑ = ๓ หรือ ๒+๒ = ๕ 
หมายความวา การรวมพลังการทํางานนําไปสูผลไดท่ีมีคาทวีคูณ หรือเขมแข็งมากกวาท่ีแตละองคกร
จะทํางานโดยโดดเดี่ยว ท้ังนี้ โดยความเชื่อวาการรวมพลังจะกอใหเกิดคุณคาท่ีทวีคูณ การเกิดข้ึนของ
เครือขายท่ีเราเห็นท่ัวไปนี้ สวนใหญจะเกิดข้ึนได ๒ แบบ คือ ๑. เกิดข้ึนโดยธรรมชาติมาจากสาย
สัมพันธทางเครือญาติหรือมีความเชื่อถืออยางเดียวกันเปนครูเปนศิษยสถาบันเดียวกัน ๒. เกิดข้ึนโดย
การจัดตั้งเกิดข้ึนจากความพรอม ความตองการของผูนํา และกลุมตางๆ และการตอรองขององคกร
ภายนอก การสรางเครือขายอาจเกิดข้ึนไดทุกวัน เพราะขบวนการสรางเครือขายอาจเกิดข้ึนไดดวยวิธี
ธรรมชาติ หรือเกิดจากการจัดตั้ง ความยากงายในการจัดตั้งเครือขายมิไดเปนเครื่องประกัน
ความสําเร็จของเครือขาย ทุกวันนี้ “เครือขาย” เปนสิ่งท่ีผูคนท้ังในงานพัฒนาและภาคธุรกิจกลาวถึง 
จนเหมือนกับเปนแฟชั่นไปแลว แตจะเปนเครือขายจริงแท หรือวาเรียกไปตามกระแส เราตอง
พิจารณาองคประกอบและขอคิดตางๆ กอน๑๘ 

แนวทางการสรางเครือขาย นอกเหนือจากความเขาใจท่ีมีระหวางกันในเรื่องอุดมการณ 
เปาหมายในการทํางานแลว ในการจัดตั้งหรือสรางเครือขายผูท่ีมีสวนเก่ียวของจะตองคํานึงถึงประเด็น
สําคัญตางๆ ท่ีเปนขอพิจารณาสําคัญ คือ 

๑. ศักยภาพ องคกรท่ีจะจัดตั้งเครือขายตองชัดเจนในศักยภาพของตัวเอง รูจุดออนจุด
แข็งขององคกรของตนเอง 

๒ . คุณสมบัติขององคกร ควรพิจารณาวา องคกรมีคานิยม วัฒนธรรมองคกร 
ภาพพจน สิ่งเหลานี้สามารถไปดวยกันไดหรือไม 

                                                           
๑๘ นฤมล  นิ ร าทร , การสร าง เค รือข ายการทํ างาน : ข อควรพิ จ ารณ าบางป ระการ , 

(กรุงเทพมหานคร: โครงการระหวางประเทศวาดวยการขจัดปญหาการใชแรงงานเด็กองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ, ๒๕๕๑), หนา ๑. 
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๓. ความเสี่ยง อาจจะเกิดข้ึนไดในบางกรณีเชน เรื่องการฉกฉวยโอกาสในเรื่องขาวสาร
ขอมูล เปนตน 

๔. จะมีการพ่ึงพิงระหวางกัน ตองเขาใจวาการเขาเปนเครือขายหมายถึงการเปนท้ังผูให
และผูรับ 

๕. เปนอิสระจากองคกรเดิม การเขามารวมในเครือขายเปนการเขามารวมโดย
บางสวนเทานั้น 

๖. ความเทาเทียมกัน ไมมีการชี้นําหรือครอบงําโดยฝายใดฝายหนึ่ง แตมีสวนรวมและ
ทํางานเปนทีม 

๗. มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน การติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผย และสมํ่าเสมอเปน
เง่ือนไขท่ีจําเปนอยางยิ่ง 

๘. ตองมีกิจกรรมรวมกัน กิจกรรมจะเปนเสมือนสายใยท่ีเชื่อมโยงเครือขายไวได 
๙. การสนับสนุนจากฝายบริหาร การสรางเครือขาย เปนกิจกรรมท่ีตองการเวลา ฝาย

บริหารขององคกรตองเห็นวาเครือขายมีความสําคัญ๑๙ 
การสรางเครือขายความรูกับโลกภายนอกขององคการเรียนรูและการวัดความรู วาการ

สรางเครือขายความรูกับโลกภายนอกในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานหลักขององคการนาจะมี ๓ ประเด็น 
ตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก  

๑. การมีระบบการรับรูและตรวจสอบขาวสารความกาวหนาของความรูในลักษณะของ 
(Intelligence)  

๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภาคีเครือขายท่ีมุงทําประโยชนหรือทําความดีใหแกสังคม  
๓. การเชื่อมโยงและการ “สกัด”ความรูจากลูกคาหรือผูใชบริการโดยเฉพาะความรูใน

คนท่ีเกิดจากการบริโภคสินคาหรือใชบริการขององคกร๒๐ 
“เครือขาย” มีความสําคัญมากข้ึน ไมวาจะเปนระดับทองถ่ิน ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ผูคนพูดถึงเครือขายของหนวยงานการพัฒนา วิจัย ธุรกิจและในสาขาวิชาชีพตางๆ ปจจุบัน
เครือขายทํางานอยางไรทําไมบางเครือขายประสบความสําเร็จ บางเครือขายไมประสบความสําเร็จ 
เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ี คนในชุมชนและองคกรชุมชนควรเปนอยางไร 
เครือขายเม่ือสรางข้ึนมาแลวจะทําหนาท่ีอยางไร ชุมชนจะไดประโยชนอะไรบาง ลวนแตเปนคําถามท่ี
ยังตองการกระบวนการคนหาคําตอบอีกมาก ในทางสังคมวิทยาเครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธ
ทางสังคมอยางหนึ่งท่ีแตกตางไปจากกลุมโดยท่ีกลุมจะมีขอบเขตท่ีชัดเจน รูวาใครเปนสมาชิก ใคร
ไมใชสมาชิก มีความเปนรูปธรรม มองเห็นได มีโครงสรางทางสังคมในระดับหนึ่ง แตเครือขายเปน
รูปแบบความสัมพันธทางสังคมท่ีไมมีขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิกเครือขายอาจจะ
มองเห็นรูปธรรมของเครือขายมี ๓ ลักษณะคือ เครือขายการแลกเปลี่ยน เครือขายการติดตอสื่อสาร 
และเครือขายความสัมพันธในการอยูรวมกัน เครือขายไมมีโครงสรางท่ีแนนอนตายตัว อาจมีการ

                                                           
๑๙ บัณฑร ออนดํา และคุณเดช พุมคชา, TAFS เครือขายไทยมิตรภาพเอเชีย , [ออนไลน ], 

แหลงท่ีมา: http://gotoknow.org/blog/tafs/160997?class=yuimenuitemlabel[๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 
๒๐ วิจารณ พานิช, เครือขาย, [ออนไลน], แหลงท่ีมา:http://www.qa.su.ac.th/information/ 

news/k.m.kp1.470514.htm [๑๒ พฤษภาคม๒๕๖๑]. 



๒๔ 
 

ออกแบบโครงสรางข้ึนมาทําหนาท่ีสานความสัมพันธระหวางคน/กลุมองคกรใหตอเนื่อง แตใน
เครือขายไมมีใครบังคับใหใครกระทําอะไรได แตละคน/กลุมองคกรตางก็เปนศูนยกลางของเครือขาย
ไดพอๆ กัน๒๑ 

เครือขายสัมพันธกับแนวคิดท่ีวาดวยประชาสังคมและแนวคิดเก่ียวกับอํานาจรัฐมานาน
แลว อาจจะยอนกลับไปถึงแนวคิดวาดวยรัฐของเพลโตเม่ือสองพันหารอยปกอนก็ได เม่ือเพลโตพูด
เรื่อง “อุตตมรัฐ” อันเปนรัฐในอุดมคติ รัฐท่ีไมมีรัฐ รัฐท่ีมีอํานาจมากท่ีสุด คือรัฐท่ีใชอํานาจนอยท่ีสุด
และดีท่ีสุด คือ ไมใชอํานาจรัฐเลยหรือไมมีรัฐเลย นี่คือรัฐในอุดมคติ ความเชื่อในศาสนาคริสตตั้งอยู
บนฐานคิดท่ีผสมผสานระหวาง ยิว กรีก และโรมัน หรือเรียกสั้นๆ วา “ประเพณียูเดวคริสเตียน” โดย
ระหวาง ๓๕๐ ปแรก ศาสนาคริสตคอยๆ ขยายออกจากถ่ินกําเนิดไปสูภูมิภาคภายใตอารยธรรมกรีก
และโรมัน ถูกเบียดเบียนโดยอํานาจรัฐในทุกพ้ืนท่ี พวกเขารวมตัวกันเปน “ชุมชนชาวคริสต” 
(Christian Community) และมี “เครือขาย” ของตนเองท้ังในพ้ืนท่ีเดียวกันและในภูมิภาคตางๆ 
เชื่อมโยงประสานงานกันท้ังโดย “สถาบัน” (ศาสนจักร) และท้ังโดยขบวนการ ทําใหศาสนาคริสต
สะสมพลังทางสังคมอยางเขมแข็งสรางฐานรากทางสังคมวัฒนธรรม สูทนการเบียดเบียนทุกรูปแบบ
จนกระท่ังไดรับการยอมรับจากอาณาจักรโรมันในยุคจักรพรรดิคอนสแตนตินเม่ือประมาณ ป ค.ศ. 
๓๕๐ แนวคิดเรื่องชุมชนเครือขายชุมชน อํานาจของพระเจาและอํานาจของชุมชน มีรากฐานท่ีมาก
จากศาสนาคริสตอยางสําคัญ ดังปรากฏแพรหลายในแนวคิดและกระบวนการพัฒนาในประเทศละติน
อเมริกา และในฟลิปปนส การสรางขบวนการประชาชนเพ่ือเรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูบน
ฐานการคิดดังกลาว และเปนฐานคิดท่ีมีพลัง ดังจะเปนจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมใน
ประเทศฟลิปปนสในระยะ ๒๐ ปท่ีผานมา ดวยแนวคิดดังกลาว มีคนพยายามเชื่อมโยงแนวคิดแบบ
คริสตในการจัดการชุมชน เครือขายชุมชนและการจัดความสัมพันธกับอํานาจรัฐกับความคิดแบบอ
นาธิปตย (Anarchism) ซ่ึงความจริงก็มีความใกลเคียงอยูไมนอยเพราะอนาธิปตยเองก็เนนความเปน
ตัวของตัวเองของชุมชน การพ่ึงตนเองและลดบทบาทของรัฐลงใหเหลือนอยท่ีสุด ตองมีการกระจาย
อํานาจท้ังโดยแนวคิด วิธีการ และโดยพ้ืนท่ี และแนวทางในการพ่ึงตนเองของชุมชน เปนแนวทางของ
การจัดการแบบเครือขาย โดยชุมชนตองพ่ึงพาอาศัยกันใหมากท่ีสุด ไมใชจัดการโดย “คนนอกคน
กลาง” อยางกรณีเจาหนาท่ีของรัฐในดานสังคมการเมือง และพอคานายทุนในดานเศรษฐกิจการคา 

แนวคิดอนาธิปตยถือวาเปนแนวคิดคูขนานกับแนวคิดคริสเตียน ในการการจัดการทาง
สังคมการเมืองในยุโรปในระยะรอยปเศษท่ีผานมา (โดยอนาธิปตยเองก็รับแนวคิดและวิธีการของคริส
เตียนและศาสนจักรไมได) แตเนื่องจากลัทธิมารกซิสมและแนวคิดสังคมนิยมปรากฏชัดเจนทาง
การเมืองมากกวา ทําใหแนวคิดอนาธิปตยถูกบดบังลงไป การตอสูสองข้ัวระหวางเสรีนิยม - ทุนนิยม 
กับสังคมนิยม - คอมมิวนิสต ทําใหอนาธิปตยกลายเปนเพียง “ทางเลือก” สําหรับคนท่ีไมเห็นดวยกับ
ท้ังเสรีนิยม - ทุนนิยม และสังคมนิยม – คอมมิวนิสต แนวคิดอนาธิปตยถูกบิดเบือนและถูกกอกวนให
เกิดความสับสนจนผูคนท่ัวไปเขาใจผิดๆ วา อนาธิปตยคือพวกท่ีปฏิเสธอํานาจทุกรูปแบบ เปนพวกท่ี
ตองการใหเกิดความโกลาหลไรระเบียบกลับไปสูยุคคนปาเปนพวกชอบความรุนแรง เปนขบวนการ
ตอตานรัฐเปนตน แนวคิดแบบอนาธิปตยเปนแนวคิดทางการเมืองท่ีตองการสรางสังคม ซ่ึงปจเจก
                                                           

๒๑ กรมการพัฒนาชุมชน, คูมือเครือขายองคกรชุมชนกับการบริหารทุนแบบมืออาชีพ , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๗), หนา ๑. 



๒๕ 
 

บุคคลมีเสรีภาพในการรวมมือกันอยางเทาเทียมกัน ดวยเหตุนี้อนาธิปตยจึงปฏิเสธรูปแบบการควบคุม
เชิงอํานาจแบบลําดับชั้น (Hierarchical Control) โดยรัฐหรือนายทุนเพราะถือวาการกระทําดังกลาว
เปนอันตรายตอสิทธิเสรีภาพและไมใชเรื่องจําเปนดวย อนาธิปตยไมเห็นดวยกับการใชอํานาจและการ
ครอบงําดวยอํานาจ เห็นวาควรดําเนินการใหมีการจัดการองคกรท่ีทําใหคนรวมมือกัน โดยไมมี
รูปแบบของลําดับชั้นทางอํานาจ (Non-Hierarchical Forms) ท้ังทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ๒๒ 

แนวความคิดเก่ียวกับเครือขายเปนความสัมพันธเชิงกระบวนระบบ หากกลาวถึงการ
ปฏิบัติตามหนาท่ีตอสิ่งตางๆ อยางถูกตองของบุคคลและสรรพสิ่งท่ีไดรับการสมมติข้ึนตามฐานะและ
บทบาทท่ีเปนอยูวา เปนการปฏิบัติตามหลักธรรมในทัศนะของพุทธศาสนาแลว การดํารงอยูและการ
ทําหนาท่ีของสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ ก็จัดเปนการสรางความสัมพันธเชิงกระบวนระบบท่ีมีตอกัน ซ่ึง
เปนปฏิกิริยาสัมพันธท่ีมีความเลื่อนไหลไปมาระหวางสิ่งตางๆ แลวสรางกระบวนการท่ีตอเนื่องจนเกิด
เปนเครือขายและระบบท่ีผูกพันความสัมพันธของสรรพสิ่งท่ีเปนกระบวนระบบนั้น คือคุณสมบัติ
ภายในท่ีเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง รูปทรงของสิ่งตางๆ มิใชโครงสรางท่ีแข็งท่ือตายตัว หากแตแสดงออก
ถึงกระบวนการภายในท่ียืดหยุนแตมีเสถียรภาพ ตัวอยางเชน เซลลในรางกายของมนุษยท่ีมีความ
เลื่อนไหล และยืดหยุนตอกระบวนการและมีการเปดรับสิ่งตางๆ เพ่ือใหเกิดสิ่งใหม และมีวิวัฒนาการ
อยางตอเนื่อง เชนเดียวกับโครงสรางความสัมพันธทางสังคมท่ีจะตองอาศัยความยืดหยุน และการ
ยอมรับจากฝายตางๆ เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีลงตัวมากท่ีสุด เชน เครือขายประชาสังคม ท่ีมาจากกลุมคน
ท่ีหลากหลายอาชีพ หลากหลายความคิดเห็น และมาทํางานรวมกัน ซ่ึงจะไดมุมมอง วิธีคิด และ
กระบวนการทํางานท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

ความสัมพันธเชิงกระบวนระบบเชนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธหรือกระบวนการ
สรางภาระหนาท่ีตอกัน เพ่ือการดํารงอยูซ่ึงสิ่งของนั้นๆ ใหมีความเคลื่อนไหลและม่ันคง เหมือนท่ีเรา
เห็นปรากฏการณในระบบสุริยจักรวาลท่ีมีระบบกลางวัน กลางคืน ระบบเดือนและป ก็เพราะการทํา
หนาท่ีอยางสัมพัทธ คือ การหมุนรอบตัวเองของโลก และการหมุนรอบของดวงจันทร โลก และดวง
อาทิตยท่ีมีตอกัน ในขณะท่ีความสัมพันธของสรรพสิ่งก็เชนเดียวกัน เม่ือมีเหตุปจจัยเกิดข้ึนก็จะตอง
มองถึงสาเหตุ ปจจัย กาลเทศะ และบริบทท่ีเก่ียวของอยางครบถวนเชนกัน ความเขาใจใน
ความสัมพันธเชิงกระบวนระบบดังกลาว จัดเปนความสัมพันธในมิติของความเปนเครือขายท่ีเชื่อมโยง 
และไดถูกนํามาอธิบายในรูปแบบของแนวคิด ทฤษฎีตางๆ ท่ีมองถึงกระบวนการของสรรพสิ่งวา มีการ
ประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ เพ่ือกํากับความเปนไปของการทําหนาท่ีตามระบบนั้นๆ ใหมี
ความสัมพันธและมีความเปนปกติยิ่งข้ึน ซ่ึงความเปนปกตินี้มิไดหมายถึงความสมดุลท่ีหยุดนิ่ง แตเปน
องคกรท่ีสามารถจัดการตัวเองไดและมีความเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็ว 
เพราะฉะนั้นเม่ือเกิดปญหาข้ึน หรือเกิดสถานการณในรูปแบบหนึ่งๆ เราไมสามารถท่ีจะใชกรอบคิด
อันเดิม หรือมุมมองอันเดิมในการแกไขปญหาเหลานั้นไดท้ังหมด เราจําเปนตองใชสถานการณท่ี
แปรเปลี่ยนและระบบยอยท่ีสลับซับซอน หรือใชบริบทท่ีเก่ียวของนั้นๆ ในการแกไขปญหา กลาวอยาง
งายๆ ก็คือ การเขาไปจัดการและการแกไขปญหาอยางเปนองครวมและมองสรรพสิ่งอยางบูรณาการ 
ซ่ึงเปนเหมือนเรื่องของสมการทางคณิตศาสตรท่ียากๆ และทับซอนกันอยูอยางมากมาย โดยท่ีมี

                                                           
๒๒ เสรี พงศพิศ, เครือขาย: ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเขมขน ชุมชนเขมแข็ง, หนา ๒๙ – ๓๓. 
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สมการยอยแตละอันไมเหมือนกัน แตเม่ือสามารถแกสมการยอยนั้น สมการใดสมการหนึ่งไดก็สามารถ
นําไปสูการแกสมการใหญท่ียากๆ นั้นไดในเวลาชั่วพริบตา๒๓ 

สรปุไดวา แนวคิดเก่ียวกับเครือขาย เปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมท่ีไมมีขอบเขต
และเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิก เครือขายนั้นไมมีโครงสรางท่ีแนนอนตายตัวอาจมีการ
ออกแบบโครงสรางข้ึนมาทําหนาท่ีสานความสัมพันธใหตอเนื่อง หรือมีความสัมพันธเชิงกระบวนระบบ
ท่ีเชื่อมโยงสิ่งตางๆ เขาดวยกัน อยางตอเนื่อง 

๒.๑.๖ ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดเครือขาย 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดเครือขาย นั้นมีนักวิชาการ

กลาวไวดังตอไปนี้ 
๑. การตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวย ๓ ข้ันตอน คือการริเริ่มตัดสินใจ 

การดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติ 
๒. การปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนดานทรัพยากร การ

บริหารงาน และการขอความรวมมือดานบุคคล ในสวนท่ีเปนองคประกอบของการดําเนินงาน
โครงการนั้น จะไดคําถามท่ีวาใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง และจะทํา ประโยชนไดโดยวิธี
ใด เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน และการขอความชวยเหลือ 
เปนตน 

๓. การรับผลประโยชน (Benefits) ท้ังดานวัสดุ ดานสังคม และดานบุคคล ในสวนท่ี
เก่ียวกับผลประโยชนนั้นนอกจากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยัง
จะตองพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชนภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการรวมท้ัง
ผลประโยชนในทางบวก และผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเปนผลเสียของโครงการ มุงจะเปนประโยชนและ
เปนโทษตอบุคคลและสังคมดวย 

๔. การประเมินผล (Evaluation) ประกอบดวย ควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม
ท้ังหมด และปรับตัวในการมีสวนรวมการมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น สิ่งสําคัญท่ีจะตองสังเกตก็
คือความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectation) จะมีอิทธิพล
สามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ ได๒๔ 

ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดเครือขายสามารถเปนปจจัยใหญๆ ได ๓ กลุม ไดแก  
๑. ปจจัยพ้ืนฐานในชีวิตประจําวันของคนในชุมชนท่ีสําคัญ ไดแก 

ก) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางบุคคลท่ีสนใจเรื่องเดียวกัน หรือการไดรับ
ผลประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย จึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันข้ึน 

ข) ความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน เปนความสัมพันธแบบครอบครัวและแบบ
เครือญาติท่ีมีความสัมพันธอยูตลอดเวลา จึงมีผลตอการเรียนรูและการถายทอดความรูของเครือขาย
โดยตรง 

                                                           
๒๓ พระมหาสุทิตย อาภากโร, เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, หนา ๑๓ – ๑๗. 
๒๔ J.M. Cohen and N.T. Uphoff, Participation’s Place in Rural Development: 

Seeking Clarity Through Specificity, Worle Development, 8 (3), (1980), pp. 213-218. 
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ค) การพบปะระหวางบุคคล เชน ระหวางเพ่ือนบาน การรวมกันทําบุญ และการทํา
กิจกรรมอ่ืนๆ ในชุมชน ซ่ึงเปดโอกาสใหคนในชุมชนมีความสัมพันธกัน ไดมีโอกาสพูดคุยประเด็น
สาธารณะตางๆ รวมกันมากข้ึนและกอใหเกิดการเรียนรูและการทํางานรวมกันข้ึนได 

ง) บุคคลในชุมชนรับรูขอมูลขาวสารเทาเทียมกันและมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลนั้นๆ รวมกันทําใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับเดียวกันไมมีสถานภาพเหนือกวาจึงเกิดเปน
เครือขายไดงาย 

จ) บุคคลในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันเปนประจํามีความ
จริงใจในการพบปะกัน 

ฉ) ความใกลชิดสนิทสนมกันระหวางคนในชุมชน การพบปะกันบอยครั้งสมํ่าเสมอ
ทําใหเกิดความใกลชิดสนิทสนมกัน นําไปสูวิธีคิดและการกระทําท่ีคลายกันอันเปนพ้ืนฐานเบื้องตนของ
การเกิดเครือขายของชุมชน 

ช) การแลกเปลี่ยนและการพ่ึงพากันในชุมชนและระหวางชุมชน วัฒนธรรมในชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนชนบท มีการแลกเปลี่ยนและการพ่ึงพากันและเสมอท้ังในชุมชนและกับชุมชน
ใกล เคียงดังนั้นโอกาสในการเรียนรูและการถายทอดการเรียนรูจึงเกิดข้ึนไดงาย กลายเปน
ประสบการณการเรียนรูแลวขยายไปยังบุคคลอ่ืนๆ และพัฒนาไปเปนเครือขายของชุมชนตอไป 

๒. ปจจัยภายในชุมชนท่ีสําคัญไดแก 
ก) มีปญหาเกิดข้ึนในชุมชน ทําใหคนในชุมชนมีความเดือดรอนรวมกันจึงผลักดันให

เกิดการรวบกลุมเพ่ือแกไขปญหารวมกันและกลายเปนเครือขายการเรียนรูของชุมชน เชน ปญหา
โรคภัยไขเจ็บ ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
เปนตน 

ข) ความตองการรวมกันของคนในชุมชน เชน ความตองการมีเพ่ือนในการทํางาน
ความตองการความชํานาญเฉพาะดาน ความตองการประสบการณบางอยาง ความตองการทรัพยากร 
ธรรมชาติเปนตน 

ค) ชุมชนมีผูนําท่ีเขมแข็งและเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน ทําใหคนในชุมชน
รวมมือกันเปนเครือขายเพ่ือตอบสนองความตองการดังกลาว มีความสามารถในการเชื่อมโยงหรือ
ประสานความรวมมือของคนในชุมชน มีความสามารถในการรวมกลุมคนและพัฒนาไปเปนเครือขาย
ของชุมชน 

ง) ภูมิปญญาชาวบานในชุมชน เปนชุมชนท่ีมีปราชญชาวบานหรือผูท่ีมีความรูความ
ชํานาญเฉพาะดาน ซ่ึงไดสั่งสมความรูประสบการณมายาวนานมีความสัมพันธกับคนในชุมชนเปน
อยางดี เปนท่ีเชื่อถือศรัทธาของคนท่ัวไปสามารถเชื่อมประสานคนในชุมชนและสรางเครือขายในภูมิ
ปญญาของตนไดเปนอยางดี 

จ) การเกิดจิตสํานึกรวมของคนเปนชุมชน จิตสํานึกรวมของคนในชุมชนทําใหคนใน
ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการรวมตัวกันเปนเครือขายเสียสละและอุทิศตนเพ่ือ
การสรางเครือขายชุมชน เปนชุมชนท่ีคนมีจิตสํานึกรวมมากจึงทําใหเกิดเครือขายไดงายและรวดเร็ว 

ฉ) ชุมชนท่ีทรัพยากรมาก ทรัพยากรในชุมชนเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการเกิด
เครือขายของชุมชน เพราะทําใหคนในชุมชนมีความพรอมในการสรางเครือขายในระดับหนึ่ง เชน 
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เงินทุน ท่ีดิน ปาไม แหลงน้ํา พืช สัตว ผลผลิตตางๆ ของชุมชนเปนตน ซ่ึงมีความพรอมในดานนี้อยู
แลวพอสมควร 

ช) วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินสนับสนุนชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณีสนับสนุน
สงเสริมใหคนทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน และเชื่อมความสัมพันธระหวางคนในชุมชนเขาดวยกันอยู
แลวจะทําใหเกิดเครือขายของชุมชนข้ึน เชน ประเพณีลงแขก ประเพณีรดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน 

๓. ปจจัยจากภายนอกชุมชนท่ีสําคัญ ไดแก 
ก) การเชื่อมโยงกับชุมชนอ่ืนๆ ชุมชนมีการติดตอสัมพันธกับชุมชนอ่ืนๆ ทําใหเกิด

การเชื่อมโยงระหวางคนในชุมชน คนกับเครือขายชุมชน เครือขายชุมชนกับเครือขายชุมชนข้ึน ซ่ึงทํา
ใหเกิดเครือขายของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตข้ึนได 

ข) การสนับสนุนจากภายนอกชุมชนทําใหเกิดเครือขายชุมชนข้ึน ซ่ึงไดรับการ
สนับสนุนจากภายนอกอยางตอเนื่องท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน เชน การสนับสนุนในดานความรู 
วิชาการและงบประมาณสนับสนุนเปนตน 

ค) การขยายเครือขายขององคกรจากนอกชุมชน องคกรนอกชุมชนท่ีมีเครือขาย
เขมแข็งและมีความสามารถในการขยายเครือขายไดขยายเครือขายเขามาในชุมชน ทําใหคน กลุม
องคกรในชุมชนมองเห็นผลประโยชนจึงรวมกันสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชนข้ึน หรือรวมเปน
เครือขายกับองคกรนอกชุมชนนั้น 

ง) การสื่อสารมวลชน ความเจริญกาวหนาของการสื่อสารมวลชนทําใหคนในชุมชน
รับรูขาวสารตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว สงผลใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดงายและเกิดเครือขายของ
ชุมชนไดงายข้ึน 

จ) การสนับสนุนของรัฐบาล ถาหากรัฐบาลมีนโยบายการสรางเครือขายของชุมชน
และใหการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและกลไกตางๆ อยางแทจริงแลวเครือขายของชุมชนก็
เกิดข้ึนไดงาย เพราะรัฐบาลเปนผูกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ๒๕ 

สรุปไดวา ปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดเครือขายนั้นจะตองมีความสัมพันธกับงานทุก
ข้ันตอน และในมิติตางๆ ซ่ึงเก่ียวของท้ังอํานาจในการตัดสินใจโดยจะตองดําเนินการตามแบบแผนท่ี
ไดตกลงกันไวแลว และพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน รวมถึงการประเมินผล ควบคุมตรวจสอบ
การดําเนินกิจกรรมท้ังหมด  

 

๒.๒ แนวคิด ที่เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน เกิดจากการนําเสนอของตัวแทนเครือขายองคกรชุมชนท่ัวประเทศ 

รวมกับมูลนิธิหมูบานและกรทรวงเกษตรและสหกรณ เม่ือป ๒๕๔๔ เสนอพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของกระแสการเคลื่อนตัวของระบบความคิด 
การพ่ึงตนเองของชุมชน เศรษฐกิจชุมชนเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และโดยท่ี
เศรษฐกิจชุมชนในปจจุบันจํานวนหนึ่งยังอยูในระดับท่ีไมพรอมจะเขามาแขงขันทางการคาท้ัง ใน
                                                           

๒๕ พระใบฎีกาสัญญา อภิวณฺโณ, “กระบวนการมีสวนรวมในการสรางเครือขายการพัฒนาความเปน
เมืองของชุมชนในตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หนา ๑๒-๑๔. 



๒๙ 
 

ระดับภายในประเทศและระหวางประเทศ สมควรใหมีการสงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน การ
สรางรายได การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนา 
รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน อันจะยังผลใหชุมชนพ่ึงพาตนเองไดและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ใหมี
ความเขมแข็งพรอมสําหรับการแขงขันทางการคาในอนาคต แนวคิดเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนท่ี จะ
กลาวถึง แบงออกเปน ๖ ดาน ไดแก ความหมายของวิสาหกิจชุมชน องคประกอบและลักษณะสําคัญ
ของวิสาหกิจชุมชน ประเภทและรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน การบริหารวิสาหกิจชุมชน แนวทางการ
ดําเนินงานและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสาระสําคัญของพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนเปนแนวคิดท่ีมีพ้ืนฐานจากเศรษฐกิจพอเพียง เปนการรวมกลุมของคนใน

ชุมชนจัดตั้งข้ึนเพ่ือประกอบการโดยอาศัยพ้ืนฐานเศรษฐกิจชุมชน เชนการจัดการทุนของชุมขน มี
โครงสรางการบริหารงานลักษณะเดียวกับองคการธุรกิจ ใชประโยชนจากทุนและทรัพยากรท่ีมีใน
ทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถพัฒนาสงเสริมความรูภูมิปญญาในทองถ่ิน นําไปสูการพ่ึงพา
ตนเองได๒๖  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙) ไดเสนอ
แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บน
ฐานความรูและความคิดสรางสรรคการนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพมาใชประโยชนอยางเก้ือกูลกัน 
และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับทุนทางสังคมประกอบดวย ทุนมนุษย ทุนสังคม และทุนทาง
วัฒนธรรม ควบคูไปกับการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเสริมสรางเศรษฐกิจภายในประเทศให
เขมแข็ง๒๗  

วิสาหกิจชุมชน หมายความถึงกิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินคาการใหบริการ 
หรือการอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพันมีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบ
กิจการ ดังกลาวไมวาจะเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพ่ือสรางรายไดและเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน ท้ังนี้ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศ 
กําหนด 

 “เครือขายวิสาหกิจชุมชน” หมายความวา คณะบุคคลท่ีรวมตัวกัน โดยมี 
วัตถุประสงคในการจัดทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของวิสาหกิจ 
ชุมชนในเครือขาย 

                                                           
๒๖ ชญาภัทร  ก่ีอาริโย, “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุมจังหวัด

ภาคกลาง”, วิทยานิพนธบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ, ๒๕๕๗), หนา ๘๗.  

๒๗ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๔), [ออนไลน], แหลงท่ีมา:http://goo.gl/unrYFU [๒๘ เมษายน
๒๕๖๑].  

http://goo.gl/unrYFU


๓๐ 
 

 “กิจการวิสาหกิจชุมชน” หมายความวากิจการของวิสาหกิจชุมชนหรือ เครือขาย 
วิสาหกิจชุมชนเสรี๒๘  

วิส าห กิจชุ มชน  ซ่ึ งตรงกับภาษาอั งกฤษว า  Community Enterprise คื อการ
ประกอบการเพ่ือการจัดการทุนของชุมชนอยางสรางสรรค เพ่ือการพ่ึงตนเอง “ทุน” ในท่ีนี้ไมได
หมายถึงแตเพียงเงิน แตรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู ภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง 
สังคม๒๙ ประกอบการโดยชุมชนท่ีมีสมาชิกในชุมชนเปนเจาของปจจัยการผลิต มีการใชปจจัยการผลิต
ในชุมชนใหออกดอกออกผลในทางเศรษฐกิจดวยการสรางรายไดและอาชีพ สวนในดานสังคม ชวยให
เกิดการผสานสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกชุมชน ดวยการใหครอบครัวและเพ่ือนบานรวมคิด รวมทํา 
รวมรับผิดชอบ แบงทุกข แบงสุขซ่ึงกันและกัน ผานกระบวนการการประกอบการของชุมชน๓๐ โดย
ชุมชนและเพ่ือชุมชน ดวยการนําความรู ภูมิปญญาและความคิดสรางสรรคของชุมชนมาผสมผสานกับ
ความรูสากล นอกจากนี้เขายังไดเนนใหเห็นลักษณะสําคัญของวิสาหกิจชุมชนวา เปนวิธีคิดใหมท่ีเกิด
จากการเรียนรูซ่ึง คนในชุมชนไดคนพบทุนท่ีแทจริงของตนเอง และเปนวิธีการท่ีกอใหเกิดมูลคาเพ่ิม
ตอทรัพยากรในชุมชนและ สงเสริมใหสมาชิกชุมชนพ่ึงพาตนเองได ท้ังนี้ชุมชนท่ีมีฐานทรัพยากรและ
ทุนชุมชนท่ีม่ันคงยอมมีความเขมแข็ง นอกจากนี้เขายังไดอธิบายเพ่ิมเติมถึงท่ีมาของวิสาหกิจชุมชนวา 
เกิดจากการท่ีคนกลุมหนึ่งในชุมชนมารวมมือกัน ทําอะไรบางอยางท่ีเก่ียวกับการผลิต การแปรรูป 
การจัดการทรัพยากรการจัดการทุน และการจัดการตลาดโดยมีการซ้ือขายในลักษณะของสหกรณแต
แตกตางกันท่ีระเบียบและกฎเกณฑซ่ึงวิสาหกิจชุมชนเนนการแบงปนและ การชวยเหลือกันมากกวา
การแขงขัน๓๑  

วิสาหกิจชุมชนถือเปนกิจการท่ีชุมชนดําเนินการโดยท่ีมีคนในชุมชนเปนเจาของเพ่ือ
สรางรายได โดยมุงใหเกิดการพ่ึงตนเองของครอบครัว ชุมชน และการพ่ึงพาระหวางชุมชนท่ีเปนภาคี 
เครือขาย มีการนําทุนตาง ๆ ท่ีมีอยูในชุมชน อันไดแก ความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี และ ทรัพยากรในทองถ่ิน ผนวกกับการบริหารการจัดการสมัยใหม เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนา
เชิงเศรษฐกิจและสังคม อีกท้ังยังสงเสริมใหเกิดการเรียนรูของชุมชน ใหมีการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู 
และไมทําลายสิ่งแวดลอมเพ่ือ ประโยชนของสมาชิกชุมชนในระยะยาว หลักการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนเนนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาบนฐานของเศรษฐกิจชุมชน อันเปนพ้ืนฐาน ของการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง ใหไดรับการสงเสริม การเรียนรูและการตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน นํามาประยุกตใชใน

                                                           
๒๘ ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๒ ตอนท่ี ๖ ก, พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ.๒๕๔๘, [ออนไลน], แหลงท่ีมา:www.udonthani.doae.go.th/files/ม7(4)%20พรบ%20สงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน.pdf [๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

๒๙ เสรี พงศพิศ, รอยคําท่ีควรรู, (กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๖๕. 
๓๐ ณรงค เพ็ชรประเสริฐ และพิทยา วองกุล, วิสาหกิจชุมชน กลไกเศรษฐกิจฐานราก, พิมพครั้งท่ี 

๕, (กรุงเทพมหานคร: เอดิสันเพลส โปรดักส, ๒๕๕๔), หนา ๓๒. 
๓๑ เสรี พงศพิศ, เครือขาย: ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเขมขน ชุมชนเขมแข็ง, หนา ๘๓. 



๓๑ 
 

การสรางรายไดควบคูกับการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้เพราะมีบางครัวเรือนและชุมชนอยูใน ระดับ
ท่ีไมพรอมจะเขามาแขงขันทางการคาโดยลําพังในระบบการแขงขันเสรี๓๒  

สรุปไดวา วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการ
หรือการอ่ืนๆ ซ่ึงเปนการจัดการทุนของชุมชนโดยชุมชนอยางสรางสรรค โดยคณะบุคคลท่ีมีความ
ผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว เพ่ือสรางรายได และเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน 

๒.๒.๒ องคประกอบและลักษณะสําคัญของวิสาหกิจชุมชน 
องคประกอบของวิสาหกิจชุมชนวิเคราะหมาจากความหมายของวิสาหกิจชุมชน ไดดังนี้ 
 ๑) เปนกิจการของชุมชน หมายถึง เปนการประกอบกิจการท้ังดานการผลิต และ

บริการ ท่ีกลุมคนในชุมชนเปนเจาของ 
 ๒) ดําเนินการโดยใชทุนของชุมชน และมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม หมายถึง 

กิจการท่ีดําเนินการโดยใชทุนของชุมชนเปนหลัก (สินทรัพย เงิน แรงงาน ทรัพยากร ภูมิ ปญญา) โดย
มีการบริหารจัดการ รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิต หรือกิจการบริการ นั้นๆ ดวย
ความคิดสรางสรรค คิดคนเองโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐาน 

 ๓) ดําเนินการดวยหลักสามัคคีธรรม หมายถึง กิจการดําเนินการดวยการมี สวน
รวมของหมูคณะในชุมชนอยางเปนเอกภาพ กอใหเกิดผลประโยชนสวนรวมแกสมาชิกและชุมชน โดย
ไมสงผลกระทบในเชิงลบตอสาธารณะ อันหมายความรวมถึงสภาพแวดลอมของชุมชนดวย 

 ๔) เปนกระบวนการเรียนรูในการดําเนินการ หมายถึง ในการดําเนินกิจการ ของ
ชุมชนกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู เชื่อม่ันในศักยภาพของตนเองและชุมชน เรียนรูการบริหาร 
จัดการทุนชุมชนดวยการริเริ่มสรางสรรคใหเกิดนวัตกรรม เรียนรูวิธีคิดใหม คิดใหรอบดาน คิดให 
ทวีคูณ คิดแบบบูรณาการ คิดใหบรรลุไดวาจะพ่ึงตนเองไดอยางไร จะคนหาทุนท่ีแทจริงอยางไร 

 ๕) มีเปาหมายเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชน หมายถึง การดําเนินกิจการ โดย
เปาหมายเพ่ือการพ่ึงตนเองเปนรากฐาน ทําใหพอกิน พอใชในครัวเรือน ชุมชน๓๓ 

โดยหลักการของวิสาหกิจชุมชนมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึง 
เปนพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และจํานวนหนึ่งอยูในระดับท่ีไมพรอม จะเขามา 
แขงขันทางการคาใหไดรับการสงเสริมดานความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางรายได การ 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจ ชุมชน 
ใหกลายเปนระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง สามารถพัฒนาไปสูการเปน ผูประกอบการของ 
หนวยธุรกิจท่ีสูงข้ึนตอไป  

วิสาหกิจชุมชนมีลักษณะสําคัญ ๗ ประการคือ 
 ๑. ชุมชนเปนเจาของและเปนผูดําเนินการเอง อาจมีคนนอกมีสวนรวมมือใหความ

ชวยเหลือแต ไมใชหุนสวนใหญท่ีมีอํานาจตัดสินใจ 

                                                           
๓๒ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘, (กรงุเทพมหานคร: กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ), (อัดสําเนา). 
๓๓ กรมสงเสริมการเกษตร, ขอควรรูเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน, (กรงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุม

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๕๐), หนา ๔. 



๓๒ 
 

 ๒. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน เนนการใชทรัพยากรในทองถ่ินใหมาก
ท่ีสุด ซ่ึงอาจนํา วัตถุดิบบางสวนมาจากภายนอกได 

 ๓. ริ เริ่มสรางสรรคโดยชุมชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเองผาน
กระบวนการเรียนท่ี เหมาะสม ทําใหมีความเชื่อม่ันในตนเองสามารถริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ โดยไม
เลียนแบบหรือแสวงหาสูตร สําเร็จ  

 ๔. มีฐานภูมิปญญาทองถ่ิน ผสมผสานกับความรูภูมิปญญาสากล  
 ๕. ดําเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงหลายๆ กิจกรรม ประสานผนึกพลังและ

เก้ือกูลกัน  
 ๖. การเรียนรูเปนหัวใจของกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
 ๗. การพ่ึงตนเองเปนเปาหมายอันดับแรกและสําคัญท่ีสุดของวิสาหกิจชุมชน๓๔ 
สรุปไดวา องคประกอบและลักษณะสําคัญของวิสาหกิจชุมชนคือ ชุมชนเปนเจาของ

และเปนผูดําเนินการเอง ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน เนนการใชทรัพยากรในทองถ่ินใหมาก
ท่ีสุด ริเริ่มสรางสรรคโดยชุมชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเอง มีฐานภูมิปญญาทองถ่ิน
ผสมผสานกับความรูภูมิปญญาสากล ดําเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงหลายๆ กิจกรรม และ
เก้ือกูลกัน พัฒนาวิสาหกิจชุมชน และพ่ึงตนเองเปนเปาหมายอันดับแรกและสําคัญท่ีสุดของวิสาหกิจ
ชุมชน 

๒.๒.๓ ประเภทและรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนสามารถแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ 
 ๑. วิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน ไดแก การดําเนินการตางๆ เพ่ือกินเพ่ือใชในทองถ่ิน 

เพ่ือใหพ่ึงตนเองได ใหชุมชนเกิดความพอเพียงอยางนอยใหพออยูพอกิน หรือพอกินพอใช เม่ือลด
รายจาย รายไดก็เพ่ิมข้ึน 

 ๒. วิสาหกิจชุมชนกาวหนา ไดแก การนําผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน
เขาสูตลาดบริโภค รวมไปถึงผลผลิตท่ัวไปท่ีเหมือนกัน เหลือใชในทองถ่ินนําออกสูตลาดบริโภค โดย
การปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิต หีบหอ การตลาดและการจัดการตางๆ เพ่ือใหสามารถแขงขันได๓๕ 

วิสาหกิจชุมชนมีรูปแบบท่ีครอบคลุมเก่ียวกับกิจกรรมดังตอไปนี้ 
 ๑. การแปรรูปหรือการพัฒนาผลิตภัณฑจากผลผลิตของชุมชน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี

ตอเนื่องจากการ ผลิตทางการเกษตร เพ่ือการพ่ึงตนเอง และเพ่ิมมูลคาของผลผลิตทางการเกษตรของ
องคกรชุมชน/เครือขาย ขององคกรชุมชน 

 ๒. การพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาของชุมชน เชน ผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ ไวนผลไม พ้ืนบาน การแปรรูปพืชผักผลไมพ้ืนบานแปรรูปตางๆ ผลิตภัณฑยาสมุนไพร 
ผลิตภัณฑหัตถกรรมพ้ืนบาน แหลงทองเท่ียว (ธรรมชาติเกษตร) พิพิธภัณฑชุมชนและอ่ืนๆ 

                                                           
๓๔ เสรี พงศพิศ, เครือขาย: ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเขมขน ชุมชนเขมแข็ง, หนา ๔๐. 
๓๕ กรมสงเสริมการเกษตร, คูมือปฏิบัติงานเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตร การพัฒนาองคกร

เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือขาย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 
๒๕๕๖), หนา ๓๒. 



๓๓ 
 

 ๓. การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองการพ่ึงตนเองขององคกรชุมชนและ
เครือขายขององคกร ชุมชน เชน นาปลา กะป ปุย เครื่องมือเครื่องใช อาหาร ยา สมุนไพร และอ่ืนๆ 

 ๔. การพัฒนาระบบการตลาด การบริการและสวัสดิการชุมชน เชน รานคาชุมชน 
ตลาดชุมชน แหลงนันทนาการ และศูนยสุขภาพชุมชน และอ่ืนๆ๓๖  

โดยมีรูปแบบการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน ดังนี้ 
 ๑. วิสาหกิจชุมชนท่ีประกอบกิจการเดียว คือ วิสาหกิจท่ีประกอบการเพียงหนึ่ง 

เดียว โดยคณะผูบริหารในชุมชนชุดเดียว และไมสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ โดยจะมีผลผลิต 
มากกวาหนึ่งผลิตภัณฑได 

 ๒. วิสาหกิจท่ีประกอบกิจการในรูปเครือขาย คือ วิสาหกิจท่ีมีความสัมพันธกับ 
กิจการอ่ืนๆ โดยแตละวิสาหกิจตางมีการประกอบการตามเปาหมาย วัตถุประสงคของกิจการ หากแต
มีความสัมพันธแบบพ่ึงพาเก้ือกูล เชื่อมโยงในรูปแบบตางๆ คือ 

  ๑) เครือขายกิจกรรม ไดแกวิสาหกิจท่ีมีตอกิจกรรมเก้ือกูลมาเปนเครือขาย 
กันท้ังท่ีเปนกิจกรรมประเภทเดียวกัน หรอืหลายประเภท 

  ๒) เครือขายพ้ืนท่ี ไดแกวิสาหกิจท่ีดําเนินการอยูในระดับพ้ืนท่ีเดียวหรือตาง 
ระดับพ้ืนท่ีกัน เชน วิสาหกิจระดับหมูบานกับระดับตําบล มาเชื่อมโยงเปนเครือขายกัน๓๗ 

สรุปไดวา ประเภทวิสาหกิจชุมชนเปนแบบพ้ืนบานและแบบกาวหนา โดยมีรูปแบบการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแบบท่ีประกอบกิจการคนเดียวและในรูปเครือขาย 

๒.๒.๔ การบริหารวิสาหกิจชุมชน  
วิสาหกิจชุมชนเปนการประกอบการของชุมชนเพ่ือการจัดการทุนของชุมชนอยาง

สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการเรียนรูเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง จะทําใหวิสาหกิจชุมชน
เขาใจศักยภาพของตนเองท่ีมีอยูซ่ึงเปนทุนท่ีแทจริงของตนเอง แลวนําไปใชในการกําหนดแนวทางการ
พัฒนา โดยใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีสวนรวมในการศึกษา ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน รวมจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน รวมดําเนินงานตามแผน รวมติดตามประเมินผล ทําใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูบนรากฐานท่ีม่ันคงของสังคม ดวยการ สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนวิสาหกิจชุมชนแบบมี
สวนรวม ดวยการนําเอาศักยภาพ ปญหาความตองการมาวิเคราะห กําหนดเปนกิจกรรม และ
ดําเนินงาน กิจกรรมท่ีกําหนด ตามศักยภาพความสามารถของวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเนนการพ่ึงพา
ทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนเปนหลัก 

ชุมชนเริ่มตนจากการศึกษาศักยภาพของตนเอง โดยการเรียนรูตนเอง เรียนรูโลก
ภายนอก แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหจัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดระบบบริการจัดการ และการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และยังไดศึกษาชุมชนตําบลเขาคราม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
สรุปไดวา ชุมชนเริ่มตนจากการศึกษาศักยภาพของตนเอง นําขอมูลมาจัดทําแผนแมบทชุมชน การ
ปฏิบัติงาน ตามแผนท่ีวางไวดวยการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร มีการระดมทุนจากแหลงตาง ๆ ตั้ง

                                                           
๓๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๓. 
๓๗ กรมการพัฒนาชุมชน, คูมือการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักสงเสริม

วิสาหกิจชุมชน, ๒๕๔๖), หนา ๓. 



๓๔ 
 

ศูนย ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการขายผลิตภัณฑ และการจดัสรรผลประโยชน เปนเงินปนผลและ 
กองทุนสวัสดิการใหกับสมาชิก 

กระบวนการทํางานกลุมของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑) การศึกษาศักยภาพและขอมูลของตนเอง เปนกระบวนการทางปญญาในการเรียนรู

สภาพแวดลอมดานครอบครัว ผลผลิต ทรัพยากร ภูมิปญญา ความรูของ ชุมชน ประกอบดวย ๓ 
ข้ันตอน คือ การรูจักตนเอง เปนกระบวนการทบทวนขอมูลท่ีแสดงความเปน จริงระดับครอบครัว
ตนเอง การรูจักชุมชน เปนขอมูลภาพรวมซ่ึงสรุปจากครอบครัวตนเอง บัญชีรับ จายของครอบครัว ท่ี
รวมกับเปนระดับหมูบาน ระดับตําบล และการรูจักโลก เปนการรูจัก สิ่งแวดลอมธรรมชาติของโลก 
และโลกดานเศรษฐกิจ สังคม ขอมูลความรู เทคโนโลยี ขอมูล ทางเลือกใหมจากการเรียนรูศักยภาพนี้ 
จะตองนําไปกําหนดเปนแผนปฏิบัติงานตอไป 

๒) การจัดทําแผนปฏิบัติงาน เม่ือทราบขอมูลท่ีแทจริง เขาใจตนเอง ชุมชน และโลก
แลว จะนําไปสูการกําหนดทางเลือกในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเปนทางเลือก ท่ีเกิดจาก
ขอมูล ความรู เชื่อมโยงเขาดวยกัน กลายเปนความรูใหม ท่ีอยูบนฐานความจริง ศักยภาพท่ี แทจริง 
สามารถกําหนดเปนทางเลือกหรือแผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนท่ี มองเห็น
สวนประกอบเพ่ือกําหนดปจจัยท่ีจะสนับสนุน รวมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบใหสามารถใช ประโยชนจาก
ทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๓) การดําเนินงานตามแผน เปนการบริหารความเชื่อมโยงระหวางทุนตาง ๆ เพราะการ
บริหารขององคกรชุมชน คือ หลักเกณฑกํากับความสัมพันธของคนกับคน คนกับงาน ภายในกลุม เชน 
สมาชิกและคุณสมบัติของสมาชิก ระบบการผลิต ระบบตลาด ระบบบัญชี เปนตน การดําเนินกิจกรรม
มี ๒ ลักษณะ คือ สมาชิกรวมกันทําโดยตลอด ในลักษณะงานรวม เชน กิจกรรม รานคา กิจกรรมโรงสี 
และกิจกรรมท่ีสมาชิกแยกกันทํา แตมีการรวมกันในเรื่องการจัดการบางอยาง มีลักษณะเปนกิจกรรม
อาชีพของสมาชิก เชน การปลูกผัก กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพทุเรียน 

๔) การติดตามประเมินผล เปนการรวบรวมขอมูลดวยการพูดคุย การประชุม ท่ีเก่ียวกับ
ผลของการปฏิบัติงาน โดยใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการประเมินผลใหมากท่ีสุด เพ่ือ นําไป
เปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานท่ีวางไวเพ่ือหาสาเหตุขอบกพรองนําไปปรับปรุงแกไขงานท่ีมี
ลักษณะคลายกันในอนาคต อาจแบงประเภทการประเมินผลตามระยะเวลาได ๓ ระยะ คือ กอนการ
ดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงาน และหลังการปฏิบัติงาน๓๘ 

สรุปไดวา กระบวนการทํางานกลุมของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรนั้นเริ่มจาก
การศึกษาศักยภาพและขอมูลของตนเอง จากนั้นจัดทําแผนปฏิบัติงานโดยดําเนินงานตามแผนท่ีได
จัดทําไว และติดตามประเมินผลเผื่อใหทราบแนวทางและเกิดการพัฒนาตอไป 

หลักการจัดการวิสาหกิจชุมชนสามารถแบงออกไดเปน ๔ ดาน คือ การจัดการกลุม การ
จัดการการผลิต การจัดการการตลาด และการจัดการดานการเงินและบัญชีเนื่องจากการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนมักทําในรูปกลุม การจัดการกลุมจึงมีความสําคัญมากและสงผลเชื่อมโยงถึงการ
จัดการดานอ่ืนๆ ท้ังหมด ในการจัดการกลุมจึงเนนการมีสวนรวมของสมาชิกอยางเปนกระบวนการ 
                                                           

๓๘ กรมสงเสริมการเกษตร, นโยบายและแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี, ๒๕๕๓), หนา ๑๓-๒๓. 



๓๕ 
 

ตั้งแตการรวมคิดรวมตัดสินใจ รวมบริหารงาน และรวมในกิจกรรมการลงทุน และการทําธุรกิจผลของ
การมีสวนรวมนี้จะนําไปสูการพัฒนาระเบียบ ขอบังคับ และกติกาของรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร ประจําป ๒๕๕๙ ๑๑๑ 
กลุม การบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส และการพัฒนาการเรียนรูของสมาชิก อันเปนเง่ือนไขสําคัญ
ของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหประสบความสําเร็จ๓๙ ปญหาสําคัญของวิสาหกิจชุมชนคือ การผลิตท่ี
ไมตรงตามความตองการของตลาด อีกท้ังไมรูวิธีการนํา ทุนภูมิปญญาและทุนตางๆ ในชุมชนมาพัฒนา
ผลิตภัณฑของตนเอง การสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาโดยใช เอกลักษณไทยหรือภูมิปญญาทองถ่ินของ
สินคาไทยยังมีนอยและมีเฉพาะผูผลิตในวงจํากัด ขาดการออกแบบและ การมีตราสินคาท่ีเปนของไทย 
ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนบางสวนยัง ขาดความคิด
สรางสรรคในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑชุมชนและการสรางนวัตกรรม ดังนั้นจึงควรมีการ
พัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนใหไดรับความรู และสงเสริมดานความคิดสรางสรรคเพ่ือให
สามารถประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถสรางเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของ ผูบริโภค รวมท้ังการพัฒนาความสามารถในการแขงขันอันเปนการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนซ่ึงสงผลตอเศรษฐกิจ ชุมชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน๔๐  

นอกจากนี้ ผูประกอบการวิสาหกิจ ชุมชนไทยประสบกับการเปลี่ยนแปลงการแขงขันใน
ยุคความรูท่ีตองอาศัยทุนทางปญญาและศักยภาพท่ีมีอยูในตัวคนหรือทุนมนุษยออกมาเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ดังนั้นจึงตองมีการเตรียมความพรอมในการใชความรู
หรือทุนทางปญญาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํากําไร
ใหกับวิสาหกิจชุมชนไทยตอไป๔๑  

สรุปไดวา การบริหารวิสาหกิจชุมชนเปนการบริหารจัดการกลุม การจัดการการผลิต 
การจัดการการตลาด และการจัดการดานการเงินและบัญชี เนื่องจากการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนมักทําในรูปกลุม การจัดการกลุมจึงมีความสําคัญมากและสงผลเชื่อมโยงถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
ท้ังหมด ในการจัดการกลุมจึงเนนการมีสวนรวมของสมาชิกอยางเปนกระบวนการ ตั้งแตการรวมคิด
รวมตัดสินใจ รวมบริหารงาน และรวมในกิจกรรมการลงทุน 

๒.๒.๕ แนวทางการดําเนินงานและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ไดวิเคราะหองคประกอบของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ เปนแนวทางในการดําเนินงาน

วิสาหกิจชุมชนไว ดังนี้ 
๑) ชุมชนเปนเจาของ และดําเนินการเปนกิจการของชุมชน เปนการประกอบ กิจการท้ัง

ดานการผลิตและบริการท่ีกลุมคนในชุมชนเปนเจาของ 

                                                           
๓๙ จักรี สุจริตธรรม, แนวทางการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาสูความย่ังยืน , 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ, ๒๕๔๖), หนา ๒๕. 
๔๐ ศศิพร ตายคํา และนรินทร สังขรักษา, การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมมูลคาของ

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี, Veridian E-Journal 8, (มกราคม-เมษายน): ๖๐๖-๖๓๒. 
๔๑ อรพินท บุญสิน, “แนวทางการสรางผลลัพธการผลิตสินคาเชิงสรางสรรคคําหรับผูประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรม”, การจัดการ, ปท่ี ๓, ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๒๒-๓๑. 



๓๖ 
 

๒) ทุนสําเนินการเปนของชุมชน เปนหลักและมีการบริหารหรือการจัดการท่ี เหมาะสม 
ดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรและภูมิปญญาและทุนของชุมชนเปนหลัก มีการบริหาร จัดการท่ี
เหมาะสมโดยชุมชน เปนแนวทางการบริหารจัดการและใชทรัพยากรในชุมชนเพ่ือใหเกิด ประโยชน
สูงสุดแกสวนรวม มีความประหยัด ใชอยางคุมคา สรางสรรคผลผลิตและบริการท่ีมี คุณภาพ 

๓) เปนนวัตกรรมของชุมชน เปนการประกอบกิจการท่ีเกิดจากความคิด สรางสรรค 
หรือการใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานผสมผสานภูมิปญญาสากล 

๔) การมีสวนรวม เปนการดําเนินกิจกรรมดวยการมีสวนรวมของหมูคณะ ในชุมชน
อยางมีเอกภาพ กอใหเกิดประโยชนสวนรวมแกสมาชิกและชุมชน โดยไมสงผลกระทบใน เชิงลบตอ
ชุมชน 

๕) กระบวนการเรียนรูในการดําเนินการ ข้ันตอนวิธีปฏิบัติ การผลิต กอใหเกิด การ
เรียนรู ซ่ึงจะทําใหเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเองและชุมชนหรือกลุม รวมท้ังการเรียนรูการ บริหาร
หรือการจัดการทุนของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง๔๒ 

กลาวถึงแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้ 
๑) การสรางกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ดวยการพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูการ 

ฝกอบรม การสาธิต การศึกษาดูงานและทัศนะศึกษา การประชุมสัมมนาเพ่ือสรางกระบวนการ เรียนรู 
๒) การสรางการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยเริ่มตนตั้งแตระดับครอบครัว 

ใหแตละครอบครัวลงมือแกปญหาของตนเอง พ่ึงพาตนเองใหมากท่ีสุดเพ่ือลดรายจายในสวนของ 
ระดับชุมชนทาการสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมกลุมกันทากิจกรรมตามความสามารถดวยการ 
กําหนดวัตถุประสงค วางแผนการทากิจกรรมของกลุมอยางตอเนื่อง กําหนดบทบาทและหนาท่ีใน 
กลุมของกรรมการและสมาชิก การเสริมสรางและพัฒนาผูนาการดาเนินกิจกรรมตามท่ีตกลงรวมกัน 
ในกลุมในชุมชน และการพัฒนาการขยายจานวนสมาชิก 

๓) การสงเสริมการเชื่อมโยงเปนเครือขายองคกรชุมชน ลักษณะเครือขายควรมีความ 
สัมพันธกันแบบพ่ีแบบนอง ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทุกคนใน ชุมชน มี
โอกาสและมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยอิสระบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและเทา เทียมกัน มีการ
พบปะแลกเปลี่ยนและมีกิจกรรมรวมกัน ซ่ึงกอใหเกิดความเก้ือกูล รวมมือและ ชวยเหลือกัน อันจะให
เครือขายเกิดความเขมแข็ง การสรางเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพตองเริ่มตนจากความตองการของ
ชุมชนเปนหลัก โดยมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน มีกิจกรรมอยางตอเนื่อง สามารถ ตอบสนองความตองการ
ของสมาชิกเครือขายได และเปนการมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการตา เนินงาน โดยเชื่อมโยงการ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน รวมท้ังตองมีการประเมินผลการดาเนิน งานเครือขาย เพ่ือนําไปสู
การแกไขปญหาและการพัฒนาเครือขายตอไป๔๓ 

                                                           
๔๒ บัณฑิตา ศรีชัยมูล, “การพัฒนาแบบมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุมทอ

ผา หมูท่ี๔ ตําบลโคกเจริญ อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๗), หนา ๔๙. 

๔๓ สัจจา บรรจงศิริ  และคณะ, “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง = 
Community Enterprise Development by Sufficient Economy Concept น น ท บุ รี ” , ราย งาน วิ จั ย , 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หนา ๑๔.  



๓๗ 
 

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเปน กระบวนการดําเนินงานท่ีเนนในเรื่องการปรับวิธี
คิดของชุมชนแบบพ่ึงพาภายนอกมาพ่ึงพาตนเอง โดยเชื่อมโยงบูรณาการกับหนวยงานตางๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกชุมชน เพ่ือใหชุมชนเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองไดในท่ีสุด โดยหลักการของวิสาหกิจ
ชุมชน คือการเรียนรูเปนหัวใจ และมีการพ่ึงพา ตนเองเปนเปาหมาย ความสําเร็จ หรือความลมเหลว
ของวิสาหกิจชุมชนสวนใหญจะประกอบดวย ปจจัยหลักสําคัญท่ีเหมือนๆ กัน หรือคลายๆ กัน ไดแก 
๑) ปจจัยดานเงินทุน ๒) ปจจัยดานการตลาด ๓) ปจจัยดานการผลิต ๔) ปจจัยดานบริหารจัดการ ๕) 
ปจจัยดานแรงงาน ๖) ปจจัยผูนําและ ๗) ปจจัย การมีสวนรวมของสมาชิก๔๔ แนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนจึงเปนกระบวนการดําเนินงานท่ี เนนในเรื่องการปรับวิธีคิดของชุมชนแบบพ่ึงพา
ภายนอกมาพ่ึงพาตนเอง โดยเชื่อมโยงบูรณาการกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกชุมชน 
เพ่ือใหชุมชนเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองไดในท่ีสุดโดยหลักการวิสาหกิจชุมชน คือ มีการเรียนรูเปนหัวใจ 
และมีการพ่ึงพา ตนเองเปนเปาหมาย๔๕ 

สรุปไดวา แนวทางการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ชุมชนเปนเจาของ และ
ดําเนินการเปนกิจการของชุมชน ทุนดําเนินการเปนของชุมชน เปนนวัตกรรมของชุมชน เปนการ
ประกอบกิจการท่ีเกิดจากความคิด สรางสรรค หรือการใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานผสมผสานภูมิ
ปญญาสากล มีสวนรวมดําเนินกิจกรรมดวยการมีสวนรวมของหมูคณะ เกิดกระบวนการเรียนรูในการ
ดําเนินการซ่ึงแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีกระบวนการดําเนินการ โดยการสรางกระบวนการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง สรางการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และการสงเสริมการเชื่อมโยงเปน
เครือขายองคกรชุมชน 

๒.๒.๖ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘ 
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เกิดจากการนําเสนอของตัวแทน

เครือขาย องคกรชุมชนท่ัวประเทศรวมกับมูลนิธิหมูบาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ เม่ือตนป 
๒๕๔๔ เพ่ือรองรับกระแสการเคลื่อนตัวของกระบวนการคิดในการประกอบวิสาหกิจเพ่ือการ
พ่ึงตนเองของชุมชน พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดผานกระบวนการยกรางโดยตัวแทนองคกรเครือขาย
ชุมชนรวมกับผูแทนภาครัฐแลวนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรวุฒิสภา โดย
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวไดทรงลงพระปรมาภิไชย ประกาศในราชกิจจจานุเบกษามีผลบังคับใช
เปนกฎหมาย ตั้งแตวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ เปนตนมา ท้ังนี้ พระราชบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณ
ใหเปนกฎหมายเพ่ือบูรณาการหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน ใหเขามารวม/สนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนอยางเปนระบบและเปนเอกภาพ เพ่ือใหชุมชนพ่ึงตนเองไดมีเศรษฐกิจเข็มแข็ง พรอม
สําหรับการแขงขันทางการคาในอนาคตไมวาในระดับใด และสามารถเขาสูการเปนผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไปโดยกําหนดใหกรมสงเสริมการเกษตรทําหนาท่ีเปนสํานักงาน

                                                           
๔๔ ถาวร ชูพูล และคณะ, แนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบึงหลุมบัว ตําบล

พระอาจารย อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก, (กรุงเทพมหานคร: กรมสงเสริมการเกษตร, ๒๕๕๒), หนา ๑๑. 
๔๕ ชูศรี เสรีรักษ และคณะ, แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกองทุนฟนฟูอาชีพเกษตรหลังการ

พักชําระหนี้ ตําบลหวยนาง อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง กรม
สงเสริมการเกษตร, ๒๕๕๒), หนา ๖. 



๓๘ 
 

เลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้แบงเปน ๔ หมวด 
ไดแก 

หมวดท่ี ๑ วิสาหกิจชุมชน  
หมวดท่ี ๒ เครือขายวิสาหกิจชุมชน  
หมวดท่ี ๓ คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  
หมวดท่ี ๔ การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหมีการสงเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน ดังนี้ 
๑) ระดับปฐมภูมิ สงเสริมการจัดตั้ง การใหความรู การศึกษาวิจัยในการนํา ทุนชุมชนมา

ใชเหมาะสม การรวมมือกันในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็งและพ่ึงตนเองได 
๒) ระดับสูงข้ึน สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ การรักษาคุณภาพ การศึกษา วิจัย

เทคโนโลยีและการตลาด การสรางความเชื่อถือทางธุรกิจและความปลอดภัยแกผูบริโภค การ 
ประสานงานแหลงเงินทุน เพ่ือใหสามารถเปนผูประกอบการหรือพัฒนาไปสูการประกอบธุรกิจ ขนาด
ยอมและขนาดกลางตอไป 

๓) การสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน รัฐจะใหการสนับสนุนการจัดต้ังการ 
ประกอบการ การตลาด ความสัมพันธและความรวมมือกันระหวางเครือขาย หรือภาคธุรกิจหรือ 
อุตสาหกรรมอ่ืน เพ่ือขยายและสรางความม่ันคงใหแกกิจการวิสาหกิจชุมชน 

ท้ังนี้การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนดังกลาว มุงหวังใหเกิดประโยชนของวิสาหกิจ ชุมชนตอ
เกษตรกร ไดแก 

๑) การรวมตัวกันของเกษตรกร ในการประกอบธุรกิจในระดับชุมชน มีความ ม่ันคง 
ไดรับการรับรองตามกฎหมาย 

๒) การสงเสริมความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ ตรง
ตามความตองการท่ีแทจริง 

๓) ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได มีความพรอมท่ีจะ พัฒนา
สําหรับการแขงขันทางการคาในอนาคต 

สรุปไดวา วิสาหกิจชุมชน เปนกิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการ
หรือการอ่ืนๆ ซ่ึงเปนการจัดการทุนของชุมชนโดยชุมชนอยางสรางสรรค โดยคณะบุคคลท่ีมีความ
ผูกพัน มีวิถีชีวิตรวมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว เพ่ือสรางรายได และเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน มีองคประกอบและลักษณะสําคัญของวิสาหกิจชุมชน
คือ ชุมชนเปนเจาของและเปนผูดําเนินการเอง ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน เนนการใช
ทรัพยากรในทองถ่ินใหมากท่ีสุด ริเริ่มสรางสรรคโดยชุมชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเอง มี
ฐานภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานกับความรูภูมิปญญาสากล ดําเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยง
หลายๆ กิจกรรม และเก้ือกูลกัน พัฒนาวิสาหกิจชุมชน และพ่ึงตนเองเปนเปาหมายอันดับแรกและ
สําคัญท่ีสุดของวิสาหกิจชุมชน แบงเปนแบบพ้ืนบานและแบบกาวหนา โดยมีรูปแบบการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนแบบท่ีประกอบกิจการคนเดียวและในรปูเครือขาย เปนการบริหารจัดการกลุม การ
จัดการการผลิต การจัดการการตลาด และการจัดการดานการเงินและบัญชี เนื่องจากการดําเนินงาน



๓๙ 
 

ของวิสาหกิจชุมชนมักทําในรูปกลุม การจัดการกลุมจึงมีความสําคัญมากและสงผลเชื่อมโยงถึงการ
จัดการดานอ่ืนๆ ท้ังหมด ในการจัดการกลุมจึงเนนการมีสวนรวมของสมาชิกอยางเปนกระบวนการ 
ตั้งแตการรวมคิดรวมตัดสินใจ รวมบริหารงาน และรวมในกิจกรรมการลงทุน ดําเนินงานโดยชุมชน
เปนเจาของ และเปนกิจการของชุมชน ทุนดําเนินการเปนของชุมชน เปนนวัตกรรมของชุมชน เปน
การประกอบกิจการท่ีเกิดจากความคิด สรางสรรค หรือการใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานผสมผสานภูมิ
ปญญาสากล มีสวนรวมดําเนินกิจกรรมดวยการมีสวนรวมของหมูคณะ เกิดกระบวนการเรียนรูในการ
ดําเนินการซ่ึงแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีกระบวนการดําเนินการ โดยการสรางกระบวนการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง สรางการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และการสงเสริมการเชื่อมโยงเปน
เครือขายองคกรชุมชน 

๒.๒.๗ หลักธรรมในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
หลักธรรมพระพุทธศาสนาเปนหลักธรรมท่ีมีคุณคาและคุณประโยชนมากมาย 

โดยเฉพาะหลักธรรมท่ีใชสําหรับการอยูรวมกันไดอยางปกติสุข โดยเฉพาะหลักอปริหานิยธรรม ซ่ึงเปน
ธรรมท่ีทําใหไมเสื่อม เกิดความเจริญและนําความสุขความเจริญมาสูสวนรวม เพราะเปนหลักธรรมท่ี
เนนความรับผิดชอบตอสวนรวม กอใหเกิดความสามัคคีและการเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน สอนใหเรา
รูจักหลักการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางองคกรใหเขมแข็ง 

อปริหานิยธรรม คือ ธรรมไมเปนท่ีตั้งแหงความเสื่อม, ธรรมท่ีทําใหไมเสื่อม เปนไปเพ่ือ
ความเจริญฝายเดียว มี ๗ อยาง ท่ีตรัสสําหรับภิกษุ (ภิกขุอปริหานิยธรรม) ดังนี้  

๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย  
๒) เม่ือประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม เม่ือเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิก และ 

พรอมเพรียงชวยกันทํากิจท่ีสงฆจะตองทํา 
๓) ไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมบัญญัติข้ึน ไมถอนสิ่งท่ีพระองคบัญญัติไวแลว 

สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทตามท่ีพระองคทรงบัญญัติไว  
๔) ภิกษุเหลาใด เปนผูใหญเปนประธานในสงฆ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้น เชื่อฟง 

ถอยคําของทาน 
๕) ไมลุอํานาจแกความอยากท่ีเกิดข้ึน  
๖) ยินดีในเสนาสนะปา 
๗) ตั้งใจอยูวา เพ่ือนภิกษุสามเณรซ่ึงเปนผูมีศีล ซ่ึงยังไมมาสูอาวาส ขอใหมา ท่ีมา

แลวขอใหอยูเปนสุข๔๖ 
หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ขอท่ี ๑ และขอท่ี ๒ พูดถึงการประชุมของคนท่ีอยูเปน

หมวดหมูกัน จําเปนจะตองมีการประชุมปรึกษาในกิจการงานและกระทํากิจกรรมตาง ๆ ตามหนาท่ี 
จึงตองมีการประชุมกันบอยๆ เพ่ือใหสามารถติดตาม ศึกษา และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันทวงที ใน
การเขารวมประชุมนั้นตองพรอมเพรียงกันประชุม เพราะกรรมในพระพุทธศาสนาท่ีถือวาถูกตอง 
จะตองพรอมเพรียงกันกระทํา ไมใชตางคนตางทําหรือวาคนหนึ่งทํา คนหนึ่งไมเห็นดวย และเม่ือ
ประชุมไปแลวก็ตองอยูในระเบียบ วินัย ไมใชนึกจะลุกไปกลางคันก็ลุกไป แตจะตองประชุมกันจน
                                                           

๔๖ พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๓๔. 



๔๐ 
 

ตลอดไป นอกจากเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนมาจริงๆ จึงออกไปตามมติของสงฆได แตจะตองยอมรับมติตางๆ 
ซ่ึงสงฆไดลงไปในขณะท่ีเราไมอยูในท่ีประชุม กิจการอันใดท่ีเปนภาระของหมูคณะไมวาภายในบาน
หรือวาภายในวัด หรือวาภายในองคกร ตลอดถึงประเทศชาติก็ตาม จะตองพรอมเพรียงกันปฏิบัติ
ภารกิจเหลานั้นใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และพรอมเพรียงกันทํางานอันเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของ 
หมูของคณะนั้นๆ ไมใหมีความบกพรอง  

หลักภิกขุอปริหานิยธรรมในขอ ๓ นี้ พระพุทธองคทรงตรัสถึงหลักการประพฤติ ปฏิบัติ 
พระพุทธศาสนาก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ผูท่ีนับถือพระพุทธศาสนาจะตองปฏิบัติตามคําสั่ง
และคําสอนของพระองค ดังนั้น เรื่องอะไรท่ีพระองคทรงบัญญัติไวก็ถือประพฤติ ปฏิบัติไปตามนั้น ไม
มีการบัญญัติเพ่ิมเติม ไมมีการแกไขสิ่งท่ีทรงบัญญัติไว ทรงบัญญัติไววาอยางไร ก็ตองยึดถือประพฤติ
ปฏิบัติไปอยางนั้น ถาหากวาไมพอใจหรือไมอาจปฏิบัติไดก็สึกออกไปเปนฆราวาส ไมใชจะมาแกไข
ดัดแปลงพระธรรมวินัยเพ่ือใหตนปฏิบัติไดโดยไมยอมรับ นับถือหลักท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไว 
สิกขาบทบางอยางถึงแมวาในยุคในสมัยนี้ไดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากก็ตาม แตก็ตองยึดถือประพฤติ
ปฏิบัติไปตามนั้น 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรมในขอท่ี ๔ อีกวา ในหมูคณะท่ีอยูรวมกันมีผูหลักผูใหญ ท่ี
ลดหลั่นกันลงมาจําเปนจะตองใหความเคารพนับถือตอทานท่ีเปนใหญในท่ีนั้น เชน ภายในวัด ก็ให
ความเคารพนับถือตอเจาอาวาสและพระเถระผูใหญท่ีเหนือตนข้ึนไป ขอความท่ีทานแนะนํา สั่งสอน 
แมจะมีการดุดาตําหนิไปบางแตถือวาเปนคําสอนท่ีเกิดข้ึนโดยเจตนาดี ผูท่ีอยูในสํานักของทานจะตอง
เชื่อถือและปฏิบัติตาม 

หลักภิกขอปริหานิยธรรมขอ ๕ นี้ เก่ียวกับการควบคุมอารมณ คนเรานั้นเหมือนกับนก
ท่ีตายเพราะเหยื่อ หรือปลาท่ีตายเพราะเหยื่อ คนก็มีลักษณะอยางเดียวกัน คือถาปลอยใหความอยาก
ไดอยางนั้น อยางนี้ อยางโนน ครอบงําใจแลวโอกาสหนึ่งก็เปนอันตราย เพราะความอยากเหลานั้น 
การพยายามควบคุมจิตใจไมใหทําอะไรไปตามาอํานาจของความอยากทุกอยาง จึงเปนทางเจริญของ
บุคคลเหลานั้น 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ขอ ๖ เรื่องของเสนาสนะท่ีอยูอาศัย ทรงสอนใหหาเสนาสนะ
ท่ีเปนปจจัยโนมนอมไปเพ่ือหาความสงบโดยเนนไปท่ีเสนาสนะปา ซ่ึงหางจากเสียง รบกวน ไมมีเสียง
อึกทึกครึกโครม ซ่ึงเปนอันตรายตอการกระทําความสงบ แตวาในชั้นของการปฏิบัตินั้นเราจะอยูท่ีไหน
ก็ตามถาหากวามีเสียงรบกวนมากก็อยาไปใสใจ สนใจตอเสียงรบกวนเหลานั้นใหมากกวา ก็จะทําจิตใจ
ใหเกิดความสงบได 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ขอ ๗ สุดทายถือวาเปนหลักสําคัญของคนท่ีอยูรวมกันวัด 
หรือ ศาสนสถานในทางศาสนานั้นถือวาเปนคุณสมบัติกลางของพระศาสนา พระภิกษุสามเณร ทุกรูป
ท่ีบวชมาถูกตองตามพระธรรมวินัย มีศีล มีความคิดเห็นตรงตอหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงมี
สิทธิท่ีจะเขาอยูในอารามนั้นในวัดนั้น ดังนั้น ใครจะอยูในวัดใดก็ตามก็ตองสรางความรูสึกพรอมท่ีจะ
พบเห็นเพ่ือนภิกษุสามเณร ท่ียังไมไดอยูในวัดของเรา ก็ขอใหมา ท่ีมาแลว ก็ขอใหอยูเปนสุข ซ่ึง
ท้ังหมดนี้เปนเรื่องของการสรางความรูสึกท้ังนั้น แมจะไมลงมือประพฤติ ปฏิบัติ คือไมลงมือชวยเหลือ
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เก้ือกูลอะไรก็ตาม แตเปนการแสดงออกถึงความไมเห็นแกตัว ความไมหวงท่ีอยู ความไมอิจฉาริษยา
คนอ่ืน ซ่ึงแตละอยางนั้นไมใชเปนเรื่องท่ีทําไดงายนัก๔๗ 

อปริหานิยธรรมในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ประการท่ี ๑ การประชุมเปนนิตย หมายถึง ธรรมขอแรกในหลัก “อปริหานิยธรรม ๗” 

ท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดใหไว และดูเหมือนคนทํางานในยุคสมัยนี้ก็นิยมการประชุมกัน
เปนนิตย เพราะถามใครก็ติตประชุมกันท้ังนั้น จนบางวันมีแตประชุมและประชุม ซ่ึงวาไปก็ดูทาจะดี
เพราะไดมีการพูดคุยกันบอย ๆ งานก็นาจะกาวหนาไปดวยดี๔๘ 

ประการท่ี ๒ การพรอมเพียงกันประชุม หมายถึง การประชุม - เลิกประชุม และ
กระทํากิจท่ีควรทําโดยพรอมเพียงกัน เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมูคนท่ีอยู
รวมกัน ไมกินแหนงแคลงใจกัน จะทํางานอะไรก็สําเร็จได เชนในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็
ตองอยูพรอม ๆ กัน เพ่ือทุกคนจะไดยอมรับในสิ่งท่ีจะทําลงไปดวยความเต็มใจ ซ่ึงการพรอมเพียงกัน
ประชุม เลิกประชุมโดยพรอมเพียงกันซ่ึงเปน ๑ ในหลักการ ของหลักการการประชุมท่ีดี๔๙ 

ประการท่ี ๓ การไมบัญญัติ หรือไมลมเลิกขอบัญญัติตามอําเภอใจ หมายถึง การไม
บัญญัติ หรือไมลมเลิกระเบียบ กฎเกณฑตางๆ ขององคกร หรือกฎระเบียบ ขอบังคับอ่ืนๆ ตามความ
ตองการของบุคลใดบุคคลหนึ่ง หรือตามความตองการของกลุมคนใด กลุมคนหนึ่ง หรือตามอิทธิพลใต
อิทธิพลหนึ่ง โดยไมคํานึงถึงความถูกตองและชอบธรรม การไมบญัญัติสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
และไมเลิกลมกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือสิ่งท่ีบัญญัติไวแลว เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นเปน
กฎหมายแมบทของการปกครองและบริหารประเทศบานเมืองจะสงบสุขได ทุกคนจะตองไมบัญญัติ
และไมลมเลิกระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ ขององคกร หรือกฎระเบียบขอบังคับอ่ืน ๆ ตามความพอใจ
ของตนหรือของกลุมโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง๕๐ 

ประการท่ี ๔ การเช่ือฟงผูบังคับบัญชา หมายถึง การสงเสริม สนับสนุนและ ปฏิบัติ
ตามผูบังคับบัญชา ใหบรรลุไปตามวัตถุประสงคและนโยบายขององคกร ปฏิบัติหนาท่ี ตามพันธกิจท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย ดวยความซ่ือสัตยและขยันหม่ันเพียร ใหความเคารพ เชื่อฟง ใหเกียรติ และ
ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับหนาท่ี จึง ปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง

                                                           
๔๗ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๑๐๖-๑๐๙. 
๔๘ ชัย วัฒน  ถิระพัน ธุ  และ ตร.ปาริชาต  สถาปตานนท , การประชุมอยางสรางสรรค , 

(กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๗), หนา ๔. 
๔๙ ปรมะ สตะเวทิน, หลักนิเทศศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ, ๒๕๓๗), หนา 

๑๐-๑๑. 
๕๐ ประยงค  พรมมา, “การบริหารงานตามหลักอปริกานิยธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖), หนา ๓๙. 
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ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล ตระหนักถึงหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชนสูงสุดของหนวยงาน๕๑ 

ประการท่ี ๕ เคารพสิทธิสตรี หมายถึง การเปดโอกาสใหสตรีมีสวนรวม ทางการเมือง 
หรือการเขาไปมีบทบาทในตําแหนงสําคัญของภาคราชการและเอกชน ผูหญิงควร ไดตําแหนงโดยมี
สัดสวนท่ีเทียบกับผูชาย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ บุคคล
ยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา เทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเทา
เทียมกัน ตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหง สหประชาชาติ๕๒ 

ประการท่ี ๖ สงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม หมายถึง วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถ่ินนั้นมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต มา ชวยปลูกฝง
จิตสํานึกใหคนรักทองถ่ินรักแผนดินของตนเอง วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ ชาวไทยนั้นมีมาก
หลายอาจแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน กลาวโดยสรุปเนื้อหาสาระ
การแสดงของทุกภาคจะสะทอนใหเห็นถึงชีวิตความเปนอยูท่ีเปนจริง ของคนในสังคม ในทองถ่ินของ
ตนเองแทรกมุขตลกบางเพ่ือสรางอารมณ สรางคามสุข สนุกสนานใหกับผูฟงผูชม วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของชาวไทยนั้นเปนมรดกอันมีคา สมควรชวยกันสงเสริมรักษาตอรวมใจกันสงเสริมและรักษา
อนุรักษคุณคาของความเปนไทยให ม่ันคงยืนยงตลอดไป๕๓  

ประการท่ี ๗ การอารักขา คุมครอง ปกปอง อันชอบธรรม หมายถึง การ คุมครอง 
การปกปอง และการดํารงรักษา พระพุทธศาสนาใหคงอยูตลอดไปโดย การทํานุบํารุง พระพุทธศาสนา 
ดวยการถวายปจจัยสี่ ดวยการสนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ดวยการปลูกฝงจิตสํานึก
การมีสวนรวมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา การสนับสนุนการนํา หลักธรรมของศาสนามาใชเพ่ือ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต๕๔ 

สรุปไดวา อปริหานิยธรรม ๗ ประการ เปนธรรมท่ีใชสําหรับการอยูรวมกันอยางปกติ
สุข เนนความรับผิดชอบตอสวนรวม กอใหเกิดความสามัคคีและเคารพซ่ึงกันและกัน สรางองคกรให
เขมแข็ง ไดแก 

๑.การประชุมเปนนิตย หมายถึง การประชุม การปรึกษาหารือ การพูดคุย รวมไปถึง
การรับประทานอาหาร การเลนกีฬา การทํากิจกรรมกลุมยอยดวยกัน มีการประสานงานกันอยูเปน
ประจํา เพ่ือแกไขปญหาปรับปรุงขอบกพรอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

                                                           
๕๑ ทศพร ศิริสัมพันธ, คูมือเทคนิควิธีการสงเสริมประสิทธิภาพในหนวยราชการ, กรุงเทพมหานคร: 

ศูนยปฏิบัติการโครงการสงเสรมิประสิทธิภาพในสวนราชการ (สํานักงาน ก.พ.พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.๒๕๓๕), หนา ๕. 

๕๒ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน, ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน , [ออนไลน],  
แหลงท่ีมา: https://WWW.pda.or.th [๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑].  

๕๓ ประยงค  พรมมา, การบริหารงานตามหลักอปริกานิยธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖), หนา ๔๐. 

๕๔ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน, ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน , [ออนไลน],  
แหลงท่ีมา: https://WWW.pda.or.th [๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 
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๒.การพรอมเพียงกันประชุม หมายถึง การประชุม - เลิกประชุม และทํากิจกรรมท่ีควร
ทําโดยพรอมเพียงกัน การลงมติเห็นชอบรวมกัน ซ่ึงเปนตัววัดวาคนในทีมมีความพรอมหรือไมแคไหน
เปนการแสดงน้ําใจใหความสําคัญของคําวาทีม เปนการมีสวนรวมภายในองคกรท่ีทําใหเกิดความ
สามัคคีภายในองคกร 

๓.การไมบัญญัติ หรือไมลมเลิกขอบัญญัติตามอําเภอใจ หมายถึง การไมบัญญัติสิ่งใหมๆ 
หรือไมลมเลิกเดิม ระเบียบกฎเกณฑตางๆ ขององคกร หรือกฎระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ ตามความ
ตองการของบุคลใดบุคคลหนึ่ง หรือตามความตองการของกลุมคนใดกลุมคนหนึ่ง หรือตามอิทธิพลใด
อิทธิพลหนึ่ง โดยผิดหลักการเดิมท่ีหมูคณะไดวางไวและไมคํานึงถึงความถูกตองและชอบธรรม 

๔.การเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา หมายถึง การเคารพและปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาเพ่ือใหบรรลุไปตามวัตถุประสงคขององคกร และเพ่ือใหบรรลุภารกิจท่ีผูบังคับบัญชาได
มอบหมายให ดวยความซ่ือสัตย ขยันหม่ันเพียร ความเคารพ เชื่อฟง และใหเกียรติผูบังคับบัญชา 

๕.การใหเกียรติสิทธิสตรี หมายถึง การใหเกียรติสตรีเปดโอกาสใหสตรีมีสวนรวมและ
บริหารภายในองคกร มีบทบาทหนาท่ีในตําแหนงตางๆ ขององคกร ในสัดสวนท่ีทัดเทียมกับผูชาย 
และไดรับความคุมครองมิใหถูกลวงเกินขมเหงรังแกโดยชอบธรรมตามกฎหมาย  

๖.การสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม หมายถึง การสงเสริมและรักษา
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถ่ินท่ีมีความสําคัญ ปลูกฝงจิตสํานึกใหภูมิใจในทองถ่ินของตน
และรักทองถ่ินของตนเอง สนับสนุนความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ ท่ีเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๗.การอารักขา คุมครอง ปกปอง อันชอบธรรม หมายถึง การคุมครอง การปกปอง และ
การดํารงรักษาพระพุทธศาสนาใหคงอยูตลอดไป โดยการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาไดโดยการทําบุญ
ดวยปจจัย ๔ ดวยการปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สงเสริมการนํา
หลักธรรมมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สรุปไดวา หลักอปริหานิยธรรมนี้ เปนเหตุแหงความเจริญกาวหนาของวิสาหกิจชุมชน
อันประกอบดวย การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักอปริหานิยธรรม ขอท่ี ๑-๓ การบริหารบุคลากรท่ีดี
ตามหลักอปริหานิยธรรม ขอท่ี ๔-๕ การสงเสริมและรักษาท่ีดีตามหลักอปริหานิยธรรม ขอท่ี ๖-๗ 

 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม 
การมีสวนรวมมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพองคกร ทําใหบุคคลมีสวนรวม

ในการมุงไปสูเปาหมายและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ี ซ่ึงมีผูใหความหมายของการมีสวนรวม 
ความสําคัญและลักษณะของการมีสวนรวม กระบวนการหรือข้ันตอนของการมีสวนรวม ระดับของ
การมีสวนรวม การพัฒนาและการสงเสริมของการมีสวนรวมไวดังนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายของการมีสวนรวม 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับความหมายของการมีสวนรวมนั้นมีนักวิชาการกลาว

ไวดังตอไปนี้ 
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การมีสวนรวมหมายถึง กระบวนการท่ีใหประชาชนไมวาปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ี
เห็นพองตองกันเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการดํา เนินงานโดยรวมกันคิด รวมลงมือปฏิบัติการ 
รวมในการแบงปนผลประโยชนและรวมในการติดตามและประเมินผล๕๕ 

การมีสวนรวมเกิดในหลายมิติ ดังตอไปนี้ 
๑. การมีสวนรวมในมิติของความลึก หมายถึง การมีสวนชวยเหลือโดยสมัครใจโดย

ประชาชนตอโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะตางๆ ท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนา
ชาติ แตไมไดหวังวาจะใหประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือวิจารณเนื้อหาโครงการ 

๒. การมีสวนรวมในความหมายท่ีกวาง หมายถึง การใหประชาชนในชนบทรูสึกตื่นตัว
เพ่ือท่ีจะทราบถึงการรับความชวยเหลือและตอบสนองตอโครงการพัฒนาขณะเดียวกันก็สนับสนุน
ความคิดริเริ่มของคนในทองถ่ิน 

๓. ในเรื่องของการพัฒนาชนบท การมีสวนรวม คือการใหประชาชนเขามาเก่ียวของใน
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการ และรวมรับผลประโยชนจากโครงการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังเก่ียวของกับความพยายามท่ีจะประเมินผลโครงการนั้นๆ ดวย 

๔. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนานั้นอาจเขาใจอยางกวางๆไดวาคือ การท่ี
ประชาชนไดเขารวมอยางแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจตางๆในเรื่องท่ีจะมีผลกระทบตอเขา 

๕. การมีสวนรวมในชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนจะมีท้ังสิทธิและหนาท่ีท่ีจะเขารวม
ในการแกไขปญหาของเขา มีความรับผิดชอบมากข้ึนท่ีสํารวจตรวจสอบความจําเปนในเรื่องตางๆ การ
ระดมทรัพยากรทองถ่ิน และเสนอแนวทางแกไขใหมๆ เชนเดียวกับการกอตั้งและธํารงรักษาองคกร
ตางๆในทองถ่ิน 

๖. การมีสวนรวมนั้นจะตองเปนกระบวนการดําเนินการอยางแข็งขัน ซ่ึงหมายถึงวา 
บุคคลหรือกลุมท่ีมีสวนรวมนั้นไดเปนผูมีความริเริ่มและไดมุงใชความพยายามตลอดจนความเปนตัว
ของตัวเองท่ีจะดําเนินการตามความริเริ่มนั้น 

๗. การมีสวนรวม คือการท่ีไดมีการจัดการท่ีจะใชความพยายามท่ีจะเพ่ิมความสามารถ
ท่ีจะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันตางๆในสภาพสังคมนั้นๆท้ังนี้โดยกลุมท่ีดําเนินการ และ
ความเคลื่อนไหวท่ีจะดําเนินการนี้ไมถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบตางๆ๕๖ 

การมีสวนรวม เปนการท่ีฝายหนึ่งฝายใดท่ีไมเคยไดเขารวมในกิจกรรมตางๆ หรือเขา
รวมการตัดสินใจ หรือเคยมาเขารวมดวยเล็กนอย ไดเขารวมดวยมากข้ึน เปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอ
ภาค มิใชมีสวนรวมอยางผิวเผิน แตเขารวมดวยอยางแทจริงยิ่งข้ึน และการเขารวมนั้นตองเริ่มตั้งแต
ข้ันแรกจนถึงข้ันสุดทายของโครงการ๕๗ ซ่ึงประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีโอกาสแสดงทัศนะ
แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจตางๆ เก่ียวกับโครงการท่ี

                                                           
๕๕ กฤษณะชัย ลิ้มบุญแตง, การมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุมอาชญากรรมดานยาเสพติด

และการพนันในจังหวัดชลบุรี, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๕), หนา ๒๗. 
๕๖ ถวิลวดี บุรีกุล, การมีสวนรวม: แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, 

๒๕๔๘), หนา ๑ - ๒. 
๕๗ นรินทรชัย พัฒนพงศา, การมีสวนรวม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิค และกรณีตัวอยาง, 

(กรุงเทพมหานคร: 598 Print, ๒๕๔๖), หนา ๔. 
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เหมาะสมและเปนท่ียอมรับรวมกันทุกฝายท่ีเก่ียวของ จึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ ตั้งแตเริ่ม
จนกระท่ังถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือใหเกิดความเขาใจและการรับรู/เรียนรู การปรับเปลี่ยน
โครงการรวมกันซ่ึงจะเปนประโยชนตอทุกฝาย๕๘ เปนกระบวนการท่ีรัฐบาลทําการสงเสริม ชักนํา 
สนับสนุนและสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชน ท้ังในรูปสวนบุคคล กลุมคน สมาคม มูลนิธิ และ
องคการอาสาสมัครรูปตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
รวมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายท่ีกําหนดไวในลักษณะท่ีเปนแนวเดียวกัน๕๙ 

การพัฒ นาแบบ มีส วนร วม  (Participation Development) เป น  การพัฒ นาท่ี
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ คือ การมีสวน รวมใน
การศึกษาชุมชนเพ่ือคนหาปญหาและวิเคราะหปญหาความตองการของชุมชน การกําหนด 
วัตถุประสงค นโยบายของแผนงาน และโครงการพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
การ ปฏิบัติงานตามโครงการ การติดตามและประเมินผล การทบทวนปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
และการมี สวนรวมในการรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนา โดยโครงการนั้นตองตรงกับความ
ตองการ สอดคลอง และเหมาะสมกับวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนในชุมชน คนจึงเขารวมดวยความ
สมัครใจและ ประสบความสําเร็จ๖๐ การทํางานแบบมีสวนรวมนั้น ไมวาจะเปนระดับ ครอบครัว 
ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองคกร หรือระดับประเทศนั้น มีความสําคัญอยางยิ่ง ในกระบวน
ทัศนปจจุบัน เพราะจะชวยใหผูมีสวนรวมเกิดความรูสึกความเปนเจาของ (Ownership) และจะทําให
ผูมีสวนรวม หรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียนั้นยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ 
(Commitment) ไดอยางสมัครใจ, เต็มใจและสบายใจ ๖๑ โดยเก่ียวของ (Involvement) ทาง
ความคิด, จิตใจ, อารมณและทางกาย การมีสวนรวมมีความหมายมากกวาการ เปนสวนหนึ่ง (Sense 
and belonging) การมีสวนรวมมีความหมายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ (Quantitative and 
qualitative) การมีสวนรวมครอบคลุมท้ังมิติดานความสามารถ เวลา และโอกาสท่ี จะมีสวนรวม การ
มีสวนรวมเปนการกระทํา (Action) จึงมีท้ังผูกระทํา (The actor) ผูถูกกระทําหรือ ผูรับผล (The 
recipient) และสาธารณชน (The public) ผูเปนบริบทของการกระทํา๖๒ 

สรปุไดวา การมีสวนรวมหมายถึง กระบวนการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามารวมกัน 
แสดงความคิดเห็น การวางแผน กําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตนเอง ของกลุม องคกร หรือ 
ชุมชน ตลอดจนการรวมกันรับผิดชอบ แกไขปญหาและรับผลประโยชนรวมกันในทุกข้ันตอน ตั้งแต 
                                                           

๕๘ พัชรี สิโรรส และคณะ, การมีสวนรวมของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖), หนา ๒. 

๕๙ ผดุงพร ธรรมดา, การศึกษาความพรอมของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดศรีสะเกษ, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยบรรณสารสารสนเทศทางการศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๑๒. 

๖๐ สนธยา พลศรี, เครือขายของการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน, หนา ๔๑. 
๖๑ วันชัย วัฒนศัพท, ระบบทวิภาคีกับการแกไขปญหาแรงงานในรัฐวิสาหกิจ ศูนยสันติวิขัยและ

ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา, (กรุงเทพมหานคร: กองรัซวิสาหกิจสัมพันธ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน, ๒๕๔๙), หนา ๓๔-๓๕. 

๖๒ นิรันดร จงวุฒิเวศย, แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๐), หนา ๑๘. 



๔๖ 
 

เริ่มตน ท้ังทางรางกาย จิตใจและอารมณ รวมคิด รวมมือ รวมปฏิบัติ รวมแรง รวมใจ และรวม
รับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดการดําเนินการไปสูเปาหมายขององคกร และสามารถ บรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

๒.๓.๒ ความสําคัญและลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชน 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนนั้นมี

นักวิชาการกลาวไวดังตอไปนี้ 
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานมีความสําคัญ คือ 
๑) ประชาชนยอมรับในโครงการนั้น และเปนโครงการท่ีตรงกับปญหาและ ความ

ตองการของประชาชน 
๒) ประชาชนมีความรูสึกผูกพัน รูสึกเปนเจาของมากข้ึน 
๓) ลดความขัดแยง การดําเนินการ โครงการจะราบรื่น ไดรับความรวมมือ จาก

ประชาชนมากข้ึน 
๔) โครงการจะใหประโยชนตอชุมชนมากข้ึน และระดมทรัพยากรในการ พัฒนา 
๕) ชวยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน๖๓ 
การสรางความตระหนักในการพัฒนาในเรื่องใดก็ตามนั้น ยิ่งใหผูท่ีเก่ียวของเขามามีสวน

รวมมากเทาใด โอกาสความสําเร็จก็จะสูงข้ึนตามไป ดวย แตเปนไปไมไดท่ีองคกรขนาดใหญจะนํา
บุคลากรท้ังหมดเขามามีสวนรวมในการวางแผน พัฒนาองคกร แตการนําผูบริหารระดับกลางเขามามี
สวนรวม ไมใชเรื่องยาก (คนกลุมนี้จะเปน ตัวแทนของเราไปสรางการมีสวนรวมในระดับปฏิบัติการ
ตอไป) การสรางความตระหนักรูตองเริ่ม จากการใหขอมูลท่ีเปนจริงขององคกร (นําเขาเขามารวม 
SWOT องคกร) ทุกคนตองรวมรับรูปญหา ขององคกรทุกคนรวมกันวิเคราะหสาเหตุของปญหาและหา
แนวทางแกไขรวมกัน รวมสรางแผน ยุทธศาสตร (Strategic partner) รวมกันหาวาตัวชี้วัดสู
ความสําเร็จรวมกัน (Key Performance Indicator-KPI) เราจะทําอยางไร และติดตามประเมิน
อยางไร การมีสวนรวมเปนกรนําเขาเขามาเพ่ือเปนสวนหนึ่งขององคกร สรางความรูสึกเปนเจาของ
องคกร และรวมกันท่ีจะนําพาองคกรสู เปาหมายรวมกัน นั่นคือตองรวมใจคนขององคกรใหเปนหนึ่ง
เดียวใหได (engagement) การมีสวน รวมจึงเปนเองท่ีมีความสําคัญยิ่ง๖๔ 

การมีสวนรวมยังมีความสําคัญอีกหลายประการ ดังนี้ 
๑) เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ เปนสิทธิ มนุษยชนท่ี

ประชาชนมีโอกาสเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทุกระดับ 
๒) สอดคลองกับปรัชญา แนวความคิด และหลักการเรียนรูรวมกันของ ชุมชน 
๓) เปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระจายอํานาจ ไปสู

ประชาชนและทองถ่ิน 
๔) นําไปสูการพ่ึงตนเองของชุมชน 

                                                           
๖๓ ณรงค ณ เชียงใหม, “การมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”, วารสารรูสมิแล, ปท่ี 

๒๓, ฉบับท่ี ๒ (๓ พฤษภาคม – ธันวาคม ๒๕๔๕): ๑-๗. 
๖๔ ค นึ งนิ จ  อ นุ โรจน , การสร างความตระหนั ก รู ในองค ก ร , [ออน ไลน ], แหล ง ท่ี ม า : 

https://www.eduservice.ru.ac.th/download/research1.docx [๒๘ เมษายน ๒๕๖๑]. 



๔๗ 
 

๕) ทําใหดําเนินการพัฒนาชุมชนไดตรงกับคามตองการท่ีแทจริงของ ประชาชนและ
ชุมชน 

๖) เปนการพัฒนาศักยภาพบุคคล กลุมและองคกรในชุมชนใหมี ประสิทธิภาพ 
๗) เปนการสรางความพึงพอใจรวมกัน มีความชอบธรรม เปนท่ียอมรับ รวมกันภายใน

กลุม ไมสรางความขัดแยงใหเกิดข้ึนในชุมชน 
๘) ทําใหเกิดความรัก หวงแหน รับผิดชอบ และเปนเจาของชุมชน 
๙) เปนกระบวนการสําคัญในการสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูรวมกันของ ชุมชนให

ประสบความสาํเร็จ 
๑๐) ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล เพราะเปนการพัฒนาคนในชุมชน โดยคน ในชุมชน

และเพ่ือคนในชุมชนอยางแทจริง รัฐบาลเปนเพียงผูสนับสนุนในบางสวนนั้น๖๕ 
ลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน มีลักษณะพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการมี

สวนรวม คือ 
๑. เปนการมีสวนรวมเพ่ือสรางสรรคความดีงามใหแกทุกดานของชีวิตของประชาชน

และชุมชน (Inclusiveness) 
๒. เปนการมีสวนรวมเพ่ือความเทาเทียมกัน (Equity) ของปจเจกชนและกลุมคนในการ

มีสวนให (Give) และมีสวนไดรับประโยชน (Take) จาการกระจายทรพัยากรสาธารณะ 
๓. เปนการมีสวนรวมท่ีทําใหเกิดความเปนธรรม (Justice) แกปจเจกชนและกลุมคนท่ีมี

สถานภาพแตกตางกันไดมีปฏิสัมพันธกันในลักษณะของการแบงปน เก้ือกูลกัน อุมชูกัน และเรียนรู
รวมกัน๖๖ 

สรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
องคกร ในการกําหนดนโยบาย และการดําเนินงานหลายประการ และยังเปดโอกาสใหประชาชน กลุม 
และองคกรท่ีประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการคิดพิจารณา การตัดสินใจ รวมรับผิดชอบในเรื่อง
ตางๆ รวมถึงสามารถปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ี
ไดกําหนดไวรวมกัน ในลักษณะเปนกระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุมคณะตางๆ เขามาชวยเหลือ
สนับสนุนในเรื่องหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการประสบความสําเร็จตามความประสงค 

๒.๓.๓ ข้ันตอนของการมีสวนรวมของประชาชน 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับข้ันตอนของการมีสวนรวมของประชาชนนั้นมี

นักวิชาการไดกลาวไว ดังตอไปนี้ 
ข้ันตอนของการมีสวนรวมในการพัฒนาขององคกรชุมชนและเครือขายนั้น มี ๖ ข้ันตอน 

ไดแก 
ข้ันตอนท่ี ๑ การมีสวนรวมในการริเริ่มการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีองคกรภาคประชาชน

เขาไปมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในทองท่ี ตลอดจนมีสวนในการ
จัดลําดับความสําคัญของความตองการของชุมชนดวย 
                                                           

๖๕ สนธยา พลศรี, เครือขายของการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน, หนา ๑๙. 
๖๖ ชาติชาย ณ เชียงใหม, การมีสวนรวมกับการพัฒนาชุมชนทองถิ่นท่ีสมดุล, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ธรรมดาเพรส จํากัด, ๒๕๔๕), หนา ๕๙. 



๔๘ 
 

ข้ันตอนท่ี ๒ การมีสวนรวมในการวางแผนในการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีองคกรประชาชน
และเครือขายมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
รวมท้ังกําหนดวิธีการ แนวทางในการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรท่ีจะ
นําไปใชในกิจกรรมการพัฒนา ตังอยางเชน องคกรชุมชนและเครือขายเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด
แผนแมบทชุมชนและแผนพัฒนาตําบล เปนตน 

ข้ันตอนท่ี ๓ การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีองคกรชุมชน และ
ประชาชนมีสวนรวมในการสรางประโยชนโดยการสนับสนุนทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงาน หรือ
เขารวมบริหารงาน ประสานงาน และดําเนินการเพ่ือใหกิจการเพ่ือใหกิจกรรมลุลวง เชน องคกรชุมชน
เขาไปดําเนินพัฒนาระบบสหกรณของชุมชน และการสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี เปนตน 

ข้ันตอนท่ี ๔ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากกิจกรรมการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ี
ประชาชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชนท่ีพึงไดรับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชนอันเกิด
จากการพัฒนาท้ังดานวัตถุและจิตใจ 

ข้ันตอนท่ี ๕ การมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีภาคประชาชน
เขารวมประเมินวา การพัฒนาท่ีไดกระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด ใครไดรับประโยชนมี
ผลกระทบตอชุมชนทองท่ีหรือไม  เปนตน ซ่ึงในการประเมินผลนั้นอาจเปนการประเมินผล
ความกาวหนาเปนระยะๆ หรือกระทําในรูปของการประเมินผลรวม (Summative Evaluation)    
ซ่ึงเปนการประเมินผลสรุปรวบยอดของการดําเนินการ 

ข้ันตอนท่ี ๖ การมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา อุปสรรค ประสบการณทํางาน และ
การสรุปบทเรียน เพ่ือใหคนในชุมชนทองท่ีตางๆ ทบทวนการทํางานของตนเอง และหาแนวทางเพ่ือ
เปนประโยชนตอการพัฒนาในระยะยาว๖๗ 

การมีสวนรวมยังสามารถแบงออกเปนข้ันตอนของการพัฒนา ๕ ข้ัน ดังนี้ 
๑. ข้ันมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาในชุมชน ตลอดจนกําหนด

ความตองการของชุมชน และมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ 
๒. ข้ันมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

และวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากร
และแหลงทรัพยากรท่ีใช 

๓. ข้ันมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีประชาชนมีสวนรวมในการสราง
ประโยชนโดยการสนับสนุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงาน หรือเขารวมบริหารงาน ประสานงาน
และดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 

๔. ข้ันการมีสวนรวมในการับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีประชาชนมีสวน
รวมในการรับผลประโยชนท่ีพึงไดรับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชนอันเกิดจากการพัฒนาท้ัง
ดานวัตถุและจิตใจ 

                                                           
๖๗ พระมหาสุทิตย  อาภากโร, “การสรางองคกรชุมชนและเครือขายในการพัฒนาชุมชน”, เอกสาร

ประกอบการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๑๓ - ๑๔. 



๔๙ 
 

๕. ข้ันการมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา เปนข้ันท่ีประชาชนเขารวมประเมิน
วาการพัฒนาท่ีไดกระทําไปนั้นสําเร็จดามวัตถุประสงคเพียงใด๖๘ 

ซ่ึงการมีสวนรวมท่ีแทจริงของประชาชนในการพัฒนาควรจะมี ๔ ข้ันตอน คือ 
๑. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาของแตละทองถ่ิน กลาวคือ

ถาหากชาวชนบทยังไมสามารถทราบถึงปญหาและเขาใจถึงสาเหตุของปญหาในทองถ่ินของตนเปน
อยางดีแลว การดําเนินงานตางๆ เพ่ือแกปญหาของทองถ่ินยอมไรประโยชน เพราะชาวชนบทจะไม
เขาใจและมองไมเหน็ถึงความสําคัญของการดําเนินงานเหลานั้น 

๒. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดําเนินงานเปน 
ข้ันตอนท่ีจะชวยใหชาวชนบทรูจักวิธีการคิด การตัดสินใจอยางมีเหตุผล รูจักการนําเอาปจจัยขาวสาร
ขอมูลตางๆ มาใชในการวางแผน 

๓. การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แมชาวชนบทสวนใหญจะมีฐานะ
ยากจน แตก็มีแรงงานของตนท่ีสามารถใชเขารวมได การรวมลงทุนและปฏิบัติงานจะทําใหชาวชนบท
สามารถคิดตนทุนดําเนินงานไดดวยตนเอง ทําใหไดเรียนรูการดําเนินกิจกรรมอยางใกลชิด 

๔. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน ถาหากการติดตามงานและ
ประเมินผลงานขาดการมีสวนรวมแลว ชาวชนบทยอมจะไมทราบดวยตนเองวา งานท่ีทําไปนั้นไดรับ
ผลดี ไดรับประโยชนหรือไมอยางใด การดําเนินกิจกรรมอยางเดียวกันในโอกาสตอไป จึงอาจจะ
ประสบความยากลําบาก๖๙ 

การมีสวนรวมประมวลไดเปน ๓ สวนคือ 
๑) สวนของการวางแผนพัฒนา จะเริ่มตนตั้งแตชุมชนเขามามีสวนรวมใน การคนหา

ปญหา และสาเหตุของปญหา การกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงคในการแกปญหา และ พัฒนา
การศึกษาชุมชน มีสวนรวมในการตัดสินใจ กําหนดความตองการของชุมชน จัดลําดับ ความสําคัญ
ของความตองการนั้นๆ ตลอดจนการกําหนดพิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน และ กําหนด
ทรัพยากร และแหลงทรัพยากรท่ีจะนําไปสนับสนุนการจัดและพัฒนากิจกรรมตางๆ 

๒) สวนของการจัดและสําเนินการตามแผนงาน โครงการ เปนสวนท่ี ประชาชนเขาทํา
ประโยชนในโครงการ โดยการรวมมือชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และ แรงงาน หรือโดยการ
บริหาร และประสานงาน ตลอดจนการดําเนินการขอความชวยเหลือจาก ภายนอก เปนตน 

๓) สวนของการประเมินผล โครงการ เปนสวนท่ีชุมชนเขามามีสวนรวมใน การประเมิน
วาโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการนั้น บรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม การติดตาม ประเมินผลนี้อาจเปน
การประเมินความกาวหนาหรือผลสรุปรวมท้ังโครงการ๗๐ 

ข้ันตอนการมีสวนรวมแบงออกเปน ๔ ข้ันตอน คือ 
๑. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวย ๓ ข้ันตอน คือการ

ริเริ่มตัดสินใจ การดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติ 

                                                           
๖๘ สํานักมาตรฐานการศึกษา และสถาบันอ่ืนๆ, ชุดการเรียนรูดวยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, 

(กรุงเทพมหานคร: เอส. อาร. พริ้นติ้ง, ๒๕๔๕), หนา ๑๑๖. 
๖๙ โกวิทย พวงงาม, การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน, (ม.ป.ท., ๒๕๔๕), หนา ๘. 
๗๐ นิรันดร จงวุฒิเวศย, แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน, หนา ๓๘. 



๕๐ 
 

๒. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุน
ดานทรัพยากร การบริหารงาน และการขอความรวมมือดานบุคคล ในสวนท่ีเปนองคประกอบของการ
ดําเนินงานโครงการนั้น จะไดคําถามท่ีวาใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง และจะทํา 
ประโยชนไดโดยวิธีใด เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน และการขอ
ความชวยเหลือ เปนตน 

๓. การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) ประกอบดวย ดานวัสดุ ดานสังคม และ
ดานบุคคล ในสวนท่ีเก่ียวกับผลประโยชนนั้นนอกจากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพแลว ยังจะตองพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชนภายในกลุมดวย ผลประโยชนของ
โครงการรวมท้ังผลประโยชนในทางบวก และผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเปนผลเสียของโครงการ มุงจะ
เปนประโยชนและเปนโทษตอบุคคลและสังคมดวย 

๔. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ประกอบดวย ควบคุมตรวจสอบการ
ดําเนินกิจกรรมท้ังหมด และปรับตัวในการมีสวนรวมการมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น สิ่งสําคัญท่ี
จะตองสังเกตก็คือความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectation) 
จะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ ได๗๑ 

รูปแบบการมีสวนรวมตามแนวคิดของโคเฮน (Cohen) และ อัฟฮอฟ (Uphoff) ของ
ลักษณะการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในการรับ 
ผลประโยชน การมีสวนรวมในการประเมินผล ดงัแสดงในภาพประกอบ ๑ 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒ รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff 
ท่ีมา: Cohen, John M and Uphoff, Noman T, 1980: 222 

 
                                                           

๗๑ J.M. Cohen and N.T. Uphoff, Participation’s Place in Rural Development: 
Seeking Clarity Through Specificity, Worle Development, 8 (3), (1980), pp. 213-218. 



๕๑ 
 

สรุปไดวา การมีสวนรวมนั้นจะตองมีความสัมพันธกับงานทุกข้ันตอน และในมิติตางๆ
โดยเฉพาะผูมีสวนรวมทุกฝาย ซ่ึงเก่ียวของท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจรวมกัน จะตองดําเนินการตาม
แบบแผนท่ีไดตกลงกันไวแลว และพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน รวมถึงการประเมินผล 
ควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมท้ังหมด และปรับตัวในการมีสวนรวม 

๒.๓.๔ ระดับของการมีสวนรวมของประชาชน 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวกับระดับของการมีสวนรวมของประชาชนนั้นมี

นักวิชาการกลาวไวดังตอไปนี้ 
ระดับของการมีสวนรวมตามหลักการท่ัวไป การมีสวนรวมแบงเปน ๕ ระดับ คือ 
๑. การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูลของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 
๒. การมีสวนรวมรับขอมูลขาวสาร 
๓. การมีสวนรวมตัดสินใจโดยเฉพาะในโครงการท่ีตนมีสวนไดเสียโดยแบงเปน ๓ กรณี

แลวแตกิจกรรมในตนอยูในข้ันตอนใด ตอไปนี้ 
 ๓.๑ ตนมีน้ําหนักตัดสินใจนอยกวาเจาของโครงการ 
 ๓.๒ ตนมีน้ําหนักตัดสินใจเทากับเจาของโครองการ 
 ๓.๓ ตนมีน้ําหนักตัดสินใจมากกวาเจาของโครงการ 
๔. การมีสวนรวมทํา คือ รวมในข้ันตอนการดําเนินงานท้ังหมด 
๕. การมีสวนรวมสนับสนุน คือ อาจไมมีโอกาสรวมทําแตมีสวนรวมชวยเหลือในดาน

อ่ืนๆ๗๒ 
นอกจากนี้ นรินทรชัย พัฒนพงศา ยังไดแบงระดับของการมีสวนรวมเปนระดับของการ

มีสวนรวมตามแนวทางพัฒนาชุมชน คือ เปนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนโดยได
แบงไว ดังนี้ 

๑. รวมคนปญหาของตนใหเห็นวาสิ่งใดท่ีเปนปญหารากเหงาของปญหา 
๒. รวมคนหาสิ่งท่ีจําเปนของตนในปจจุบันคืออะไร 
 ๒.๑ รวมคิดชวยตนเองในการจัดลําดับปญหา เพ่ือจะแกสิ่งใดกอนหลัง 
 ๒.๒ วางแผนแกไขปญหาเปนเรื่องๆ 
 ๒.๓ รวมระดมความคิดถึงทางเลือกตางๆ และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือ

แกไขปญหาตามท่ีวางแผนไวนั้น 
 ๒.๔ รวมพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช 
 ๒.๕ รวมดําเนินการแกไขปญหานั้นๆ 
 ๒.๖ รวมคิดตามการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงาน 
 ๒.๗ รวมรับผลประโยชน หรือรวมเสียผลประโยชนจากการดําเนินงาน๗๓ 
สรุปไดวา การมีสวนรวมนั้น เปนกระบวนการท่ีประชาชนและผูเก่ียวของในทุกระดับ    

มีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ี
                                                           

๗๒ นรินทรชัย พัฒนพงศา, การมีสวนรวม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิค และกรณีตัวอยาง, พิมพครั้งท่ี 
๒, (เชียงใหม: คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๗), หนา ๑๗. 

๗๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐. 



๕๒ 
 

สําคัญซ่ึงเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะเปนหุนสวนของการพัฒนาตามสิทธิท่ีจะพึงมีในระดับการมีสวนรวม 

๒.๓.๕ การพัฒนาและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
รูปแบบของการพัฒนาแบบมีสวนรวมมี ๓ รูปแบบท่ีสําคัญ คือ  
๑) การมีสวนรวมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เปนการมีสวนรวมท่ีเกิดจาก 

ความสัมพันธเชิงอํานาจไมเทาเทียมกัน 
๒) การมีสวนรวมแบบบางสวน (Partial Participation) เปนการมีสวนรวมท่ีเกิดจาก

การกําหนด นโยบายของรัฐ โดยท่ีไมรูความตองการของประชาชน ดังนั้นการมีสวนรวมจึงเปนเพียง
ประชาชนไดรวม แสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางสวนบางเรื่องเทานั้น 

๓) การมีสวนรวมแบบสมบูรณ (Full Participation) เปนการมีสวนรวมในทุกข้ันตอน
ของการ พัฒนาดวยความเทาเทียมกันของทุกฝาย จัดเปนการมีสวนรวมในการพัฒนาอยางแทจริงของ
ประชาชนตาม แนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เม่ือนํามาใชในการเรียนรูจะสนับสนุนและ
สงเสริมใหกระบวนการ เรียนรูรวมกันของชุมชนตําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ๗๔ 

ซ่ึงยุทธศาสตรในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนไว ๒ ประการ คือ 
๑. การจัดกระบวนการเรียนรู สามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้ 
 ๑.๑ จัดเวทีวิเคราะหสถานการณของหมูบานเพ่ือทําความเขาใจและเรียนรูรวมกัน

ในประเด็นตางๆ 
 ๑.๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือจัดทัศนะศึกษาระหวางกลุมองคกร

ตางๆภายในชุมชนและระหวางชุมชน 
 ๑.๓ การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะดานตางๆ 
 ๑.๔ ลงมือปฏิบัติจริง 
 ๑.๕ ถายทอดประสบการณ และสรุปบทเรียน ท่ีจะนําไปสู การปรับปรุง

กระบวนการทํางานท่ีเหมาะสม 
๒. การพัฒนาผูนําเครือขายเพ่ือใหผูนําเกิดความม่ันใจในความสามารถท่ีมี จะชวยให

สามารถริเริ่มกิจกรรม การแกไขปญหา หรือกิจกรรมการพัฒนาได สามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้ 
 ๒.๑ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูนําท้ังภายในและภายนอกชุมชน 
 ๒.๒ สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง และสนับสนุนขอมูล

ขาวสารท่ีจําเปนอยางตอเนื่อง 
 ๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู และดําเนินงานรวมกันของเครือขายอยางตอเนื่องจะทําให

เกิดกระบวนการจัดการและจัดองคกรรวมกัน๗๕ 
สรุปไดวา การสงเสริมการมีสวนรวม เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งท่ีประชาชนทุกฝายควรจะ

สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน โดยรวมกันสรางอุดมการณและคานิยมท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน

                                                           
๗๔ เฉลียว บุรีภักดีและคณะ, “ชุดการเรียนรดวยตนเอง”, การวิจัยชุมชน, (สํานักมาตรฐาน

อุดมศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕), หนา ๓๒. 
๗๕ สํานักมาตรฐานการศึกษา และสถาบันอ่ืนๆ, ชุดการเรียนรูดวยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, 

หนา ๑๑๘. 



๕๓ 
 

สนับสนุนความคิดของกันและกัน รวมถึงมีการอบรม/แลกเปลี่ยนประสบการณ และเรียนรูรวมกันซ่ึง
จะนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีเหมาะสม ดังนั้น การมีสวนรวมนี้ จึงนับวาเปนบอเกิด
แหงความสามัคคีปรองดองของกลุมคนและกลุมองคกรตางๆ ภายในชุมชนและระหวางชุมชน 

ดังนั้น การมีสวนรวมจึงเปนกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามารวมแสดงความ
คิดเห็น รวมวางแผน รวมกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตนเอง ของกลุม ขององคกร หรือของ
ชุมชน ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพองคกร ในการกําหนดนโยบาย และการ
ดําเนินงานหลายประการ และจะตองมีความสัมพันธกับงานทุกข้ันตอน และในมิติตางๆโดยเฉพาะผูมี
สวนรวมทุกฝาย โดยแบงออกเปน ๔ ข้ันตอน คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติการ การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล ในการสงเสริมการมี
สวนรวมเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งท่ีประชาชนทุกฝายควรจะสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน โดยรวมกันสราง
อุดมการณและคานิยมท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันสนับสนุนความคิดของกันและกัน ซ่ึงจะนําไปสูการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีเหมาะสม ดังนั้น การมีสวนรวมนี้จึงนับวาเปนบอเกิดแหงความสามัคคี
ปรองดองของกลุมคนและกลุมองคกรตางๆ ภายในชุมชนและระหวางชุมชน 
 

๒.๔ บริบทพ้ืนที่การทําวิจัย 
ตําบลไรขิง ตั้งข้ึนเม่ือใดไมปรากฏแนชัด ทราบเพียงวามีราษฎรชาวจีนมาตั้งถ่ินฐาน

บานเรือนในบริเวณนี้และ ไดประกอบอาชีพทําไร เนื่องจากมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแกการทําไรและทํากันเปน
จํานวนมาก จึงทําใหราษฎรบริเวณใกลเคียงเรียกพ้ืนท่ีติดปากกันวา ตําบลไรขิงหากอางอิงจากประวัติ
วัดไรขิง ซ่ึงสรางข้ึนเม่ือปกุน พ.ศ. ๒๓๙๔ ตรงกับตนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๔ แหงราชวงศจักรี โดยสมเด็จพระพุฒาจารย (พุก) เจาอาวาสวัดศาลาปูน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งดํารงสมณศักดิ์ท่ี พระธรรมราชานุวัตรเม่ือการสรางพระอุโบสถเสร็จลง 
ทานไดอัญเชิญพระพุทธรูปส าคัญองคหนึ่งจาก กรุงเกามาประดิษฐานเปน พระประธานประจํา
อุโบสถสืบมา และชื่อวา “วัดไรขิง” ก็เปนชื่อท่ีตั้งตามชื่อชุมชนในขณะนั้น แสดงวาชุมชนไรขิงเกิดข้ึน
กอนนานแลว โดยในชวงเวลานั้นอาจเปนเพียงชุมชนไรขิง มามีสภาพเปนตําบลในป พ.ศ. ๒๔๔๐ ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี รศ.๑๑๖ และไดรวบกับตําบลทาพูดซ่ึงเปนชุมชนเกาแก 
สืบคนไดวามีมากอน พ.ศ. ๒๒๘๑ ทําใหตําบลไรขิงมีประวัติเกาแกในภาพรวมไมนอยกวา พ.ศ. 
๒๒๘๑  

สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมมีแมน้ําทาจีนไหลผาน และมีลําคลองตางๆ จํานวน ๑๕ คลอง 
เปนคลองซอย คลายเปนคลองสงน้ําของชลประทาน แตเปนคลองธรรมชาติ จึงเหมาะสมแกการ
ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร เดิมประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร คือ ทํานา 
ทําสวนผลไมแตปจจุบันพ้ืนท่ีการเกษตรลดลง เนื่องจาก มีการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม หมูบาน
จัดสรร และอาคารพาณิชย 

วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 
 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง  
 ในอดีตตําบลไรขิง เกษตรกรสวนใหญใชสารเคมีในการปลูกพืช ทําใหมีตนทุนการ

ผลิตสูง มีผลทําใหสภาพดินเสื่อมโทรมไมเหมาะตอการปลูกพืช นอกจากนี้ จากการท่ีเกษตรกรไดรับ



๕๔ 
 

สารเคมีในปริมาณมากและสะสมเปนเวลานาน ทําใหมีสุขภาพท่ีออนแอ จึงไดมีการรวมกลุมคุยกัน 
เพ่ือรวมหาวิธีการลดตนทุนในการทําการเกษตร ลดการใชปุยเคมีท่ีมีราคาแพง และบํารุงสภาพดินให
มีความอุดมสมบูรณดังเดิม จึงไดมีความคิดในการใชปุยหมักชีวภาพ ปุยอินทรีย เพ่ือรักษาดุลยภาพ
ทางธรรมชาติใหดีข้ึน การจัดตั้งกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง เกิดจากการรวมตัวของผูนําทองถ่ิน
และเกษตรในตําบลไรขิง เนื่องจากปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชเคมี มีราคาแพงมาก เกษตรกรบาง
รายยากจนไมมีเงินพอท่ีจะซ้ือ และสิ่งสําคัญคือใชแลวทําใหดินเสีย สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ แมน้ํา
ลําคลองเสียไปดวย จึงระดมความคิดรวมกับเกษตรประจําตําบล จัดอบรมสาธิตการทําปุยหมัก
ชีวภาพข้ึนเพ่ือทดลองใชในสวนของเกษตร ปรากฏวาไดผลดีจึงคิดริเริ่มระดมทุนจากสมาชิกและขอ
งบประมาณจากเทศบาลเมืองไรขิง งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกรมสงเสริมการเกษตร และขอ
สถานท่ีจากวัดไรขิง ในการดําเนินการจัดตั้งโรงเรืองปุยข้ึนและแบงหนาท่ีการผลิตพรอมจําหนายปุย
ใหสมาชิกในราคาถูก และไดจัดตั้งเปนกลุมผูผลิตปุยข้ึนและแบงหนาท่ีการผลิตพรอมจําหนายปุยให
สมาชิกในราคาถูก และไดจัดตั้งเปนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิงข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒ 
โดยมีเกษตรประจําตําบลไรขิง เปนท่ีปรึกษา โดยแรกเริ่มมีสมาชิก ๔๒ คน สมาชิกสวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกรรม รับจางและคาขายโดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการ เพ่ือทําหนาท่ีบริหารกลุม เพ่ือให
กลุมมีการดําเนินกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพมีการวางระเบียบขอบังคับระหวางสมาชิก เพ่ือใหเกิด
ความเปนระเบียบและยุติธรรมตอสมาชิก และตอมาไดมีการจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน เม่ือวันท่ี 
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ สถานท่ีตั้ง เลขท่ี ๕๘ หมู ๓ ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท ๐๘๗-๐๒๐-๙๘๒๘ โดยมีการระดมเงินทุนจากสมาชิก เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมภายในกลุม และเปดรับสมาชิกเพ่ิม กําหนดหุนละ ๑๐๐ บาท คนละไมเกิน ๑๐๐ หุน 
หลังจากจัดตั้งกลุมแลว คณะกรรมการไดดําเนินการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน กับสํานักงาน
เกษตรอําเภอสามพราน โดยใชชื่อกลุมวา “กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง” โดย
ยื่นจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน และไดรับการอนุมัติเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓๗๖ 

 วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเกาะลัดอีแทน  
 เปนความรวมมือระหวาพ้ืนท่ีตําบลไรขิง ตําบลบางเตย และตําบลทรงคนอง ซ่ึงมี

นายจํารัส ตั้งตระกูลธรรม เปนประธานวิสาหกิจชุมชน บริการโดยใหนักทองเท่ียวนั่งรถราง ชม
บรรยากาศเยี่ยมชม ๕ จุดใหญๆ ไดแก จุดท่ี ๑ ชมพิพิธภัณฑดานการเกษตร ชมเครื่องมือ เครื่องใชใน
การทําการเกษตรในสมัยโบราณ เครื่องเรือนตางๆ ภาพวิถีชีวิตสมัยกอน จุดท่ี ๒ ชมสวนสมโอสาย
พันธุทองดีและขาวน้ําผึ้ง ชมวิถีชีวิตเกษตรกรผูปลูกสมโอ สวนสมโอแบบยกรอง ชม ชิม ซ็อป ผลผลิต
การเกษตร จุดท่ี ๓ นมัสการหลวงพอโปหลุย วัดทรงคนอง ชมโพธิ์เงินโพธิ์ทอง เกงจีนโบราณ ชม
ธรรมชาติริมฝงแมน้ําทาจีน และจุดท่ี ๔ เรียนรูระบบการปลูกพืชอินทรีย เรียนรูการปลูกขาวตาม
ระบบเกษตรอินทรีย ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาว เชน ไอศกรีมขาวไรซเบอรรี่ ขาวกลองไรซเบอรรี่๗๗   

 

                                                           
๗๖ กรมสงเสริมการเกษตร, วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง, [ออนไลน ], 

แหลงท่ีมา: http://noonui2552.wixsite.com/enterprise [๔ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 
๗๗ การทองเท่ียวเชิงเกษตร, วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเกาะลัดอีแทน, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

http://samphran.nakhonpathom.doae.go.th/trevel/.pdf [๔ สิงหาคม ๒๕๖๑].  

http://samphran.nakhonpathom.doae.go.th/trevel/.pdf


๕๕ 
 

 วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิง วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิง 
 ชาวนาในปจจุบัน สวนมากปลูกขาวแลวขายใหโรงสีขาว แลวซ้ือขาวมากิน ไมได

กินขาวของตัวเอง ขาวท่ีปลูกสวนใหญเปนขาวอายุสั้น เปนพ้ืนท่ีผสมสาน ทีพ้ืนท่ีท่ีทํานา ๒,๕๐๐ ไร 
กวา ๙๐ เปอรเซ็นตยังทําเหมือนท่ีอ่ืนๆ ก็คือมีการใชสารเคมีคอนขางมาก ตนทุนสูง สุขภาพชาวนาก็
แย จึงมีการรวมกลุมของเกษตรผูปลูกขาว เพ่ือปลูกขาวหอมในระบบปลอดภัย เพ่ือบริโภคและ
แบงปนใหกับสมาชิกเพ่ือรักสุขภาพ กลุมเกษตรกรไรขิง โดยทางเทศบาลเมืองไรขิง ไดมีการจัดตั้งกลุม
ขาวปลอดภัย ''ขาวหอม'' ซ่ึงตอมากลุมผูผลิตขาวไรขิง ไดจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตขาวไรขิงและ
วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิง โดยรับขาวจากเกษตรกรผูปลูกขาวมาสีขาวโดยตรง พรอมท้ังมีการแปร
รูปสายพันธุขาวของกลุมท่ีมีหลากหลายชนิด เพ่ือผูรักสุขภาพ เชน ขาวไรซเบอรรี่ เปนขาวท่ีชวยใน
การตอตานอนุมูลอิสระ, ขาวปนเกษตร มีธาตุอาหาร K, Ca, Fe, Cu, ขาวหอมปทุม เปนขาวท่ีมีไฟ
เบอรสูงและวิตามินท่ีเปนประโยชนตอรางกาย และขาว กข.๔๓ เปนขาวท่ีมีปริมาณน้ําตาลต่ําและมี
สารอาหารครบถวน ซ่ึงเหมาะสําหรับผูรักสุขภาพ๗๘ 

 เครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรี 
 อดีตชาวสวนในแถบ อําเภอนครชัยศรี ไดปลูกสมโอกันหลากหลายสายพันธุ เชน 

ทองดี ขาวแปน ขาวหอม ขาวพวง ขาวทับทิม ขาวจีน ขาวน้ําผึ้ง เปนตน แตสายพันธุท่ีไดรับความ
นิยมจากลูกคามาก ท่ีสุดมี ๒ สายพันธุ ไดแก ทองดี และขาวน้ําผึ้ง เทานั้น ทําใหเกษตรกรในแถบ 
อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธมณฑล หันมาปลูกสมโอพันธุทองดี และพันธุขาว
นาผึ้งกันเปนจํานวนมาก เม่ือผลผลิตออกสูทองตลาดมากทําใหเกิดปญหาราคาตกต่ํา กลุมชาวสวนสม
โอจึงไดรวมกลุมกันจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรีข้ึน เพ่ือจะไดมีอํานาจตอรองราคากับ
พอคาคนกลาง และเพ่ิมโอกาสในการจําหนายผลผลิต โดยผลผลิตสมโอปจจุบันมีการสงออกไป
จําหนายยังประเทศจีน จุดเดนของผลิตภัณฑผลผลิตสมโอพันธุขาวน้ําผึ้ง มีรสชาติหวานซอนเปรี้ยว 
กรอบ ไมขมและไมซา บริเวณริมฝปาก ไมเปนหัวขาวสาร ผลผลิตสมโอพันธุทองดี เนื้อออกสีชมพูอม
สม รสจัด หวานฉํ่า ไดรับการรับรองมาตรฐานสินคา GI (Geographical Indications) การสนับสนุน
ของกรมสงเสริมการเกษตร สนับสนุนสติกเกอรสินคา GI จํานวน ๔,๐๐๐ ดวง และชวยจัดหาชอง
ทางการจําหนายสินคา โดยเปดโอกาสใหจําหนายสินคาโดยไมเสียคาใชจายตามงานแสดงสินคา
ตางๆ๗๙ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๗๘ กลุมขาวเพ่ือสุขภาพ, วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิง วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิง, 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://www.facebook.com/pg/112495056116138/posts/ [๔ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 
๗๙ กรมสงเสริมการเกษตร, เครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรี, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

http://www.nakhonpathom.doae.go.th/story.pdf [๔ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 



๕๖ 
 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางเครือขาย 
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสรางเครือขาย ไดมีผูรูและนักวิชาการ

หลากหลายทานไดศึกษาคนควาและและเรียบเรียงไวดังนี ้
ผไท วงศอนุตรโรจน  ไดวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางและพัฒนาเครือขายทางสังคม : 

กรณีศึกษา บานหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาประเทศใน
ปจจุบันไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน โดยในการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนท่ี
เกิดข้ึนและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายนั้นตองอาศัยการเชื่อมโยงกลุมและภาคีตางๆ ในสังคม 
เขามาทํางานรวมกันในลักษณะเครือขาย โดยอาศัยรากฐานความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมบุคคล 
และองคกรชุมชนในระดับตางๆ การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาพัฒนาการกระบวนการทํางาน ความ
รวมมือ และความสัมพันธระหวางแกนนํากลุมและองคกรในเครือขายทางสังคมของชุมชน รวมถึง
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอเครือขายทางสังคมของชุมชน เพ่ือนําเสนอแบบแผนความสัมพันธของเครือขาย
ทางสังคมของชุมชน (Community Network Map) โดยโครงสรางและฐานเครือขายความสัมพันธท่ี
มีในชุมชน อันประกอบไปดวยความสัมพันธแบบเครือญาติ เพ่ือนบานและพรรคพวกเพ่ือนฝูง 
ความสัมพันธผานการประกอบอาชีพ ความสัมพันธผานประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อและวัฒนธรรม 
วัด โรงเรียน และโครงสรางและชองทางการติดตอสื่อสาร เปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีนําไปสูความรวมมือ
ในชุมชน และความสัมพันธในลักษณะตางๆ นี้ไดพัฒนาไปสูกลุมท่ีมีความเปนทางการมากข้ึน ในการ
สรางเครือขายความสัมพันธกับภายนอก ซ่ึงเครือขายความสัมพันธของบุคคลเปนตัวกลางท่ีจะ
เชื่อมโยงใหเกิดความสัมพันธระหวางบุคคล องคกรหรือหนวยงานภายนอกกับชุมชน ดังนั้น การ
วิเคราะหเครือขายทางสังคมของชุมชน สามารถแยกพิจารณาระดับความสัมพันธเปน ๓ ชั้น (Layer) 
คือ ชั้นฐานความสัมพันธของชุมชน ชั้นกลุมตางๆ หรือ พลเมืองท่ีต่ืนตัว (Actives Citizen) และชั้น
ตัวกลางหรือแกนนํา โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพล ตอเครือขายทางสังคมของชุมชนคือ ฐานความสัมพันธท่ี
หลากหลาย สถานภาพของกลุมและบุคคล ผูนําภูมิศาสตรและทรัพยากรศูนยรวมจิตใจและสํานึกรวม
ของคนในชุมชน โครงสรางและชองทางการติดตอสื่อสาร ธรรมเนียมปฏิบัติ ผลประโยชนรวมกับความ
เขาใจของคนในชุมชน และกระแสแนวคิดในสังคม ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรเปด
โอกาสใหกลุมตางๆ ในชุมชน ไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถ่ิน การผลักดันให
หนวยงานภายนอก ท่ีทํางานกับชุมชนมีการทํางานประสานเชื่อมโยงกัน การสรางเครือขายการเรียนรู
ระหวาง ชุมชนอ่ืนท่ีมีประสบการณในประเด็นท่ีสําคัญตอชุมชน การสรางและพัฒนาเครื่องมือหรือ
การประยุกตใช โครงสรางและชองทางการติดตอสื่อสาร ธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน ใหเก้ือหนุนตอ
ความสัมพันธระหวางชุมชนกับบุคคล หนวยงานภายนอก และควรมีการศึกษาวิจัยเครือขายทางสังคม
ท่ีมีลักษณะเดนอ่ืนๆ๘๐ 

พงษศิลป สาณะเสน ไดวิจัยเรื่อง “การสรางเครือขายองคการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในอําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา องคการภาคราชการทุกองคการในทอง

                                                           
๘๐ ผไท วงศอนุตรโรจน, “กระบวนการสรางและพัฒนาเครือขายทางสังคม: กรณีศึกษา บานหนอง

ขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒).  



๕๗ 
 

ถ่ินควรรวมมือโดยการระดมทรัพยากรรวมกันตามภาระหนาท่ีของแตละองคการ รวมกันแกไขปญหา
ท้ัง ๔ ดาน คือดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามภารกิจในลักษณะการเครือขายงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก๘๑ 

อาทร สองรักษ  ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางการสรางเครือขายนักบริหารงานชางองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสิเกาและอําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง” ผลการวิจัยพบวา การจัดตั้ง
เครือขายตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน สามารถกําหนดทิศทางของเครือขายการดําเนินงานของกลุม 
บทบาทหนาท่ีของเครือขาย เปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานชางและการแกปญหารวมกัน เปนศูนย
ประสานงาน เปนองคกรการพัฒนาบุคลากรเปนศูนยกลางขอมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรูชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน กิจกรรมของเครือขาย ประกอบดวยการสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกเพ่ือใหสมาชิก
ทุกคนมีเปาหมายรวมกัน มีความเขาใจในกระบวนการของเครือขายในทิศทางเดียวกัน สรางความ
สัมพันธกับหนวยงานภายนอกโครงสรางของเครือขายมีความสัมพันธและความรวมมือระหวาง
เครือขายในพ้ืนท่ีเดียวกัน และพ้ืนท่ีใกลเคียงมีลักษณะของการเชื่อมตอเปนระบบหนึ่งเดียวลักษณะ
เหมือนดวงดาว เปนเครือขายท่ีเชื่อมถึงกันท้ังหมดการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย โดยมีสวนรวม
ในทุกข้ันตอนของการทํางานาของเครือขายตั้งแตการรวมคิดรวมตัดสินใจ รวมกระทําและรวมรับผล
ประโยชนการเชื่อมโยงเครือขายดวยการประชาสัมพันธใหสมาชิกเครือขายไดรับรู ขาวสารขอมูล 
กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเครือขายทางเว็บไซดหนังสือเวียน วิทยุชุมชนเปนตน การติดตามผล
และประเมินผล ความกาวหนาของการดําเนินกิจกรรมเครือขาย จะมีอยูในวาระการประชุมของทุก
เดือน มีระบบบริหารจัดการเพ่ือดําเนินความสะดวกใหแกสมาชิก ดวยการติดตอสื่อสารระหวาง
สมาชิก การกําหนดโครงสรางขององคกร ประโชนยของเครือขาย ประกอบดวย เวทีกลาง
ประสานงานรวมกันแลกเปลี่ยนสารสนเทศและความรู สรางสรรคและพัฒนาความรูใหมๆ ยกระดับ
ความรู ประสบการ ทักษะ และเทคนิคการทํางาน๘๒ 

นลินี เรืองฤทธิศักดิ์ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบและแนวทางการสรางเครือขายและการเปน
หุนสวนทางสังคมระหวางประเทศขององคกรคนพิการ : กรณีศึกษาศูนยพัฒนาและฝกอบรมคนพิการ
แหงเอเชียและแปซิฟก” ผลการวิจัยพบวา องคกรคนพิการแบงออกไดเปน ๒ ประเภทคือ ๑) องคกร
ของคนพิการ เปนองคกรท่ีคนพิการจัดตั้งข้ึนและเปนผูดําเนินการบริหารจัดการ และ ๒) องคกรเพ่ือ
คนพิการ เปนองคกรท่ีจัดต้ังและบริหารงานโดยคนไมพิการ องคกรของ/เพ่ือคนพิการมีบทบาทดาน
การฟนฟูสมรรถภาพการพิทักษสิทธิและการใหโอกาส การสนับสนุนทางสังคม การประสานงาน การ
สรางเครือขายและการสรางการตระหนักรูของสังคม โดยรูปแบบการสรางเครือขายและหุนสวนทาง
สังคมขององคกรของและเพ่ือคนพิการ อยูบนพ้ืนฐานของการแลกเปลี่ยนทรัพยากร การสนับสนุน
องคกร การสรางพันธมิตร และการสรางความรวมมือโดยมีคนพิการเปนศูนยกลางในการพัฒนา จาก
กรณีศึกษาศูนยพัฒนาและฝกอบรมคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก เปนองคกรเพ่ือคนพิการท่ี

                                                           
๘๑ พงษศิลป สาณะเสน, “การสรางเครือขายองคการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอําเภอโปง

นํ้ารอน”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑). 
๘๒ อาทร สองรักษ, “แนวทางการสรางเครือขายนักบริหารงานชางองคการบริหารสวนตําบลในเขต

พ้ืนท่ีอําเภอสิเกา อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง”, รายงานการศึกษาอิสระ, (ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๓). 



๕๘ 
 

ดําเนินการสรางเครือขายและหุนสวนทางสังคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ผานการดําเนินงาน ๓ 
กิจกรรมหลัก คือ การประสานเครือขายและพัฒนาความรวมมือ การสนับสนุนขอมูล และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  ตามรูปแบบความร วมมือระหว างประเทศกําลังพัฒนา (South-to-South 
Cooperation) เพ่ือสรางเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู เสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวมของ
องคกรเครือขายและผูมีสวนไดสวนเสียท้ังในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ แนวทางการสราง
เครือขายและหุ นสวนทางสังคมระหวางประเทศของศูนยฯ คือ ๑) การพัฒนาดานขอมูลขาวสาร      
๒) การพัฒนาความเขมแข็งขององคกรสมาชิก และ ๓) การพัฒนาความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ตางๆ๘๓ 

อังกาบ บุญสูง ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนทอผาพ้ืนเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ” ผลการวิจัยพบวา ศักยภาพท่ีมีในชุมชนคือทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคมดานการ
รวมกลุมของคนในชุมชน และทุนทางธรรมชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ และความสามารถท่ี
กอใหเกิดความเขมแข็งของกลุมคือมีแกนนําท่ีเขมแข็ง มีเปาหมายชัดเจน เคารพ กฎระเบียบ การ
เรียนรูรวมกัน การแบงปนทรัพยากร การทํากิจกรรมรวมกัน ความรูสึกเปนพ่ี เปนนอง ความไวเนื้อ
เชื่อใจกันสงผลใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน มีความเอ้ืออาทรตอกันจึงเกิด เครือขายข้ึน๘๔ 

อิราวัฒน ชมระกา ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเองของกลุม
ผลิตภัณฑผาทอในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย” ผลการวิจัยพบวา ปญหาอุปสรรคในการจัดการ 
เครือขายไดแกการรวมตัวของกลุมยังไมเหนียวแนน ไมมีผู เสียสละและทุมเทอยางจริงจัง ไมมี
กฎเกณฑท่ีแนนอนและสมาชิก ไมมีสวนรวมในการทํางานและตัดสินใจขาคผูสืบทอดอยางจริงจัง 
คุณภาพของผลิตภัณฑยังไมสมํ่าเสมอ การสงเสริมจากภาครัฐยังไมตอเนื่อง และทฤษฎีและแนวคิด ท่ี
อธิบายการเกิดเครือขาย๘๕ 

สรุปไดวา การสรางเครือขายเปนการทํางานในลักษณะการเปนหุ นสวนทางสังคมมี
ความสําคัญท้ังในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เพ่ือสรางการมีสวนรวมและการประสานงานของภาคี
เครือขาย โดยมีการแบงความรับผิดชอบ บทบาทหนาท่ี และทรัพยากรระหวางกันของผูท่ีเก่ียวของท้ัง
ในระดับระหวางประเทศ ระดับชาติ ระดับทองถ่ิน และระดับรากหญา รวมท้ังอาศัยความรวมมือของ
องคกรตางๆ จึงจะรวมตัวเปนเครือขายได 

 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิสาหกิจชุมชน 
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนไดมีผูรูและนักวิชาการ

หลากหลายทานไดศึกษาคนควาและและเรียบเรียงไวดังนี ้
                                                           

๘๓ นลินี เรืองฤทธิศักดิ์, “รูปแบบและแนวทางการสรางเครือขายและการเปนหุนสวนทางสังคม
ระหวางประเทศขององคกรคนพิการ: กรณีศึกษาศูนยพัฒนาและฝกอบรมคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก”, 
วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓).   

๘๔ อังกาบ บุญสูง, “การศึกษาแนวทางการสรางเครือขายกลุมวิสาหกิจชุมชนผาทอพ้ืนเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ”, AJNU ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปท่ี ๒, ฉบับท่ี ๑ (เมษายน – กันยายน 
๒๕๕๔): ๑๑.  

๘๕ อิราวัฒน ชมระกา, “การจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเองของกลุมผลติภณัฑผาทอในเขต
ภาคเหนือตนบนของไทย”, ดุษฎีนิพนธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๑). 



๕๙ 
 

นันทพัทธ พูลสวัสดิ์ ไดวิจัยเรื่อง “การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
จัดการธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบวา ระดับการ
ประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
จังหวัดปทุมธานีอยูในระดับมาก ซ่ึงแยกตามรายดานไดแก ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล 
ดานการมีภูมิคุมกันท่ีดี และดานการมีคุณธรรมอยูในระดับมาก สวนดานการมีความรู มีการประยุกต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง เม่ือศึกษาถึงผลการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในจังหวัดปทุมธานี พบวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีผลการดําเนินธุรกิจ
ในระดับมาก ซ่ึงแยกตามรายดาน ไดแก ดานทุนสิ่งแวดลอม และดานทุนกายภาพอยูในระดับมาก 
สวนดานทุนมนุษย และดานทุนสังคมมีผลการดําเนินธุรกิจอยู ในระดับปานกลาง เม่ือศึกษา 
เปรียบเทียบลักษณะองคกรกับผลการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีประเภทของกิจการแตกตางกันมีผลการดําเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมไมแตกตางกัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีระยะเวลา
การดําเนินการตางกันมีผล การดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ และพบวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีความรู
เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตางกัน มีผลการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .๐๕ และการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การจัดการธุรกิจมีความสัมพันธกับผลการดําเนิน ธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕๘๖ 

ปยะวัน เพชรหมี ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ” ผลการวิจัยพบวา 
สมาชิกมีวัตถุประสงคในการเขารวมกลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเปนการเพ่ิมรายได การรับรูเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง ๔ ดาน ไดแก ความหมายและความสําคัญ ดานองคประกอบ ดานการ
นําไปใช และดานประโยชน พบวาสวนใหญสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรับรู ความหมายและความสําคัญ
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดานประโยชนของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง สวนพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง ๖ ดาน ไดแก ดานการลดรายจาย ดานการเพ่ิม
รายได ดานการประหยัด พฤติกรรมการเรียนรู สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนไดใชหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงแลวประสบผลสัมฤทธิ์ระดับมาก ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ประสบผลสัมฤทธิ์ระดับปานกลาง และพฤติกรรมดานสังคม ประสบผลสัมฤทธิ์ระดับ
มาก๘๗ 

                                                           
๘๖ นันทพัทธ พูลสวัสดิ์, “การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๑). 

๘๗ ปยะวัน เพชรหมี, “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุม
วิสาหกิจชุมชน เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ”, ราชภัฏเพชรบูรณสาร, ปท่ี ๑๒, ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๕๓): ๓๘-๔๔. 



๖๐ 
 

ธนวุฒิ  พิมพ  และ จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ  ไดวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบวา (๑) ระดับ
ความเปนไปไดในการประยุกตหลักการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนโดยรวมและ
จําแนกตามลักษณะของกิจการอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด แนวปฏิบัติท่ีมีความเปนไปได สูงท่ีสุด
ไดแก การทําธุรกิจอยางซ่ือสัตยสุจริตในการประกอบการ ไมเอารัดเอาเปรียบผูท่ีเก่ียวของ รองลงมา 
ไดแก การจัดการธุรกิจท่ีเนนการบริหารความเสี่ยงต่ํา ไมกอหนี้เกินกําลัง และจัดการกิจการแบบคอย
เปน คอยไป แตมีความม่ันคงของธุรกิจในระยะยาว และหลักการไมโลภมากจนเกินไป และไมเนน
กําไรระยะสั้น เปนหลัก (๒) ระดับความเปนไปไดในการประยุกตหลักการจัดการตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง กับวิสาหกิจชุมชน จําแนกตามลักษณะกิจการ ๔ ลักษณะ มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับความเชื่อม่ันรอยละ ๙๕ เม่ือทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของลักษณะกิจการ ตางๆ เปนรายคูพบวากลุมท่ีไมแตกตางกันไดแก กลุมเกษตรกรรมกับกลุม
อุตสาหกรรม กลุมพาณิชยกรรม กับกลุมธุรกิจบริการ (๓) ขอเสนอแนะท่ีสําคัญในการประยุกตแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับ วิสาหกิจชุมชน คือ การใชวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถ่ิน เนนการจางงาน 
ความประหยัด ซ่ือสัตย และความ สามัคคีปรองดอง ชวยเหลือเก้ือกูลกัน๘๘ 

ศิริลักษณ ศรีสังขงาม ไดวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกับการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนในอําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการวิจัยพบวา รายไดท่ีเกิดจากการเขารวม
กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน คือ คาแรงงาน เงินปนผล และคาแรงงานกับ เงินปนผล โดยสมาชิกมากกวา
ครึ่งหนึ่ง มีรายไดจากเงินปนผล โดยภาพรวมสมาชิกมีความเห็นดวยในระดับมาก เม่ือพิจารณาแตละ
ดาน สมาชิกเห็นดวยในระดับมากท้ัง ๔ ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการเงิน การ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน การตลาดและการผลิต ปญหาและขอเสนอแนะ สมาชิกมากกวาหนึ่งใน
สาม ระบุวา เงินทุนหมุนเวียนของกลุมไมเพียงพอ สมาชิกหนึ่งในหา ระบุวา วิสาหกิจชุมชนไมมีความ
พรอมดานขอมูลเพ่ือประกอบการวางแผนดําเนินงาน ตนทุนในการผลิตมีราคาสูง และผลิตภัณฑยัง
ไมไดรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ดังนั้น สมาชิกมากกวาหนึ่งในสามเสนอแนะวา รัฐบาลควรมี
นโยบายท่ีชัดเจนในการ สนับสนุนสงเสริมอยางตอเนื่อง สนับสนุนขอมูลการกูยืมเงินแหลงเงินเพ่ือการ
กูยืม ควรใหสมาชิกมีสวนรวม ในการวางแผนการบริหารงานกลุม ภาครัฐควรใหคําแนะนํา หรือ
ความรูเก่ียวกับการวางแผน และหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัยในการ
ผลิต๘๙ 

ผศ. ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนครและคณะ ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางพัฒนาการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุมทะเลสาบสงขลา” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการเมือง 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานสังคมเอ้ืออํานวยตอผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน สวนปจจัยดาน

                                                           
๘๘ ธนวุฒิ พิมพ และจันทนา ฤทธ์ิสมบูรณ, “การประยุกตใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับ

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี”, วิจัย มสด สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ปท่ี ๑๐, ฉบับท่ี ๒ (มกราคม - 
เมษายน ๒๕๕๗): ๑-๒๑.  

๘๙ ศิริลักษณ ศรีสังขงาม, “ความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในอําเภอ
ดอนเจดีย  จังห วัดสุพรรณ บุรี” , วิทยานิพนธป ริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิต วิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐). 



๖๑ 
 

เทคโนโลยีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานสวนปญหาไดแกปญหาดานตลาด ปญหาดานบัญชีและ 
การเงิน ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปญหาดานการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ และปญหาดานตนทุนการผลิต โดยแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหนวยงานภาครัฐ 
เปนหนวยงานสําคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท้ังดานการใหความรู การพัฒนาทักษะตางๆ การ 
สนับสนุนดานการตลาด และการกําหนดระเบียบตางๆ เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน๙๐ 

ชฎาพร ไชยศรี ไดวิจัยเรื่อง “กลยุทธการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกร
บานผาฆอง จังหวัดเลย” ผลการวิจัยพบวา กลยุทธในการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนจะตองมีการ
วางแผน การกําหนดวัตถุประสงคในการตั้งกลุม การประชุมทุกเดือนมีโครงสรางของกลุมชัดเจนมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการกลุมมีกฎระเบียบท่ีรวมกันสรางข้ึนจากการสื่อสาร การเรียนรู จากการประชุม 
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน และปจจัยท่ีกอใหเกิดความสําเร็จของกลุมนั้นเกิดจากความสามารถใน
การวางแผน การควบคุมการผลิต ความสามารถในการบริหารจัดการสมาชิก และการมีครือขาย๙๑ 

สรุปไดวา วิสาหกิจชุมเปนการประยุกตใชวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถ่ิน เนนความประหยัด 
และความสามัคคีปรองดอง ชวยเหลือเก้ือกูลกัน มีการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงคในการตั้ง
กลุม มีโครงสรางของกลุมชัดเจน มีกฎระเบียบท่ีรวมกันสรางข้ึนจากการสื่อสาร การเรียนรู ใน
ลักษณะการเปนหุนสวนทางสังคมท้ังในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เพ่ือสรางการมีสวนรวมและการ
ประสานงานของภาคีเครือขาย 

 
๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวม 
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวม ไดมีผูรูและนักวิชาการ

หลากหลายทานไดศึกษาคนควาและและเรียบเรียงไวดังนี ้
สุมนา เกิดสินธชัย ไดศึกษา “การมีสวนรวมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในการ

ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี” ผลการศึกษาพบวา ปญหาการดําเนินงานของกลุม 
ผูประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑผาและเครื่องแตงกาย จังหวัดปทุมธานี สวนใหญ เกิด
จากผูประกอบการไมมีความรูความชํานาญในการบริหารจัดการ การผลิตยังคงยึดภูมิ ปญญาทองถ่ิน
แตมีการประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมบาง เพ่ือพัฒนารูปแบบและเปนการเพ่ิม มูลคาของผลิตภัณฑ 
ภาครัฐขาดการสนับสนุนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เนื่องจากกลุมไมมีรูปแบบการ บริหารกลุมหรือการทํางาน
กลุมเต็มรูปแบบสงผลใหการสนับสนุนจากภาครัฐมีนอย นอกจากนี้ ผูนํากลุมมักบริหารงานเพียง
ลําพังเนื่องจากไมมีความรูความชํานาญในดานการบริหารจัดการ สวนปจจัยท่ีสงผลใหกลุม
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนประสบผลสําเร็จ คือ นโยบายของรัฐบาล ท่ีเปดโอกาสใหมีการสรางงาน 
สรางรายได แกคนในชุมชนและความรวมมือขององคกรในการ รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวม

                                                           
๙๐ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และคณะ, “แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจ

ชุมชนใน เขตลุ มทะเลสาบสงขลา”, วิทยานิพนธคณ ะศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต , (บัณ ฑิ ต วิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๕๖). 

๙๑ ชฎาพร ไชยศรี, “กลยุทธการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานผาฆอง ตําบลหวย
สม อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 
๒๕๕๒). 



๖๒ 
 

ติดตามประเมินผล รวมท้ังการมีภาวะผูนําของผูนํากลุม ผนวกกับความเขมแข็งของชุมชนท่ีเก้ือกูล
การขับเคลื่อนกลุม สวนขอเสนอแนะจากการศึกษา ครั้งนี้ สําหรับภาครัฐควรใหการสนับสนุน
กิจกรรมการดําเนินงานของกลุมผูประกอบการอยาง ตอเนื่อง ไมวาจะเปนดานเงินทุน ความรูในดาน
การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ สวนดาน
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ควรมีการวางแผนการตลาด การจัดทําแผนธุรกิจ และสํารวจความ
ตองการของลูกคา ซ่ึงจะสงผลให การดําเนินงานผลิตสินคากลุมวิสาหกิจชุมชนมีคุณภาพมีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑท่ีสามารถสงออก จําหนายยังตลาดตางประเทศและสามารถอยูไดอยางยั่งยืน๙๒ 

แสงเดือน พงษาชัย ไดศึกษา “ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมในกิจกรรมของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบวา (๑) สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนมากกวาครึ่งหนึ่งเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย ๔๔.๑๓ ป สวนมากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการทํานาเปนหลัก มีพ้ืนท่ีถือครอง โดยเฉลี่ย ๑๔.๖๙ ไร มีรายไดตอป
โดยเฉลี่ย ๙๓,๘๔๖.๓๒ บาทตอป โดยเฉลี่ยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความรูเก่ียวกับ พระราชบัญญัติ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับปานกลาง สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกือบท้ังหมดมีความรูถูกตอง ในเรื่อง
การกําหนดเปาหมายและทิศทางของแผนท่ีชัดเจน การประชุมและกําหนดแผนรวมกัน การแบง
หนาท่ี และมีการจดบันทึกทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมการรับ-จาย รวมท้ังการทบทวนผลการดําเนินงาน
รวมกัน และสวนใหญ เคยติดตอกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร สําหรับการรับรูขาวสารสวนใหญรับรู
ผานทางเจาหนาท่ีสงเสริม การเกษตร (๒) โดยภาพรวมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรม
ของวิสาหกิจชุมชนในระดับมาก โดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีสวนรวมดานการวางแผนในระดับมาก
ท่ีสุด และมีสวนรวมในระดับมาก ๔ ดาน เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก การรวม
ตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ การรวมรับผลประโยชน และการรวมประเมินผล ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการมี
สวนรวมในกิจกรรม ไดแก อายุ รายไดของสมาชิก และความรู เก่ียวกับพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน และ (๓) ปญหาและขอเสนอแนะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสวนใหญ จะระบุวา มีปญหา
ในเรื่องไมคอยมีเวลา ไมมีความรู และไมทราบถึงชองทางในการเขามามีสวนรวม ดังนั้น หนวยงานท่ี
เก่ียวของควรสงเสริม ประชาสัมพันธเผยแพรความรูเรื่องวิสาหกิจชุมชนผานชองทางหรือสื่อตางๆ 
เพ่ือสรางความเขาใจและเกิดแรงจูงใจในการมีสวนรวมในกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน๙๓ 

อรอนงค เกวียนสูงเนิน ไดศึกษา “การมีสวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรมเชิงธุรกิจ
ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ 
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ๑) ดานการผลิต ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจของ 
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน ๒) ดานการตลาด ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจของ 

                                                           
๙๒ สุมนา เกิดสินธชัย, “การมีสวนรวมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, 
๒๕๕๐). 

๙๓ แสงเดือน พงษาชัย, “ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมในกิจกรรมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนใน
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธปริญญาเกาตรศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐). 



๖๓ 
 

สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย 
ประเด็นมีสวนรวมในการวางแผนการตลาดในการจัดหาทุน มีระดับการมีสวนรวมมากท่ีสุด ๓) ดาน
การเงิน ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจของ สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมาภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยประเด็นมีสวนรวมในการวางแผนการ
ลงทุน มีระดับการมีสวนรวมมากท่ีสุด๙๔ 

ดาวใจ ดอกไมคล่ี ไดศึกษา “การมีสวนรวมในการดําเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนในอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบวา (๑) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในภาพรวม มี
อายุเฉลี่ย ๔๘.๓๐ ป สวนใหญจบ การศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประกอบการเกษตรเปน
อาชีพหลัก ระยะเวลาการเปนสมาชิกเฉลี่ย ๔.๑๖ ป มากกวาครึ่งเปนสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร 
สวนใหญไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนจาก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี สวน
ใหญไดรับการอบรม สัมมนาฝกงานจากหนวยงานภาครัฐ ในดาน การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ 
(๒) สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการประเมินศักยภาพอยูในระดับดี มี สวนรวมระดับมาก ใน
การรับผลประโยชน สมาชิกวิสาหกิจระดับระดับปานกลาง มีสวนรวมระดับมาก ในการ วางแผน และ
สมาชิกวิสาหกิจระดับปรับปรุง มีสวนรวมระดับนอยในการวางแผน (๓) สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน ท่ี
ไดรับการประเมินศักยภาพอยูในระดับดี ระดับปานกลาง และระดับปรับปรุง มีปญหาในการมีสวน
รวมในการ ดําเนินงานในระดับนอย ระดับปานกลางและระดับมาก ตามลําดับ โดยมีขอเสนอแนะให
สวนราชการเนน ความสําคัญของเครือขายและการประเมินศักยภาพของกลุม จัดการอบรมใหความรู
และการศึกษาดูงานแกสมาชิก รวมท้ังประชาสัมพันธขาวสารใหกวางขวางข้ึน๙๕ 

มุรธาธีร รักชาติเจริญ ไดศึกษา “การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ํา
ทางการเกษตรอยางยั่งยืน” ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ํากับ
ความยั่งยืนของชุมชนในลุมน้ําเชียงไกรนั้น มีความสัมพันธในระดับสูง (r = ๐.๘๓๒) ผลการวิเคราะห
เสนทางโดยใช Path Analysis พบวา ตัวแบบของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการนาท่ี 
สัมพันธกับความยั่งยืนของชุมชนในลุมนาลําเชียงไกร หมายถึง การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
จัดการน้ํา ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในการประสานงานและในการสงเสริมสนับสนุน การมี
สวนรวมในการตัดสินใจในดานการเขารวมในการทําประชาพิจารณ และการมีสวนรวมในการติดตาม
ผลในดานการรายงานผลการดําเนินงาน นั้น มีอิทธิพลทางออมตอความยั่งยืนของชุมชนในลุมน้ําลํา
เชียงไกร๙๖ 

                                                           
๙๔ อรอนงค เกวียนสูงเนิน, “การมีสวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรมเชิงธุรกิจของสมาชิกวิสาหกิจ

ชุมชน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา, ๒๕๕๓). 

๙๕ ดาวใจ ดอกไมคลี่, “การมีสวนรวมในการดําเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอําเภอพนัส
นิ ค ม  จั งห วั ด ช ล บุ รี ”, วิ ท ย านิ พ น ธ ป ริญ ญ า วิ ท ย าศ าส ต รม ห า บั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖). 

๙๖ มุรธาธีร รักชาติเจริญ, “การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการนํ้าทางการเกษตรอยาง
ยั่งยืน”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, ๒๕๕๘). 



๖๔ 
 

สุนันท   ถึงสุข ได ศึกษา “ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา” ผลการวิจัยพบวา    
๑.การบริหารแบบมีสวนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาพรวมอยู ในระดับ
มาก ๒.ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาพรวม อยูใน
ระดับมาก ๓. การบริหารแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลของ 
สถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ ๐.๘๗๙๗ 

สรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนาไมใชกระทําถึงประชาชนเขา
มาทํากิจกรรมตามท่ีไดจัดทําข้ึน  และหมูบานหรือชุมชนมีกิจกรรมและวิธีดําเนินงานของตนเองอยู
แลว ประชาชนมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาชุมชนของตนองได  การท่ีประชาชนหรือชุมชนสามารถเขาไปมี
สวนรวมในการตัดสินใจสําหรับการกําหนดนโยบายการพัฒนาท่ีเปนกระบวนการข้ันตนของการวาง
แผนการพัฒนาชุมชนในสวนท่ีเปนท่ีอยูอาศัยในการดํารงชีวิตของตนเอง 
 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี ๒.๓ กรอบแนวคิดการวิจัย 

                                                           
๙๗ สุนันท  ถึงสุข, “ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๖๐).  

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลไรขิง ๔ ข้ันตอน 

ประกอบดวย 

๑. การกอรูปเครือขาย   
๒. การจัดระบบบริหารเครือขาย 
๓. การใชประโยชนเครือขาย 
๔. การธํารงรักษาเครือขาย 
 

ปจจัยสวนบุคคล 

๑. เพศ 
๒. อาย ุ
๓. สถานภาพ 
๔. ระดับการศึกษา 
๕. อาชีพ 
 

        ตัวแปรตน                 ตัวแปรตาม 
       ( Independent Variables )              ( Dependent Variables ) 
 

การมีสวนรวมของสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน ๔ ดาน ประกอบดวย 

๑. ดานการตัดสินใจ 
๒. ดานการปฏิบัติการ 
๓. ดานการรับผลประโยชน 
๔. ดานการประเมินผล 
 



 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม” เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบดวยการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึง
มีวัตถุประสงคของการวิจัย ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง ๒) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของสมาชิกกับ
กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๓) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท้ังนี้
โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการดําเนินวิจัย ดังนี้   

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล  
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 

ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

 ๓ .๑ .๑  ก าร วิจั ย เชิ งป ริม าณ  (Quantitative Research) โดยก ารแจก
แบบสอบถามถึงกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  

 

 



 

 ๓.๑.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก   
(In-depth interviews) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท้ังนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกผูใหขอสําคัญ จํานวน ๑๒ รูป/คนในการ
สัมภาษณครั้งนี้ 

 
๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

 ๓.๒.๑ ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม ท่ีมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน ๓๒๔ คน๑  

 ๓.๒.๒ กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดสุมตัวอยางมาจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

ตําบล   ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่ีมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีได
จากสูตรของ ของทาโร ยามาเน (Taro  Yamane)๒ โดยมีความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕   

สูตร 
   n     

เม่ือ 
 n  =  จํานวนของกลุมตัวอยาง 

  N  =  จํานวนรวมท้ังหมดของประชากรท่ีใชในการศึกษา 
  e  =  ความผิดพลาดท่ียอมรับได (เทากับ ๐.๐๕) 

แทนคา   
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                           
๑ เกษตรอําเภอสามพราน, รายงานคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน, 

(อัดสําเนา). 
๒ สุจิตรา บุณ ยรัต พัน ธุ , ระเบียบ วิธี วิจัยสํ าห รับ รัฐประศาสนศาสตร , พิมพครั้ งท่ี  ๑๔ , 

(กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๕๗), หนา ๑๖๑. 
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ไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  ๑๘๐ คน 

วิธีการสุมตัวอยาง (Sampling) การสุมกลุมตัวอยางใชหลักการสุมแบบแบงชั้น 
ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเปนสัดสวน โดยพิจารณาจากจํานวน 
ประชากรเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีลักษณะกระจายใหสัมพันธกับสัดสวนของประชาชนในตําบลไรขิง เปน
ระดับในการสุมกลุมตัวอยางอยางเปนสัดสวนโดยใชสูตร ดังนี้ 

 
จํานวนในแตละระดับ 

    =        จํานวนตัวอยางท้ังหมดxจํานวนประชากรในแตละชั้น                       

 
จากสูตรจะไดประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในแตละกลุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบล  

ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน ๑๘๐ คน รายละเอียดดังตารางท่ี ๓.๑    

ตารางท่ี ๓.๑ จํานวนสมาชิกจําแนกตามกลุมวิสาหกิจชุมชน 

กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

สมาชิก กลุมตัวอยาง 

วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรตําบลไรขิง ๒๗ ๑๕ 

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง ๔๒ ๒๓ 

วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเกาะลัดอีแทน ๖๕ ๓๖ 

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิง ๑๐๔ ๕๘ 

วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิง ๒๗ ๑๕ 

เครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศร ี ๕๙ ๓๓ 

รวม ๓๒๔ ๑๘๐ 

 
๓.๒.๓ ผูใหขอมูลสําคัญ 
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

จํานวน ๑๒ รูป/คน ไดแก 
๑. พระครปูฐมธีรวัฒน ผูชวยเจาอาวาสวัดไรขิง พระอารามหลวง 
๒. พระธวัชชัย เขมจาโร  เลขาเจาคณะตําบลไรขิง 
๓. นายพรเทพ  ปถวี  ไวยาวัจกร วัดไรขิง พระอารามหลวง 
๔. นายกร  วรนาม เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง 
๕. นางสมลักษณ  ฟกปอม รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอสามพราน 
๖. นายพลภัทร  มรรคเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง เขต ๒  

ประชากรท้ังหมด 
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๗. นางสรอยสุวรรณ  เปาทอง ประธานวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกรตําบลไรขิง  

๘. นายอานุพัทธ  สุดปฐม  ประธานวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนกลุม
ผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง    

๙. นายลือยศ  บรรพกาญจน  ประธานวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียว
เกาะลัดอีแทน    

๑๐. นายสมศักดิ์  คุมถนอม ประธานวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนกลุม
ผูผลิตขาวไรขิง     

๑๑. นางสาววรรณะภา  ทัดแชม ประธานวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนโรงสี
ขาวไรขิง  

๑๒. นายชัยฮะ  รัตนเก้ือกูลชัย ประธานวิสาหกิจเครือขายวิสาหกิจชุมชน
สมโอนครชยัศรี 

 

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึนจากแนวคิดของกระบวนการสรางเครือขายของรัชรฐา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา  ซ่ึงแบง
ออกเปน ๔ ข้ันตอน ไดแก ๑) การกอรูปเครือขาย ๒) การจัดระบบบริหารเครือขาย ๓) การใช
ประโยชนเครือขาย ๔) การธํารงรักษาเครือขาย และการมีสวนรวมของสมาชิกของ โคเฮนจอหน และ
นอรแมน (Cohen, John & Norman T.Uphoff)  ซ่ึงแบงออกเปน ๔ ดาน ไดแก ๑) การตัดสินใจ  
๒) การปฏิบัติการ ๓) การรับผลประโยชน ๔) การประเมินผล โดยมีข้ันตอนการสรางและการ
ตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้  

๓.๓.๑ ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 ๑. ศึกษากระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 ๒. กําหนดกรอบแนวคิด ในการสรางเครื่องมือการวิจัย 
 ๓. กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย        

ท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
 ๔. สรางเครื่องมือ 
 ๕. นําเสนอโครงรางเครื่องมือการวิจัยตออาจารย ท่ีปรึกษาสารนิพนธและ

ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
 ๖. นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใชเครื่องมือ (Try out) ใชกับประชากรท่ีมี

ลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางเพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
 ๗. นําเครื่องมือท่ีไดจากการไปทดลองแจก (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุม

ตัวอยางจริง จํานวน ๓๐ ชุด แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน และเสนออาจารยท่ีปรึกษา 
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 ๘. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปใชจริงเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลกับ
กลุมตัวอยาง จํานวน ๑๘๐ ชุด และนําไปแจกกับกลุมตัวอยางจริงในเขตวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 ๙. รวบรวมแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะห 
๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ  
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดลักษณะของเครื่องมือกระบวนการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี ๒ แบบ คือ 
๑. แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยแบงออกเปน ๕ ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ  
 ตอนท่ี ๒ สอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของ

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale)๓ ๕ ระดับคือ  

๕ หมายถึง    สภาพท่ัวไปอยูในระดับ มากท่ีสุด 
๔ หมายถึง    สภาพท่ัวไปอยูในระดับ มาก 
๓ หมายถึง    สภาพท่ัวไปอยูในระดับ ปานกลาง 
๒ หมายถึง    สภาพท่ัวไปอยูในระดับ นอย 
๑ หมายถึง     สภาพท่ัวไปอยูในระดับ นอยท่ีสุด  

ตอนท่ี ๓ สอบถามเก่ียวกับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไร
ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ซ่ึงแบงออกเปน ๔ ข้ันตอน ไดแก ๑) ข้ันตอนการกอรูป
เครือขาย ๒) การจัดระบบบริหารเครือขาย ๓) การใชประโยชนเครือขาย ๔) การธํารงรักษาเครือขาย 
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)๔ ๕ ระดับคือ  

  ๕ หมายถึง กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยูในระดับ มากท่ีสุด 
  ๔ หมายถึง กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยูในระดับ มาก 
  ๓ หมายถึง กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยูในระดับ ปานกลาง 
  ๒ หมายถึง กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยูในระดับ นอย 
  ๑ หมายถึง  กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี ๔ สอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของสมาชิกตอกระบวนการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๔ ดาน ไดแก ๑) ดานการ

                                                           
๓ ชุติระ ระบอบและคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

, ๒๕๕๒), หนา ๒๒๔ – ๒๒๕. 
๔ อางแลว. 
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ตัดสินใจ ๒) ดานการปฏิบัติการ ๓) ดานการรับผลประโยชน ๔) ดานการประเมินผล มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)๕  ๕ ระดับคือ  

  ๕ หมายถึง การสงผลอยูในระดับ มากท่ีสุด 
  ๔ หมายถึง การสงผลอยูในระดับ มาก 
  ๓ หมายถึง การสงผลอยูในระดับ ปานกลาง 
  ๒ หมายถึง การสงผลอยูในระดับ นอย 
  ๑ หมายถึง  การสงผลอยูในระดับ นอยท่ีสุด  
 ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบล 

ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
๒. แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews)  
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับกระบวนการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใชในการรวบรวมขอมูลจาก
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) โดยแบงแบบสัมภาษณเชิงลึกออกเปน ๒ ตอน ดังนี้  

 ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 
 ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณเก่ียวกับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบล

ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
๓.๓.๓ การสราง และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เพ่ือใหแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใชในการศึกษาครั้งนี้ สามารถวัดสิ่งท่ีตองการวัด และมี 

ความแมนยําในการวัด ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้  
 ๑. รางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และแนวทางท่ีไดศึกษาจาก

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ๒. นําแบบสอบถามไปใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบความถูกตองตาม

เนื้อหา (Content Validity) 
 ๓. นําแบบสอบถามกลับมาปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาให

คําแนะนํา 
 ๔. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอท่ีปรึกษาโครงการ เพ่ือขอรับคําแนะนําและ 

ปรับปรุงแกไข แลวสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Validity) จํานวน ๕ ทาน 
คือ 

 ๑. ดร.พงศพัฒน  จิตตานุรักษ  ตําแหนงอาจารยประจํา หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา   ตําแหนงอาจารยประจํา หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓. อาจารย.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  ตําแหนงอาจารยประจํา หลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                                           

๕ อางแลว. 
 



๗๑ 
 

 ๔. ผศ.ประสิทธิ์  ทองอุน   ตําแหนงรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 

  ๕. ดร.พัชราวลัย  ศุภภะ   ตําแหนงอาจารยประจํา หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวาร
วดี 

แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของแตละขอ (Index of Item-
Objective Congruence: IOC)๖ ไดคา IOC อยูระหวาง ๐.๖ - ๑.๐๐ แสดงใหเห็นวา แบบสอบถาม
ทุกขอมึความสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 

 ๕. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับ
ประชากร ท่ีมีสถานภาพเชนเดียวกับกลุมตัวอยางจํานวน ๓๐ คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถาม 

 ๖. นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองไปหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ดวยวิธีการ 
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( –Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใชสถิติทางสังคมศาสตร 

จึงไดคา สัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ันเทากับ ๐.๙๖๗ 
 ๗. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือใชแจกกลุมตัวอยางจริงท่ีใชในการ
วิจัยตอไป 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
๓.๔.๑ การเก็บรวมรวมขอมูลแบบสอบถาม 
 ๑. ขอหนังสือจากผู อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐ

ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเรียนเกษตรอําเภอสามพราน         
ขออนุญาตเขาทําการเก็บรวบรวมขอมูลในเขตพ้ืนท่ีวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

 ๒. นําแบบสอบถาม จํานวน ๑๘๐ ฉบับ ไปแจกสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท้ัง ๗ กลุมท่ีเปนกลุมตัวอยาง และเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง  

 ๓. นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตรตอไป 

๓.๔.๒ การเก็บรวมรวมขอมูลแบบสัมภาษณ 
 ๑. ขอหนังสือจากผู อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐ

ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเรียนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๒ รูป/
คน   

                                                           
๖ ชุติ  ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพหมาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

, ๒๕๕๒), หนา ๑๐๙. 
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 ๒ . นํ าแบบสัมภาษณ เชิ งลึ ก ไป ทําการสั มภ าษณ ผู ให ข อ มูลสํ า คัญ  (Key 
Informants) จํานวน ๑๒ รูป/คน  

 ๓. นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา
ประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 

 
๓.๕ การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม หลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามเรียบรอยแลว นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้ 

 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุม
ตัวอยาง และพรรณนาระดับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม  สถิติท่ีใชคือคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

 เกณฑการพิจารณาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Χ ) และการหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของคะแนนเปน ๕ ระดับ๗ดังนี้ 

      ชวงคาเฉล่ีย      การแปลความหมาย 
 คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๕๑ – ๕.๐๐   กําหนดใหอยูในเกณฑ มากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ยตั้งแต๓.๕๑ – ๔.๕๐   กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก 
 คาเฉลี่ยตั้งแต๒.๕๑ – ๓.๕๐   กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง 
 คาเฉลี่ยตั้งแต๑.๕๑ – ๒.๕๐   กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย 
 คาเฉลี่ยตั้งแต๑.๐๐ – ๑.๕๐   กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยท่ีสุด 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนคําถามปลายเปด วิเคราะหโดยการเขียนเปน

ความถ่ีและรอยละ โดยใชเทคนิคการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis Technique) 
๓.๕.๒ การวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปด (Open Ends Questions) โดยการใช

เทคนิคการวิเคราะหคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
๓.๕.๓ การวิเคราะหความสัมพันธของการมีสวนรวมกับกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยมีเกณฑในการแปลผล 
ดังนี้  

 

                                                           
๗ ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร , พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร:       

ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๘. 
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r = .๕๐ ถึง ๑.๐๐ หรือ r = -.๕๐ ถึง – ๑.๐๐ ถือวาขอมูลมีความสัมพันธอยูใน
ระดับสูง 

r = .๓๐ ถึง .๔๙   หรือ r = -.๓๐ ถึง -.๔๙ ถือวาขอมูลมีความสัมพันธอยูในระดับปาน
กลาง 

r = .๑๐ ถึง .๒๙   หรือ r = -.๑๐ ถึง -.๒๙ ถือวาขอมูลมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา 
r = .๐๐ ถือวาขอมูลไมมีความสัมพันธกัน 
๓.๕.๔ การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ(In-depth Interview) ทําการวิเคราะห

ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยการใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท (Content 
Analysis Techniques) มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 

วิธีการวิจัยคุณภาพ 
 ๑. ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธและผู เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ

เครื่องมือท่ีสรางไว 
 ๒. นําแบบสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไปใหคณะกรรมการ

ควบคุมสารนิพนธตรวจสอบ 
 ๓. นําแบบสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มาทําการปรับแกไขเพ่ือ

นําไปสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญตอไป 
 ๔. ขอหนังสือจากผู อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐ

ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเรียนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๒ คน 
เพ่ือขอความอนเุคราะหในการสัมภาษณ  

 ๕. นําแบบสัมภาษณ เชิงลึกไปทําการสัมภาษณ กับผู ใหขอมูลสําคัญ  (Key 
Informants) จํานวน ๑๒ คน 

 ๖. นําแบบสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะห โดยใชเทคนิคในการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis Technic) 
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บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอ  

สามพราน จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๘๐ ชุด 
มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร ผลการวิเคราะหขอมูล
นําเสนอดังตอไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอสภาพท่ัวไปของการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
๔.๓ ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   
๔.๔ ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   
๔.๕ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของสมาชิกกับกระบวนการ

สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   
๔.๖ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
๔.๗ ผลการวิเคราะหแบบสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับกระบวนการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
๔.๘ สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

 

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 

๑๘๐ คน จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ แสดงดวยความถ่ีและรอยละ     
มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑ ดังนี้ 

 



๗๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจํานวน และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

(n=๑๘๐) 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
เพศ     
 ชาย  ๙๒ ๕๑.๑ 
 หญิง  ๘๘ ๔๘.๙ 
 รวม  ๑๘๐ ๑๐๐.๐ 

อายุ     
 ๑๖ – ๓๖ ป  ๒๗ ๑๕.๐ 
 ๓๗ – ๕๖ป  ๘๕ ๔๗.๒ 
 ๕๗ – ๗๖ป  ๔๓ ๒๓.๙ 
 ๗๗ ป ข้ึนไป  ๒๕ ๑๓.๙ 
 รวม  ๑๘๐ ๑๐๐.๐ 
สถานภาพ    
 โสด ๓๒ ๑๗.๘ 
 สมรส ๑๒๕ ๖๙.๔ 
 หยาราง ๒๓ ๑๒.๘ 
 รวม  ๑๘๐ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษา     
 ประถมศึกษา ๖๙ ๓๘.๓ 
 มัธยมศึกษาตอนตน ๔๐ ๒๒.๒ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ๒๙ ๑๖.๑ 
 อนุปริญญา/ปวส. ๒๓ ๑๒.๘ 
 ปริญญาตรี ๑๒ ๖.๗ 
 สูงกวาปริญญาตร ี ๗ ๓.๙ 
 รวม  ๑๘๐ ๑๐๐.๐ 
อาชีพ    
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑๘ ๑๐.๐ 
 เกษตรกร/ทําไร/ทําสวน ๑๒๒ ๖๗.๘ 
 พนักงานบริษัท ๖ ๓.๓ 
 รับจางท่ัวไป ๑๓ ๗.๒ 
 ไมไดประกอบอาชีพ ๖ ๓.๓ 
 อ่ืนๆ  ๑๕ ๘.๓ 
 รวม  ๑๘๐ ๑๐๐.๐ 

 



๗๖ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑ พบวา ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเรื่อง “กระบวนการ
สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” จําแนกไดดังนี้  

เพศ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีจํานวน ๙๒ คน 
คิดเปนรอยละ ๕๑.๑ สวนเพศหญิงมีจํานวน ๘๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๘.๙ 

อายุ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ ๓๗ - ๔๖ ป มีจํานวน 
๘๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๗.๒ มีอายุระหวาง ๕๗ – ๗๖  ป มีจํานวน ๔๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๙  
มีอายุระหวาง ๑๖ – ๓๒  ป มีจํานวน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๐ มีอายุ ๗๗ ปข้ึนไป มีจํานวน  
๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๙ ตามลําดับ 

สถานภาพ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส 
จํานวน ๑๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๙.๔ มีสถานภาพโสด จํานวน ๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๘     มี
สถานภาพหยาราง จํานวน ๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๘ ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน ๖๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๘.๓ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 
๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๒ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจํานวน ๒๙ คน      
คิดเปนรอยละ ๑๖.๑ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน ๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๘      
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๖.๗ มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๓.๙ ตามลําดับ 

อาชีพ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร/  
ทําไร/ทําสวน มีจํานวน  ๑๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๗.๘ ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีจํานวน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ มีจํานวน ๑๕ คน คิดเปน
รอยละ ๘.๓ ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป มีจํานวน ๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๗.๒ ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท    มีจํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓.๓ ไมไดประกอบอาชีพ มีจํานวน ๖ คน คิดเปน
รอยละ ๓.๓ ตามลําดับ 

 

๔.๒ ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอสภาพทั่วไปของการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

ตารางท่ี ๔.๒ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมี
ตอสภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

(n=๑๘๐) 

สภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 

ระดับของความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. การกอตั้งวิสาหกิจชุมชนเกิดจากผูนําชุมชน
เปนคนริเริ่ม 

๓.๖๙ ๐.๘๘๐ มาก 



๗๗ 
 

สภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 

ระดับของความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๒. วิสาหกิจชุมชนไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก 

๓.๗๖ ๐.๖๑๑ มาก 

๓. มีการจัดประชุมรวมกันทุกเดือนภายในกลุม
ของแตละกลุมวิสาหกิจชุมชน 

๓.๘๓ ๐.๔๙๔ มาก 

๔. มีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการจําหนาย ๓.๖๘ ๐.๕๗๖ มาก 
๕. มีการผลิตสินคาอยางสมํ่าเสมอ ๓.๓๘ ๐.๙๔๑ ปานกลาง 
๖. มีแหลงวัตถุดิบท่ีไดมาจากในทองถ่ิน ๓.๘๗ ๐.๗๔๓ มาก 
๗. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน

ภายนอก 
๓.๖๘ ๐.๙๕๕ มาก 

๘. มีการสงเสริมการจัดหาตลาดเพ่ือการ
จําหนายสินคาจากหนวยงานภายนอก 

๓.๓๖ ๐.๖๒๒ ปานกลาง 

๙. มีการประชาสัมพันธกิจกรรมและผลิตภัณฑ
ของวิสาหกิจชุมชนอยางตอเนื่อง 

๓.๖๖ ๐.๙๙๓ มาก 

๑๐. มีการสงเสริมสินคาในเทศกาลของทองถ่ิน 
เชน มหกรรมวิสาหกิจชุมชนไรขิง 

๓.๕๕ ๐.๖๑๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๕ ๐.๕๓๔ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒ พบวาสมาชิกมีความคิดเห็นตอสภาพท่ัวไปของการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� = 
๓.๖๕, S.D. = ๐.๕๓๔) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาสภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของ
ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก คือ มีแหลงวัตถุดิบท่ีไดมาจากใน
ทองถ่ิน มีการจัดประชุมรวมกันทุกเดือนภายในกลุมของแตละกลุมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก การกอตั้งวิสาหกิจชุมชนเกิดจากผูนําชุมชนเปนคนริเริ่มมี
การดําเนินกิจกรรมเพ่ือการจําหนาย ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก มีการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมและผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนอยางตอเนื่อง มีการสงเสริมสินคาในเทศกาล
ของทองถ่ิน เชน มหกรรมวิสาหกิจชุมชนไรขิง และมีการผลิตสินคาอยางสมํ่าเสมอ มีการสงเสริมการ
จัดหาตลาดเพ่ือการจําหนายสินคาจากหนวยงานภายนอก อยูในระดับปานกลาง 

 

 
 
 



๗๘ 
 

๔.๓ ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ตารางท่ี ๔.๓ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

(n=๑๘๐) 

การมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชน โดยภาพรวม 

ระดับการมีสวนรวม 

x� S.D. แปลผล 
๑. การตัดสินใจ ๓.๗๗ ๐.๖๗๐ มาก 
๒. การปฏิบัติการ ๓.๗๒ ๐.๗๓๘ มาก 
๓. การรับผลประโยชน ๓.๗๐ ๐.๗๗๐ มาก 
๔. การประเมินผล ๓.๗๓ ๐.๘๕๗ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๓ ๐.๗๑๑ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๓ พบวาสมาชิกมีสวนรวมในกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๓, S.D. = 
๐.๗๑๑) 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมากทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการ
สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการ
ตัดสินใจ 

(n=๑๘๐) 

การมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชน ดานการตัดสินใจ 

ระดับการมีสวนรวม 

x� S.D. แปลผล 
๑. สมาชิกมีการนําเสนอปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการ

แกไขและการพัฒนาท่ีตรงประเด็น 
 

๓.๙๔ 
 

๐.๘๔๗ 
 

มาก 
๒. สมาชิกมีการแสดงความคิดเห็น คัดคานหรือ

โตแยงอยางมีเหตุผล 
 

๓.๕๔ 
 

๐.๙๕๓ 
 

มาก 
๓. สมาชิกมีการปรึกษาหารือ วิเคราะหสาเหตุ

ของปญหาท่ีสงผลตอวิสาหกิจชุมชนในการ
ตัดสินใจ 

 
 

๓.๘๑ 

 
 

๐.๗๓๓ 

 
 

มาก 
๔. สมาชิกรวมประชุมวางแผน หรือคัดเลือก

กิจกรรมวิสาหกิจชุมชนประกอบการตัดสินใจ 
 

๓.๙๓ 
 

๐.๘๗๒ 
 

มาก 
๕. สมาชิกรวมกําหนดข้ันตอนในการจัดกิจกรรม

ของวิสาหกิจชุมชนในการตัดสินใจ 
 

๓.๖๕ 
 

๑.๐๘๐ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๗๗ ๐.๖๗๐ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๔ พบวาสมาชิกมีสวนรวมในกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 
๓.๗๗, S.D. = ๐.๖๗๐) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการตัดสินใจ อยูในระดับ
มากทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการ
สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการ
ปฏิบัติการ 

(n=๑๘๐) 

การมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนดานการปฏิบัติการ 

ระดับการมีสวนรวม 

x� S.D. แปลผล 
๑. สมาชิกมีการดําเนิน กิจกรรมตามแผนท่ี

กําหนดรวมกัน 
 

๓.๗๙ 
 

๐.๙๐๗ 
 

มาก 
๒. สมาชิกมีการสนับสนุนทรัพยากรซ่ึงกันและ

กันในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
 

๓.๖๒ 
 

๐.๙๒๒ 
 

มาก 
๓. สมาชิกมีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกต

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน 
 

๓.๘๓ 
 

๐.๗๕๑ 
 

มาก 
๔ . ส ม าชิ ก มี ก า ร ร ว ม ส ง เส ริ ม แ ล ะ ส ร า ง

ความสัมพันธอันดีระหวางองคกรตางๆ 
 

๓.๖๙ 
 

๐.๗๙๙ 
 

มาก 
๕. สมาชิกมีการเชิญชวนคนในชุมชนเขารวม

ปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน 
 

๓.๖๘ 
 

๐.๘๑๐ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๗๒ ๐.๗๓๘ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๕ พบวาสมาชิกมีสวนรวมในกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 
๓.๗๒, S.D. = ๐.๗๓๘) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการปฏิบัติการ อยูใน
ระดับมากทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการ
สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการ
รับผลประโยชน 

(n=๑๘๐) 

การมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนดานการรับ

ผลประโยชน 

ระดับการมีสวนรวม 

x� S.D. แปลผล 

๑. สมาชิกไดรับประโยชนจากการถายทอด
ความรูเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน 

 
๓.๘๓ 

 
๐.๗๐๕ 

 
มาก 

๒. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากกิจกรรมหรือ
โครงการวิสาหกิจชุมชน 

 
๓.๖๙ 

 
๐.๗๕๖ 

 
มาก 

๓. สมาชิกไดรับความสะดวกในการใหบริการ
วิสาหกิจชุมชน 

 
๓.๖๓ 

 
๐.๙๓๓ 

 
มาก 

๔. สมาชิกเห็นวาชุมชนเกิดความสามัคคีมากข้ึน
จากการดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 

 
๓.๖๗ 

 
๐.๙๔๐ 

 
มาก 

๕ . สมาชิ ก เห็ น ว าวิส าห กิจชุ มชนสามารถ
แกปญหาในชุมชนไดอยางยั่งยืน 

 
๓.๖๘ 

 
๐.๙๓๗ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๗๐ ๐.๗๗๐ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๖ พบวาสมาชิกมีสวนรวมในกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการรับผลประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(x� = ๓.๗๐, S.D. = ๐.๗๗๐) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการรับผลประโยชน อยูใน
ระดับมากทุกขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๗ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการ
สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการ
ประเมินผล 

(n=๑๘๐) 

การมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนดานการประเมินผล 

ระดับการมีสวนรวม 

x� S.D. แปลผล 
๑. สมาชิกมีการติดตามการดําเนินงานวิสาหกิจ

ชุมชน 
 

๓.๙๘ 
 

๐.๘๓๒ 
 

มาก 
๒. สมาชิกมีการนําปญหาหรืออุปสรรคท่ีพบเห็น

ในวิสาหกิจชุมชนมารายงานตอชุมชนให
ทราบ 

 
๓.๕๒ 

 
๐.๙๔๒ 

 
มาก 

๓. สมาชิกมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนวิสาหกิจชุมชน 

 
๓.๖๖ 

 
๐.๙๕๒ 

 
มาก 

๔. สมาชิกมีการเสวนาแสดงความคิดเห็นรวมกัน
เพ่ือเปนขอมูลในการประเมินผล 

 
๓.๖๕ 

 
๑.๐๙๑ 

 
มาก 

๕. สมาชิกมีการขอความรวมมือใหองคกรอ่ืนๆ
เขามามีสวนรวมติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 

 
 

๓.๘๔ 

 
 

๐.๙๐๒ 

 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๗๓ ๐.๘๕๗ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๗ พบวาสมาชิกมีสวนรวมในกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 
๓.๗๓, S.D. = ๐.๘๕๗) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการประเมินผล อยูใน
ระดับมากทุกขอ 

 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

๔.๔ ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   

ตารางท่ี ๔.๘ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอกระบวนการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวม 

(n=๑๘๐) 

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. การกอรูปเครือขาย ๓.๕๓ ๐.๗๔๐ มาก 
๒. การจดัระบบบริหารเครือขาย ๓.๕๑ ๐.๘๒๙ มาก 
๓. การใชประโยชนเครือขาย ๓.๓๘ ๐.๖๖๓ ปานกลาง 
๔. การธํารงรักษาเครือขาย ๓.๔๕ ๐.๗๙๒ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๗ ๐.๖๐๔ ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี ๔.๘ พบวาระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอกระบวนการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง (x� = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๖๐๔) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวากระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบล   

ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม อยูในระดับมาก คือ การกอรูปเครือขาย       
การจัดระบบบริหารเครือขาย และการธํารงรักษาเครือขาย การใชประโยชนเครือขาย อยูในระดับ
ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๙ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอกระบวนการ
สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดาน
การกอรูปเครือขาย 

(n=๑๘๐) 

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
ดานการกอรูปเครือขาย 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. การดําเนินการสื่อสารและการสรางแรงจูงใจ
เพ่ือกระตุนใหประชาชนเขารวมเปนสมาชิก
เครือขาย 

 
 

๓.๓๗ 

 
 

๑.๑๘๑ 

 
 

ปานกลาง 
๒. การสรางจุดรวมของผลประโยชน ท่ี เปน

ศูนยกลางใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
เครือขาย 

 
 

๓.๔๖ 

 
 

๑.๑๒๐ 

 
 

ปานกลาง 
๓. การแสวงหาแกนนําเครือขายท่ีดีมีคุณสมบัติ

ในการผลักดันการแกไขปญหาดานตางๆ เชน 
ดานนโยบาย ดานขอมูลขาวสาร 

 
 

๓.๓๙ 

 
 

๐.๖๗๓ 

 
 

ปานกลาง 
๔. การสรางแนวรวมสมาชิกเครือขาย เชน การ

เปดเวทีระดมความคิดเห็น 
 

๓.๗๓ 
 

๑.๐๙๑ 
 

มาก 
๕. การสรางความตระหนักในปญหาและการรวม

แกไขปญหาจากสมาชิกเครือขาย 
 

๓.๖๙ 
 

๐.๘๔๖ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๕๓ ๐.๗๔๐ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๙ พบวาสมาชิกมีความคิดเห็นตอกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจ

ชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการกอรูปเครือขาย โดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง (x� = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๗๔๐) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวากระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบล   

ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการกอรูปเครือขาย อยูในระดับมาก คือ การสรางแนว
รวมสมาชิกเครือขาย เชน การเปดเวทีระดมความคิดเห็น การสรางความตระหนักในปญหาและการ
รวมแกไขปญหาจากสมาชิกเครือขาย และการดําเนินการสื่อสารและการสรางแรงจูงใจเพ่ือกระตุนให
ประชาชนเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย การแสวงหาแกนนําเครือขายท่ีดีมีคุณสมบัติในการผลักดันการ
แกไขปญหาดานตางๆ เชน ดานนโยบาย ดานขอมูลขาวสาร การดําเนินการสื่อสารและการสราง
แรงจูงใจเพ่ือกระตุนใหประชาชนเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย อยูในระดับปานกลาง 
 
 
 



๘๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอกระบวนการ
สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดาน
การจัดระบบบริหารเครือขาย 

(n=๑๘๐) 

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
ดานการจัดระบบบริหารเครือขาย 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. การจัดตั้งกลุมเครือขายท่ีมีเปาหมายการ
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และความ
เชื่อมโยงเครือขายยอย 

 
 

๓.๖๐ 

 
 

๑.๑๕๖ 

 
 

มาก 
๒. การจัดบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในเครือขาย

โดยชี้ขอบเขตท่ีชัดเจนตามความสนใจของ
สมาชิกแตละคน 

 
 

๓.๕๓ 

 
 

๑.๑๓๑ 

 
 

มาก 
๓. การจัดระบบการติดตอสื่อสารเพ่ือปฏิสัมพันธ

ซ่ึงเปนกลไกท่ีเชื่อมสมาชิกของเครือขายเขา
หากัน 

 
 

๓.๖๔ 

 
 

๑.๐๗๗ 

 
 

มาก 
๔. การจัดระบบการเรียนรูรวมกันดวยการสราง

วัฒนธรรมการเรียนรูระหวางกัน 
 

๓.๔๐ 
 

๑.๐๖๕ 
 

ปานกลาง 
๕. การจัดระบบสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล

เพ่ือการแกไขปญหา 
 

๓.๓๙ 
 

๐.๙๕๙ 
 

ปานกลาง 
ภาพรวม ๓.๕๑ ๐.๘๒๙ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวาสมาชิกมีความคิดเห็นตอกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจ

ชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการจัดระบบบริหารเครือขาย โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๘๒๙)  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวากระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบล   

ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการจัดระบบบริหารเครือขาย อยูในระดับมาก คือ    
การจัดระบบการติดตอสื่อสารเพ่ือปฏิสัมพันธซ่ึงเปนกลไกท่ีเชื่อมสมาชิกของเครือขายเขาหากัน    
การจัดตั้งกลุมเครือขายท่ีมีเปาหมายการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และความเชื่อมโยงเครือขาย
ยอย การจัดบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในเครือขายโดยชี้ขอบเขตท่ีชัดเจนตามความสนใจของสมาชิก
แตละคน และการจัดระบบการเรียนรูรวมกันดวยการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูระหวางกัน         
การจัดระบบสารสนเทศในการรวบรวมขอมูลเพ่ือการแกไขปญหา อยูในระดับปานกลาง 
 
 
 



๘๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอกระบวนการ
สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดาน
การใชประโยชนเครือขาย 

(n=๑๘๐) 

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
ดานการใชประโยชนเครือขาย 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. การใชเครือขายเปนเวทีกลางประสานงาน
รวมกัน เพ่ือ สรางความรูความเขาใจให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 

๓.๔๗ 

 
 

๑.๐๕๙ 

 
 

ปานกลาง 
๒ . ก าร ใช เค รื อ ข าย เป น เว ที แล ก เป ลี่ ย น

สารสนเทศและ ความรูเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
ตอยอดความคิดและความรูระหวางสมาชิก 

 
 

๓.๑๑ 

 
 

๐.๘๑๘ 

 
 

ปานกลาง 
๓. การใชเครือขายเปนเวทีแลกเปลี่ยนและระดม

ทรัพยากร หรือการจัดตั้ง “กองทุน” 
 

๓.๓๘ 
 

๐.๙๔๑ 
 

ปานกลาง 
๔. การใชเครือขายเปนเวทีรวมสรางสรรคและ

พัฒนาความรูใหมๆ 
 

๓.๓๖ 
 

๐.๙๙๖ 
 

ปานกลาง 
๕. การใชเครือขายเปนเวทีสรางกระแสผลักดัน

ประเด็นความคิดผลิตภัณฑใหมๆ 
 

๓.๕๙ 
 

๑.๐๔๕ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๓๘ ๐.๖๖๓ ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบวาสมาชิกมีความคิดเห็นตอกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจ

ชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการใชประโยชนเครือขาย โดยภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๘, S.D. = ๐.๖๖๓) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวากระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบล   

ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการใชประโยชนเครือขาย อยูในระดับมาก คือ การใช
เครือขายเปนเวทีสรางกระแสผลักดันประเด็นความคิดผลิตภัณฑใหมๆ และการใชเครือขายเปนเวที
กลางประสานงานรวมกัน เพ่ือ สรางความรูความเขาใจใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน การใชเครือขาย
เปนเวทีแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากร หรือการจัดตั้ง “กองทุน” การใชเครือขายเปนเวทีรวม
สรางสรรคและพัฒนาความรูใหมๆ การใชเครือขายเปนเวทีแลกเปลี่ยนสารสนเทศและ ความรูเพ่ือให
เกิดการพัฒนาตอยอดความคิดและความรูระหวางสมาชิก อยูในระดับปานกลาง 
 
 
 
 



๘๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอกระบวนการ
สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดาน
การธํารงรักษาเครือขาย 

(n=๑๘๐) 

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
ดานการธํารงรักษาเครือขาย 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

๑. การจัดกิจกรรมรวมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง
และกําหนดโครงสรางของกิจกรรมอยาง
ชัดเจน 

 
 

๓.๔๓ 

 
 

๑.๐๔๗ 

 
 

ปานกลาง 
๒ . มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ ก า ร ก ร ะ ชั บ

ความสัมพันธระหวางสมาชิกอยางสมํ่าเสมอ 
 

๓.๓๙ 
 

๐.๙๒๕ 
 

ปานกลาง 
๓. การสรางระบบจูงใจและการจัดหาทรัพยากร

สนับสนุนอยางพอเพียง 
 

๓.๕๔ 
 

๑.๐๑๐ 
 

มาก 
๔. การใหความชวยเหลือและแกไขปญหาจาก

ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 

 
 

๓.๕๘ 

 
 

๑.๐๑๙ 

 
 

มาก 
๕. การสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง ๓.๒๘ ๑.๑๙๗ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๕ ๐.๗๙๒ ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบวาสมาชิกมีความคิดเห็นตอกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจ

ชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการธํารงรักษาเครือขาย โดยภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๔๕, S.D. = ๐.๗๙๒) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวากระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบล   

ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดานการธํารงรักษาเครือขาย อยูในระดับมาก คือ การให
ความชวยเหลือและแกไขปญหาจากความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน   
การสรางระบบจูงใจและการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยางพอเพียง และการจัดกิจกรรมรวมท่ี
ดําเนินการอยางตอเนื่องและกําหนดโครงสรางของกิจกรรมอยางชัดเจน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
กระชับความสัมพันธระหวางสมาชิกอยางสมํ่าเสมอ การสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง อยูในระดับ
ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

๔.๕ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของสมาชิกกับกระบวนการ
สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ตารางท่ี ๔.๑๓ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของสมาชิกกับกระบวนการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson, s Product Moment Correlation Coefficient) 

  ตัวแปร 
การกอรูป
เครือขาย 

การจดัระบบ
บริหาร

เครือขาย 

การใช
ประโยชน
เครือขาย 

การธํารง
รักษา

เครือขาย 

รวม 

การตัดสินใจ .๖๐๖** .๖๐๘** .๕๖๕** .๗๑๗** .๗๕๗** 
การปฏิบัติการ .๖๓๘** .๖๔๓** .๕๓๐** .๗๕๕** .๘๐๙** 
การรับผลประโยชน .๗๓๐** .๖๑๗** .๕๑๘** .๗๓๔** .๘๑๘** 
การประเมินผล .๗๕๖** .๖๔๓** .๕๔๐** .๗๔๙** .๘๔๖** 

รวม .๗๓๔** .๖๗๑** .๕๕๐** .๗๘๙** .๘๖๕** 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๓ ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของสมาชิกกับกระบวนการ

สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา 
การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน ดานการกอรูปเครือขาย อยูในระดับสูง (r=.๗๓๔**) 
การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน ดานการจดัระบบบริหารเครือขาย อยูในระดับสูง (r=.๖๗๑**) 
การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน ดานการใชประโยชนเครือขาย อยูในระดับสูง (r=.๕๕๐**) 
การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน ดานการธํารงรักษาเครือขาย อยูในระดับสูง (r=.๗๘๙**) 
การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน โดยภาพรวม อยูในระดับสูง (R=.๘๖๕**)  
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ผลสรุปความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของสมาชิกกับกระบวนการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

 

ท่ี สมมติฐานการวิจัย 
ความสัมพันธ 

เชิง ระดับ 
มี ไมมี 

๑ การมีสวนรวมของสมาชิก กับดาน
การกอรูปเครือขาย 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

๒ การมีสวนรวมของสมาชิก กับดาน
การจัดระบบบริหารเครือขาย 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูง 

๓ การมีสวนรวมของสมาชิก กับดาน
การใชประโยชนเครือขาย 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
ปานกลาง 

๔ การมีสวนรวมของสมาชิก กับดาน
การธํารงรักษาเครือขาย 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูงมาก 

๕ การมีสวนรวมของสมาชิก โดย
ภาพรวม 

 
√ 

 
- 

 
บวก 

 
สูงมาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๔ ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของสมาชิก

กับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา  
การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน ดานการกอรูปเครือขายโดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน ดานการจัดระบบบริหารเครือขายโดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน ดานการใชประโยชนเครือขายโดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย 

การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน ดานการธํารงรักษาเครือขายโดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 
 
 
 



๙๐ 
 

๔.๖ ผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม จําแนกตามรายดาน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๕ – ๔.๑๖ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๕ ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
 

กระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน 

ปญหาและอุปสรรค 

การกอรูปเครือขาย ประชาชนในชุมชนขาดความรูความเขาใจอยางถูกตอง ทําให
ความเขาใจนั้นๆ ไมไปในทิศทางเดียวกัน ขาดประสบการณ 
ขาดความรวมมือ และขาดทุนในการสนับสนุน ทําใหประชาชน
ท่ีจะมาเขารวมมีนอย 

การจัดระบบบริหารเครือขาย มีสมาชิกท่ีทํางานจริงๆ เพียงไม ก่ีคน และตองทํางานในทุก
หนาท่ี สมาชิกยังขาดความสามัคคี การทํางานไมเปนไปตาม
แผนท่ีตกลงกันไว ขาดการรวมตัวกัน และผลประโยชนไม
กระจายอยางท่ัวถึง 

การใชประโยชนเครือขาย จากสมาชิก ท่ีมาจากหลายอาชีพ หลายหนาท่ี  ทําใหการ
รวมกลุมของสมาชิกนั้นยาก บางครั้งขอมูลท่ีมาจากหลายสวน
งานมากเกินไปทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน 

การธํารงรักษาเครือขาย ขาดความสามัคคีในการดําเนินงาน ขาดการยกระดับผลิตภัณฑ
เดิมของชุมชน กลุมก็ไมเกิดรายได และคนเขามาสนใจใน
ผลิตภัณฑลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖ ขอเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

กระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน 

ขอเสนอแนะ 

การกอรูปเครือขาย จัดการประชุมชี้แจงอยางสมํ่าเสมอไมวาจะในรูปแบบการรับฟง
ความคิดเห็นหรือประกาศทางบอรดประชาสัมพันธ คัดสรร
สมาชิกท่ีมีจิตอาสา สรางจิตสาธารณะ สรางองคความรู จัดหา
งบประมาณมาสนับสนุนเพ่ิมเติม และจัดสรรประโยชนอยาง
ชัดเจน  

การจัดระบบบริหารเครือขาย ผูนําควรบริหารอยางจริงจังและเขมแข็ง แสดงใหสมาชิกเห็น
ประโยชนถึงสิ่งท่ีสมาชิกไดจริงๆ เปดใจรับฟง และใชความเมตตา
มากกวาเหตุผล 

การใชประโยชนเครือขาย สรางกิจกรรมและสรางความสัมพันธในการรวมกลุมสมาชิก
เพ่ือใหกลุมเขมแข็งและเกิดประโยชนอยางแทจริง และใช
เครือขายเพ่ือประสานงาน 

การธํารงรักษาเครือขาย จัดการประชุมและพบปะกันอยางสมํ่าเสมอ กระจายผลประโยชน
อยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน สรางเครือขายกับภายนอกในการ
ยกระดับผลิตภัณฑเดิมของชุมชน เพ่ือใหเกิดรายได และคนชักจูง
ความสนใจในผลิตภัณฑลดลง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

๔.๗ ผลการวิเคราะหแบบสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักเกี่ยวกับกระบวนการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

การสัมภาษณนี้ มีจุดมุงหมายในการศึกษารวบรวมขอมูลประกอบการวิเคราะห
กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ๔ ขอซ่ึง
ประกอบไปดวย ๑) การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง เปนอยางไร ๒) การมีสวนรวมใน
การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง เปนอยางไร ๓) ปญหา อุปสรรค ของการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง มีอะไรบาง ๔) ขอเสนอแนะในการสงเสริมการมีสวนรวมวิสาหกิจชุมชน
ตําบลไรขิง มีอะไรบาง ซ่ึงสรุปบทสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key 
Informant) จํานวน ๑๒ ทาน ดังตอไปนี้ 

๑. การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 
การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงนั้น รูปแบบการจัดการเครือขาย (network 

management) เปนสิ่งสําคัญท่ีจะนําพาเครือขายบรรลุไปสูเปาหมายและประสบความสําเร็จได ซ่ึง
การจัดการเครือขายจะตองพิจารณาถึง สภาพของเครือขายตามวงจรชีวิตเครือขาย ไดแก การกอตัว 
การขยายตัว ความรุงเรือง การถดถอย และการฟนตัว เพ่ือใหสามารถดําเนินการ ปรับปรุง และ
พัฒนาไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับพัฒนาการของเครือขาย และยังตองพิจารณาถึงเง่ือนไข
ของบริบทแวดลอมของหนวยงานหรือบุคลากรท่ีบริหารเครือขายท่ีเปนขอจํากัด อาทิ งบประมาณ 
เง่ือนไขของกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ตลอดจนคานิยมและวัฒนธรรม เปนตน ท้ังนี้ กระบวนการ
สรางเครือขายมีแนวทางการดําเนินการท่ีคลายคลึงกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ ไดแก 
การสรรหา พัฒนา รักษาไว และใชประโยชน จึงเปนจุดเริ่มตนของการสรางเครือขายตามแนวทาง
วงจรชีวิตของเครือขายตอไป 

 ๑.๑ ดานการกอรูปเครือขาย 
  จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงวา กรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบายการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเริ่มจากกลุมผูท่ีประกอบอาชีพเหมือนกันมารวมตัวกันและจดทะเบียน
เปนวิสาหกิจชุมชน ประโยชนของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน คือ พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘ นี้เปนการคุมครองและใหสิทธิประโยชนโดยมีกฎหมายรับรอง และหนวยงานภาคี
สามารถใหการสนับสนุนในดานตางๆ ได ซ่ึงหนวยงานภาคี ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตร กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และยังสอดคลองกับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ
สินคา OTOP เนื่องจากหากจดทะเบียนผลิตภัณฑสินคา OTOP แลวจะมีการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนดวยเชนกัน เพราะเปนพระราชบัญญัติในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในการชวยสนับสนุนเก้ือกูล
กัน๑ โดยวัดไรขิง พระอารามหลวงเปนหนวยงานท่ีอํานวยความสะดวกทางดานสถานท่ี แตทางดาน
การสรางความเขาใจในชุมชนเปนหนาท่ีของภาครัฐและตัวชุมชน เพราะวาวิสาหกิจชุมชนเปนเรื่องท่ี

                                                           
๑ สัมภาษณ นางสมลักษณ  ฟกปอม, รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๓ 
 

เกิดข้ึนจากความรู ความเขาใจ และการเขาถึงปญหาของชุมชน๒ การเขาถึงชุมชนแบงออกเปน ๓ 
สวน คือ สวนท่ี ๑ ภาคของประชาชน ไดแก คนในทองถ่ินท่ีไดรับขอมูลขาวสารรวมกันวาการทํานา 
ทําสวน ทําไร หรือคาขายโดยลําพัง นั้นมีศักยภาพไมเพียงพอท่ีจะไปมีอํานาจตอรอง หรือไปนําเสนอ
ใหประชาชน หรือสังคมไดรับรู สวนท่ี ๒ คือ ภาครัฐ ภาครัฐจะตองเขามาใหขอมูลขาวสารวาในสวน
ของประชาชนขาดอะไร เชน ขาดองคความรูเก่ียวกับเรื่องของการเกษตร ขาดองคความรูในเรื่องของ
การพัฒนาสินคาใหดูดีข้ึนท่ีเรียกวาการตอยอด หากประชาชนขาดตรงประเด็นเหลานี้ภาครัฐก็ควรจะ
เขามาสนับสนุน เพราะภาครัฐเปนแหลงขอมูลความรูในหลายดานไมวาจะเปนในดานวิชาการ ดาน
การตลาด ซ่ึงตองเกิดจากความรวมมือท้ังสองฝายผนึกรวมกัน๓ สวนท่ี ๓ คือ วัด ชุมชนตําบลไรขิง
เปนชุมชนท่ีไดเปรียบกวาชุมชนอ่ืนๆ เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีทุกคนรูจักและใหความเคารพนับถือนั่นคือ
หลวงพอวัดไรขิง อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีดึงนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวในชุมชนตําบลไรขิง ทําให
วิสาหกิจท่ีอยูในบริเวณวัดไรขิง พระอารามหลวงสามารถท่ีจะเดินหนาตอยอดไปได๔  

  การสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกนั้นเทศบาลเมืองไรขิงไดพากลุม
นักศึกษา หรือกลุมงานตางๆ เขามาศึกษาดูงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยกลุมท่ีเขามา
ศึกษาดูงาน เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสามารถชวยแกปญหาใหกับกลุมผูปลูกขาวไดทางใดบาง 
และสวนหนึ่งจากการแนะนําตอ เชน มหาลัยเกษตรศาสตรเขามาศึกษาในเรื่องผลผลิตขาวไดมีการ
แนะนําตอใหกับแผนกอาหาร มีการชวยกันแกปญหา เชน เรามีผลิตภัณฑ ๑๐ ตัว แบงใหมหาลัยละ 
๓ ตัวหรือ ๕ ตัว แบงกันทําแบงกันหาทางแกไขปญหา๕ และดวยเครือขายศิษยเกามากมายมีท้ัง
อาจารยท่ีสอนมหาลัยสวนใหญก็เปนศิษยเกาหลวงพอวัดไรขิงจึงทําใหเกิดเครือขาย ทางดานการ
ทองเท่ียวก็มีการติดตอประสานงานในการเขามาศึกษาดูงานจากสวนงานตางๆ ชวยเหลือกันในแตละ
เรื่อง เชน การออกแบบ การสรางชองทางการประชาสัมพันธ๖ การประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวเขา
มารูจัก แตกระบวนท่ีจะชักจูงจูงใจใหคนในพ้ืนท่ีเขามาเปนสมาชิกกลุมข้ึนนั้นอยูท่ีผูบริหารของกลุม
แตละกลุม ท้ังทางดานการจัดสรรเงินปนผล การสงเสริมรักทองถ่ิน การมีสวนรวมในชุมชน๗ เชน 
เกาะลัดอีแทนเกิดจากการเกิดน้ําทวมเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๔ เกษตรกรในชุมชนจึงรวมกันแกปญหาวาจะ
ทําอยางไรใหเกษตรกรในชุมชนดํารงชีพอยูไดประกอบกับกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดไดเขามาใหความรู
ในการรวมกลุมกันเพราะวาชุมชนมีวัตถุดิบอยูแลวจึงเกิดการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชนนี้ข้ึนมา๘ และ
ดวยบริบทพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพอยูแลวท้ังทางดานการทองเท่ียวท่ีเห็นไดชัดทําใหเกิดประโยชนและเกิด

                                                           
๒ สัมภาษณ พระครูสมุหธวัชชัย  เขมจาโร, เลขานุการเจาคณะตําบลไรขิง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ นายพรเทพ  ปถวี, ไวยาวัจกร วัดไรขิง พระอารามหลวง , ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ พระครูปฐมธีรวัฒน, ผูชวยเจาอาวาส วัดไรขิง พระอารามหลวง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ นายสมศักดิ์  ทัดแชม, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิง, ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ นายอานุพัทธ  สุดปฐม, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง,     

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗ สัมภาษณ นายพลภัทร  มรรคเจริญ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง เขต ๒, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ นายกร  วรนาม, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 



๙๔ 
 

รายไดในชุมชน๙ ในการรวมกลุมของวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิงเปนการรวมกลุมจากสมาชิกภายใน
กลุมผูผลิตขาวไรขิงและกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิงซ่ึงประชาชนสามารถเปนสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนไดมากกวาหนึ่งกลุม เปนการแกไขปญหากลุมผูผลิตขาวไรขิงในการสงขาวใหโรงสีขาวท่ัวไปจะ
ทําใหไดราคาต่ําจึงมีการจัดตั้งกลุมโรงสีขาวไรขิงข้ึนเพ่ือนําขาวมาสีเองโดยพ้ืนท่ีในการจัดตั้งกลุม
วิสาหกิจชุมชนนี้ไดรับการสนับสนุนจากวัดไรขิง พระอารามหลวงใหใชพ้ืนท่ี๑๐ เปนการรวมกลุมจาก
คนมีภาระ หนาท่ีครอบครัว และหนาท่ีการงานตางกัน ซ่ึงปจจุบันตองดิ้นรนเพ่ือความอยูรอดมาก
ข้ึนกับคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนแตรายไดไมสมดุล๑๑ และกลุมวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรก็ีพยายามท่ีจะ
ปลูกกันมากข้ึน แตระยะในการเก็บผลผลิตนานทําใหเกิดอุปสรรคกับผูปลูกบาง๑๒  

สรุปไดวา กรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบายการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตั้งแต พ.ศ. 
๒๕๔๘ โดยเริ่มจากกลุมผูท่ีประกอบอาชีพเหมือนกันรวมตัวกันและมาจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน 
ประโยชนของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน คือ การคุมครองและใหสิทธิตามพระราชบัญญัติ มี
กฎหมายรับรองกลุม และเม่ือเปนวิสาหกิจชุมชนกลุมแลวหนวยงานภาคีสามารถใหการสนับสนุนได 
โดยวัดไรขิง พระอารามหลวงเปนผูอํานวยความสะดวกทางดานสถานท่ีและเรื่องของการสรางความ
เขาใจในชุมชนเปนหนาท่ีของภาครัฐและชุมชน การสรางเครือขายกับภายนอก เทศบาลเมืองไรขิงเปน
หนวยงานท่ีพากลุมงานตางๆ เขามาศึกษาดูงานและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซ่ึงกลุมงาน
เหลานี้สามารถชวยแกปญหา และขยายเครือขาย อีกท้ังดวยบารมีของหลวงพอท่ีมีลูกศิษยมากมายซ่ึง
ศิษยเกาจึงทําใหเกิดเครือขาย ชวยเหลือกันในเรื่องตางๆ แตการชักจูงหรือจูงใจใหคนในพ้ืนท่ีเขามา
เปนสมาชิกกลุมนั้นอยูท่ีผูบริหารของกลุมแตละกลุม  

 ๑.๒ ดานการจัดระบบบริหารเครือขาย  
  จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการจัดระบบ

บริหารเครือขายวา การบริหารเครือขายนั้นวัดไรขิง พระอารามหลวงจะเปนหนวยงานทางดานการ
สนับสนุนใหกับภาคประชาชนและภาครัฐมารวมกลุมกัน๑๓ เชน เปนสถานท่ีดานการทองเท่ียวซ่ึงเปน
ศูนยกลางรวมนักทองเท่ียวไปทองเท่ียวในชุมชน หรือเปนสถานท่ีในเรื่องของการขายสินคา หรือ
อาจจะกอตั้งเปนสินคาชุมชนในอนาคต๑๔ การบริหารเครือขายจะแข็งแรงหรือไมแข็งแรงนั้นข้ึนอยูวา
ประชาชนรวมกลุมกันไดแข็งแรงขนาดไหนในขณะเดียวกันภาครัฐลงไปดูแลถูกท่ีหรือไม กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนของชาวบานตองการอะไรและรวมกลุมกันทําอะไรเพ่ือเปาหมายอะไร ซ่ึงหากภาครัฐเขามาชวย

                                                           
๙ สัมภาษณ นายลือยศ  บรรพกาญจน, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเกาะลัดอีแทน,        

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ นางสาววรรณะภา  ทัดแชม, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิง, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ นางสรอยสุวรรณ  เปาทอง, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรตําบลไรขิง, 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ นายชัยฮะ  รัตนเก้ือกูลชัย, ประธานเครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรี, ๒๗ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ พระครูสมุหธวัชชัย  เขมจาโร, เลขานุการเจาคณะตําบลไรขิง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๔ สัมภาษณ พระครูปฐมธีรวัฒน, ผูชวยเจาอาวาส วัดไรขิง พระอารามหลวง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  



๙๕ 
 

ชี้แนะแนวทางการบริหารก็อาจจะยกระดับเปนชุมชนทองเท่ียวเชิงเกษตรตัวอยางได๑๕ เม่ือกอตั้งกลุม
แลวกรมพัฒนาชุมชน กรมการทองเท่ียวเขามาใหองคความรูในการบริหารจัดการวาตองทําอยางไร 
เชน การสนับสนุนรถรางนําเท่ียว เริ่มมีการนําเท่ียวโดยแบงเปนสถานี แบงคาตอบแทนแตละสถานี 
ซ่ึงแตละสถานีก็จะมีกลุมวิสาหกิจชุมชนของไรขิงอยูดวยในบางจุด พอเริ่มติดตลาดกรมการทองเท่ียว
ก็เริ่มเขามาสนับสนุนรถรางเพ่ิม เทศบาลก็มีการชวยในการบริหารดานการประชาสัมพันธท้ังทาง 
Facebook สื่อออนไลน และแผนพับประชาสัมพันธ ใหวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงเปนท่ีรูจักและให
สินคาติดตลาดชุมชน๑๖ โดยกลุมวิสาหกิจชุมชนตองมีแผนการผลิต แผนการดําเนินงาน เพราะการ
ตรวจเยี่ยมลงพ้ืนท่ีอาจจะไมท่ัวถึง และวิสาหกิจชุมชนท่ีเปนกลุมแลวจะพ่ึงตนเองไดดี หรือใน ๑ รอบ
ปจะมีการจัดงานแสดงสินคา หรือนําผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ ไปจัดแสดง และใน ๑ 
รอบปจะมีการประชุมคณะกรรมการมีการตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน
ระดับอําเภอ๑๗ 

  การบริหารจัดการในระดับชาวบานถาภาครัฐไมเริ่มตนใหก็จะดําเนินการไปได
ยาก แตถามีการเริ่มตนใหท้ังหมดเม่ือภาครัฐปลอยมือกลุมเหลานี้ก็จะอยูไมได๑๘ ภาครัฐและกลุม
วิสาหกิจชุมชนจึงควรเขามารวมกันบริหาร รวมกันปรึกษาหารือ เชน วิสาหกิจชุมชนโรงปุยอินทรีย
ตําบลไรขิงรวมกันบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑจนไดรับรางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเดน
ระดับจังหวัดในป พ.ศ.๒๕๕๙ ๑๙ วิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรีมีการรวมกันบริหารจัดการ
งบประมาณจากกรมวิชาการเกษตรในการใหโครงการการทําปุยเพ่ือแจกใหสมาชิกทุกทานใช มีการ
รวมตัวกันเพ่ือท่ีจะชวยเหลือกันและแบงปนโดยเทาเทียมกัน๒๐ สมาชิกจะมีบทบาทหนาท่ีแยกกันตาม
ผังองคกร และรวมกลุมระดมความคิดเห็น๒๑ บทบาทหนาท่ีวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ตําบลไรขิงก็เชนกัน สมาชิกยังคงมีหนาท่ีตามผังองคกร๒๒ เม่ือมีกิจกรรมจะมีการเชื่อมตอกันระหวาง
เครือขาย เชน วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเกาะลัดอีแทนจะนําผลิตภัณฑในชุมชนมาวางขายตามจุดแวะ
พักทองเท่ียว หรือแมกระท่ังเม่ือมีการจัดงานตางๆ จะมีการนําผลิตภัณฑในกลุมเหลานี้ออกจัด
จําหนาย หรือเม่ือวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิงตองการเมล็ดขาวพันธุอะไรก็จะแจงไปยังวิสาหกิจ

                                                           
๑๕ สัมภาษณ นายพรเทพ  ปถวี, ไวยาวัจกร วัดไรขิง พระอารามหลวง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ นายกร  วรนาม, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗ สัมภาษณ นางสมลักษณ  ฟกปอม, รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ นายลือยศ  บรรพกาญจน, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเกาะลัดอีแทน,        

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๙ สัมภาษณ นายพลภัทร  มรรคเจริญ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง เขต ๒, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๒๐ สัมภาษณ นายชัยฮะ  รัตนเก้ือกูลชัย, ประธานวิสาหกิจเครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรี, 

๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ นางสาววรรณะภา  ทัดแชม, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิง, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๒๒ สัมภาษณ นางสรอยสุวรรณ  เปาทอง, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรตําบลไรขิง, 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  



๙๖ 
 

ชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิงใหปลูกขาวชนิดนั้นๆ โดยวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิงอาจจะนําพันธุขาวมา
ใหยืมเม่ือปลูกและไดผลผลิตแลววิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิงจะรับซ้ือกลับ๒๓ หรือจะเปนทาง
วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิงติดตอกับวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิงเพ่ือขอปุย
มาใชในการปลูกขาว อาจเปนการใหยืมปุยกอนเม่ือขายขาวไดแลวคอยนําเงินมาใชคืน๒๔       

สรุปไดวา การบริหารเครือขายจะแข็งแรงหรือไมนั้นข้ึนอยูวาประชาชนรวมกลุมกันได
แข็งแรงขนาดไหน และภาครัฐเขามาชวยชี้แนะแนวทางใหองคความรูในการบริหารจัดการ เทศบาล
เมืองไรขิงชวยในดานการประชาสัมพันธท้ังทาง Facebook สื่อออนไลน และแผนพับประชาสัมพันธ 
ใหวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงเปนท่ีรูจักและใหสินคาติดตลาดชุมชน การบริหารจัดการในระดับ
ชาวบานถาภาครัฐไมเริ่มตนใหก็จะดําเนินการไปไดยาก แตถามีการเริ่มตนใหท้ังหมดเม่ือภาครัฐปลอย
มือกลุมเหลานี้ก็จะอยูไมได ภาครัฐและกลุมวิสาหกิจชุมชนจึงควรเขามารวมกันบริหาร รวมกัน
ปรึกษาหารือ สมาชิกแตละคนมีบทบาทหนาท่ีแยกกันตามผังองคกร มีการเชื่อมตองานกันระหวาง
กลุม  

 ๑.๓ ดานการใชประโยชนเครือขาย  
  จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการใชประโยชน

เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงวา พ้ืนท่ีตําบลไรขิงเปนพ้ืนท่ีการเกษตร มีการเชื่อมโยงแตละกลุม
วิสาหกิจชุมชนท่ีอยูในตําบลไรขิง เพราะกลุมท่ีสรางข้ึนมาสวนใหญเปนเกษตรกรคนเดียวแตเปน
สมาชิกของกลุมอ่ืนๆ ดวย คือ ในกระบวนการทํางานเกษตรกรคนหนึ่งไมสามารถจะเปนประธานท้ัง 
๒ กลุมวิสาหกิจชุมชนไดแตสามารถเปนสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ ไดมากกวา ๑ กลุม นับวาเปน
จุดดีอยางหนึ่งเพราะวิสาหกิจแตละกลุมหาเขาก็จะมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานท่ีแตกตางกัน เชน 
วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวตําบลไรขิงจะเอาขาวท่ีเกษตรกรวสิาหกิจชุมชนผูผลิตขาวไรขิงมาแปรรูปเพ่ือ
ขายกับคนในชุมชน หรือวาการทองเท่ียวเปนการวิ่งรถรางก็สามารถเอาผลิตภัณฑไปต้ังขายตามจุดท่ี
นักทองเท่ียวแวะในแตละจุด ซ่ึงของในไรขิงสวนใหญจะเปนทางดานการเกษตรรวมถึงการนํามาแปร
รูปดวย ซ่ึงอาจจะมีการนําสินคาแปรรูปของกลุมใกลเคียงมาลงขายเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับ
นักทองเท่ียว๒๕ และใหเครือขายเปนแรงในการรวมกลุมเพ่ือการรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑเพราะ
เกษตรกรสวนใหญจะมีภูมิปญญาชาวบานอยูแลวเพียงแคระดมความสามารถตรงนั้นชวยกันพัฒนา
กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงใหดีข้ึน๒๖ โดยใหวัดเปนศูนยกลางในการรวมกลุมและเปนศูนยกลางใน
การใชระบบสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนา๒๗ มีการวางแผนทางดานการตลาด วามีการผลิต

                                                           
๒๓ สัมภาษณ นายสมศักดิ์  ทัดแชม, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิง, ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๒๔ สัมภาษณ นายอานุพัทธ  สุดปฐม, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง,     

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๕ สัมภาษณ นางสมลักษณ  ฟกปอม, รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๖ สัมภาษณ พระครูสมุหธวัชชัย  เขมจาโร, เลขานุการเจาคณะตําบลไรขิง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๗ สัมภาษณ พระครูปฐมธีรวัฒน, ผูชวยเจาอาวาส วัดไรขิง พระอารามหลวง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  



๙๗ 
 

พอเพียงหรือไม พ้ืนท่ีใดเหมาะสมอีกบางในการขยายพ้ืนท่ีการเกษตร พัฒนาการขายสินคาใหกลุม
วิสาหกิจชุมชนไมตองนําสินคาออกขายนอกกลุมแตใหคนนอกกลุมวิ่งเขามาหาสินคาเอง๒๘  

  วิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเกาะลัดอีแทนเปนการรวมเครือขายจากกลุมงาน
ภายนอกของกลุมชาวบาน ๔ ตําบล คือ ตําบลไรขิง ตําบลทรงคนอง ตําบลบางเตย และตําบลทา
ตลาดรวมกันท่ีจะสงเสริมการทองเท่ียว โดยตําบลไรขิงมีจุดแข็งเรื่องคนท่ีมาเท่ียววัดไรขิง พระอาราม
หลวงแลวทําอยางไรใหคนท่ีมาเท่ียวเขาไปดูในพ้ืนท่ีของเกาะลัดอีแทนซ่ึงอยูฝงตรงขามกับวัดไรขิง 
พระอารามหลวงอันเปนแหลงผลิตสมโอนครชัยศรี เปนแหลงท่ีปลูกสมโอรสชาติดีท่ีสุดของจังหวัด
นครปฐม ซ่ึงตําบลไรขิงมีของดีอยูในเกาะอยูแลว นอกจากสมโอก็ยังมีผลไมตางๆ เชน ฝรั่ง มะพราว 
กลวย ท่ีผานมาชาวบานนําสินคาเกษตรไปขายตลาดน้ําดอนหวาย บางขายสงปากคลองตลาด ซ่ึงไดมี
การสงเสริมใหนํามาขายหนาบานตนเอง เปนการลดรายจายเพ่ิมรายได และยังสงเสริมใหผูสูงอายุท่ี
อยูบานเกิดรายไดโดยไมมีคาใชจาย สามารถขายไดในราคาตนทุนและนักทองเท่ียวสามารถซ้ือของได
ในราคาท่ีถูกและมีคุณภาพ๒๙ มีการนําขาวท่ีปลูกมาสีเองและนําออกขาย อีกท้ังยังมีการนําขาวมา
แปรรูปการผูท่ีมีความรูจากการทําไอศกรีมมาแปรรูปเปนไอศกรีมออกขาย การปลูกผักเกษตรอินทรีย
แตเดิมมีการไปซ้ือฟางจากราชบุรีแตปจจุบันมีการพัฒนาโดยใชฟางจากนาขาวของกลุมผูผลิตขาวถือ
เปนการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน๓๐ 

  กลุมโรงสีขาวไรขิงก็ประโยชนจากเครือขายโดยไดรับการสนับสนุนงบมาจาก
สวนราชการหลายดานท้ังการสรางโรงสีขาวและการสนับสนุนเครื่องสีขาว เพ่ือทําการสีขาวและนํา
ออกจําหนาย และมีการประสานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการปลูกขาวหอมมะลิพันธุปน
เกษตร คือพ้ืนฐานพันธุขาวหอมมะลิมาผสมผสานกันพันธุขาวทนแลงแลวปรับปรุงพันธุจนสามารถท่ี
จะปลูกในพ้ืนท่ีภาคกลางได เพราะขาวหอมมะลิสวนใหญจะตองปลูกทางอีสานตองอาศัยชวงแสงท่ี
เพียงพอ คือ เปนขาวไวแสงถึงจะสรางผลผลิตท่ีดีได แลวมาปรับปรุงพันธุจนเปนขาวไมไวแสงสามารถ
ท่ีจะมาปลูกในพ้ืนท่ีภาคกลางได และนําออกจําหนาย ตอนนี้ยังมีการปรับปรุงพัฒนาจากสวนปลาย
ขาว จมูกขาว เขาเอามาทําเปนผลิตภัณฑเพ่ือท่ีจะมาขายและมีการตอยอดขายกันอยูตลอด๓๑ หาก
เปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนสามารถนําขาวมาขายใหกับกลุมโรงสีขาวไดในราคาดีกวาทองตลาด 
และมีการสีขาวใหกับสมาชิกฟรีเดือนละ ๑๐๐ กิโล๓๒ ใหนักวิชาการหรือนักศึกษาเปนผูชวยในการ
พัฒนาการผลิต เชน การผลิตปุยตอนเริ่มตนสงกลิ่นเหม็นตอชุมชนเม่ือไดความรูใหมๆ เพ่ิมเติมทําให
การผลิตปจจุบันดีข้ึน๓๓ มีการรวมกลุมคุยกันเพ่ือแกไขปญหา โดยสวนใหญเปนการรวมตัวกันเม่ือมี
                                                           

๒๘ สัมภาษณ นายพรเทพ  ปถวี, ไวยาวัจกร วัดไรขิง พระอารามหลวง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ นายลือยศ  บรรพกาญจน, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเกาะลัดอีแทน,        

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
๓๐ สัมภาษณ นายกร  วรนาม, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณ นายพลภัทร  มรรคเจริญ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง เขต ๒, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๓๒ สัมภาษณ นางสาววรรณะภา  ทัดแชม, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิง, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๓๓ สัมภาษณ นายอานุพัทธ  สุดปฐม, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง,     

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  



๙๘ 
 

นักวิชาการมาใหความรู๓๔ มีนโยบายรวมกลุมการประชุมทุกวันท่ี ๕ ของเดือน ใครมีความคิดอยางไร 
สงสัยอยางไร หรือหากใครไดไปอบรมขางนอกอะไรมาตองกลับมาถายทอดความรูใหในกลุมทราบ
เชนกัน ใน ๑ เดือนจะเก็บสัจจะ ๑ ครั้งในวันท่ี ๕ การเก็บสัจจะคือการนําเงินมาฝากเปนทุน เม่ือครบ 
๑ ปจะปนผล ภายในกลุมใครเจ็บปวยจะมีกระเชาเยี่ยมใครเสียชีวิตจะมีพวงหรีดใหและมีเงิน
ชวยงาน๓๕ แตทางดานระบบสารสนเทศของเรายังไมมีเครือขายดานนี้มากนักขาดผูมีความรู อีกท้ัง
ระบบสื่อสารก็ยังไมกวางนัก ชองทางการจําหนายจากการสื่อสาร หรือการเขาถึงขอมูลของผูบริโภค 
หรือผูท่ีสนใจจะเขามาทองเท่ียว หรือเขามาซ้ือสินคา ยังไมกวางพอจนเปนสินคาติดตลาด๓๖  

สรุปไดวา พ้ืนท่ีตําบลไรขิงเปนพ้ืนท่ีการเกษตร วิสาหกิจชุมชนอาศัยประโยชนซ่ึงกันใน
กลุม เชน กลุมโรงสีขาวจะเอาขาวจากกลุมผูปลูกขาวไรขิงมาแปรรูปเพ่ือขายกับคนในชุมชน หรือกลุม
การทองเท่ียวนํารถรางพาทองเท่ียวกลุมอ่ืนๆ ก็สามารถเอาผลิตภัณฑไปตั้งขายตามจุดท่ีนักทองเท่ียว
แวะ และใหเครือขายเปนแรงในการรวมกลุมเพ่ือการรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดภูมิปญญา
ชาวบานท่ีมีอยูแลว วัดเปนสถานท่ีศูนยกลางในการรวมกลุม วัดไรขิงมีจุดแข็งเรื่องคนท่ีมาเท่ียวและ
เปนแหลงผลิตสมโอนครชัยศรีท่ีมีรสชาติดีท่ีสุด กลุมสามารถนําสินคามาขายหนาบานเขาเองไดเปน
การลดรายจาย ทําใหคนในพ้ืนท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังมีการนําขาวมาแปรรูปเปนไอศกรีม ถือเปน
การเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน บางกลุมไดรับการสนับสนุนงบมาจากสวนราชการหลายดาน เชน การ
สรางโรงเรือน การสนับสนุนเครื่องสีขาว การพัฒนาเมล็ดพันธุขาว การเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีการ
รวมกลุมคุยกันเพ่ือแกไขปญหา มีการถายทอดความรูใหกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   

 ๑.๔ ดานการธํารงรักษาเครือขาย  
  จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการธํารงรักษา

เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงวา หนาท่ีหลักของสํานักงานเกษตรอําเภอคือการตรวจเยี่ยม
วิสาหกิจชุมชน เพราะวาทางกรมสงเสริมการเกษตรใชระบบ Training and visiting คือการฝกอบรม
และการลงเยี่ยมพ้ืนท่ี การเยี่ยมพ้ืนท่ีลงเยี่ยมท้ังท่ีเปนกลุมและรายเดี่ยว โดยในแตละเดือนจะมีการ
วางแผนวาจะลงเยี่ยมกลุมไหน หรือจุดไหนมีปญหา เพ่ือไปตอบโจทยหรือแกไขปญหา เชนในกลุม
วิสาหกิจชุมชนนั้นมีปญหาเรื่องการผลิตหรือมีการสะทอนปญหาใดข้ึนมา ทางเกษตรอําเภอจะนํา
ปญหานั้นกับมาทําการบานกันกอนเพ่ือหาแนวทางวาจะสงเสริมหรือแกปญหาไดทางใด และจึงลงไป
แกปญหาหรือบางครั้งการลงไปตรวจเยี่ยมอาจเปนการเก็บขอมูล๓๗ เชน ปญหาการปลูกสมโอใชระยะ
ยาวกวาจะไดผลผลิตทําใหการปลูกสมโอมีคนสนใจในการปลูกลดนอยลง และไมสนใจในการลงทุน

                                                           
๓๔ สัมภาษณ นายชัยฮะ  รัตนเก้ือกูลชัย, ประธานวิสาหกิจเครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรี, 

๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๕ สัมภาษณ นางสรอยสุวรรณ  เปาทอง, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรตําบลไรขิง, 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
๓๖ สัมภาษณ นายสมศักดิ์  ทัดแชม, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิง, ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๓๗ สัมภาษณ นางสมลักษณ  ฟกปอม, รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  



๙๙ 
 

ดานนี้๓๘ มีการปรึกษาหารือสรางคนรุนใหมในการระดมสมอง๓๙ โดยการสนับสนุนใหบุตรหลานสาน
ตอทางดานเกษตรกรรม๔๐ มีการดําเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง ท้ังการ
รวมกลุมและการลงพ้ืนท่ีของเจาหนาท่ีในการใหความรู ใหการแนะนําปรับเปลี่ยนจากเดิมท่ีจะ
พัฒนาข้ึน ทําใหชุมชนและกลุมวิสาหกิจชุมชนสามารถอยูดวยกันได๔๑  

  นายกเทศมนตรีเมืองไรขิงมีนโยบายใหกลุมวิสาหกิจชุมชนเริ่มตนจากความ
ตองการจัดตั้งกลุมดําเนินงานและสนับสนุนใหมีความยั่งยืน เม่ือมีการรวมตัวกันเทศบาลเมืองไรขิงจะ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือการไปศึกษาดูงาน เชน พาวิสาหกิจชุมชน
ทองเท่ียวเกาะลัดอีแทนไปศึกษาดูงาน๔๒ สรางตนแบบ สรางการแลกเปลี่ยนกัน๔๓ นําของดีท่ีมีอยู
ออกมาขายใหเห็นวามีดีอยางไร๔๔ ใชภูมิปญญารวมกับเทคโนโลยีเพ่ือสรางสิ่งใหมๆ๔๕ ใหสมาชิกใน
กลุมเปนผูบริหารหลัก เทศบาลเมืองไรขิงเปนผูประสานงานใหกับกลุมตางๆ เชน การทองเท่ียว
จังหวัด มหาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงการของงบประมาณจากภาครัฐดวย โดยกลุมจะประชุมถึงความ
ตองการเพ่ิมเติมกอนและนําเสนอเพ่ือขอการสนับสนุนจากเทศบาลในการประสานงานตางๆ๔๖ มีการ
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยูตลอดเวลา เนื่องจากเปนการรวมตัวกันของชาวบานท่ีอยู
ในละแวกใกลเคียงกัน๔๗ จึงไมมีการจัดเปนการประชุมอยางเปนทางการเพ่ือแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็น๔๘  

สรุปไดวา สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการโดยใชระบบ Training and visiting คือ
การฝกอบรมและการลงเยี่ยมพ้ืนท่ี เพ่ือไปตอบโจทย หาแนวทางในการสงเสริม หรือแกปญหา มีการ
ปรึกษาหารือสรางคนรุนใหมในการระดมสมองสนับสนุนใหบุตรหลานสานตอทางดานเกษตรกรรม มี
การดําเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง ท้ังการรวมกลุมและการลงพ้ืนท่ีของ
เจาหนาท่ีในการใหความรู ใหการแนะนําปรับเปลี่ยนจากเดิมท่ีจะพัฒนาข้ึน ทําใหชุมชนและกลุม
                                                           

๓๘ สัมภาษณ นายชัยฮะ  รัตนเก้ือกูลชัย, ประธานวิสาหกิจเครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรี, 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๙ สัมภาษณ นางสรอยสุวรรณ  เปาทอง, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรตําบลไรขิง, 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  

๔๐ สัมภาษณ นางสาววรรณะภา  ทัดแชม, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิง, ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๒.  

๔๑ สัมภาษณ นายกร  วรนาม, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณ นายลือยศ  บรรพกาญจน, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเกาะลัดอีแทน,        

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๓ สัมภาษณ นายพรเทพ  ปถวี, ไวยาวัจกร วัดไรขิง พระอารามหลวง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๔ สัมภาษณ พระครูสมุหธวัชชัย  เขมจาโร, เลขานุการเจาคณะตําบลไรขิง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๔๕ สัมภาษณ พระครูปฐมธีรวัฒน, ผูชวยเจาอาวาส วัดไรขิง พระอารามหลวง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
๔๖ สัมภาษณ นายพลภัทร  มรรคเจริญ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง เขต ๒, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๔๗ สัมภาษณ นายสมศักดิ์  ทัดแชม, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิง, ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๔๘ สัมภาษณ นายอานุพัทธ  สุดปฐม, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง,     

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๐๐ 
 

วิสาหกิจชุมชนสามารถอยูดวยกันได นายกเทศมนตรีเมืองไรขิงมีนโยบายใหกลุมวิสาหกิจชุมชนเริ่มตน
จากความตองการจัดตั้งกลุมดําเนินงานและสนับสนุนใหมีความยั่งยืน เม่ือมีการรวมตัวกันเทศบาล
เมืองไรขิงจะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือการไปศึกษาดูงาน สรางตนแบบให
ผูอ่ืนเขามาดูงาน สรางการแลกเปลี่ยนกัน ใชภูมิปญญารวมกับเทคโนโลยีเพ่ือสรางสิ่งใหมๆ ใหสมาชิก
ในกลุมเปนผูบริหารหลัก เทศบาลจะเปนผูประสานงานไปยังกลุมตางๆ   

   
๒. การมีสวนรวมในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง   
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการมีสวนรวมในการ

สงเสริมวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงวา วัดไรขิง พระอารามหลวงจะเปนผูใหการสนับสนุนท้ังดานสถานท่ี 
สนับสนุนทุน และสนับสนุนกําลังคน ซ่ึงสวนใหญเกิดจากกําลังศรัทธาท่ีเริ่มตนจากหลวงพอวัดไรขิง 
และลูกศิษยในการทํากิจกรรมรวมกับวัดไรขิง โดยสามารถกอต้ังเปนวิสาหกิจชุมชนได เชน การกอตั้ง
กลุมโรงสีกลุมผูผลิตขาวกลุมโรงปุย จะไดรับความอนุเคราะหดานสถานท่ีจากหลวงพอวัดไรขิงโดย
ทานเจาอาวาส สวนภาครัฐ จะมีหนวยงานลงพัฒนา ลงไปจัดกิจกรรมและมีงบประมาณลงไป๔๙ เม่ือมี
การจัดตั้งกลุมกันดีแลวภาครัฐจะใหการสนับสนุนเกษตรกรในการทํางาน โดยจะไมสนับสนุนเปนราย
เดี่ยวแตจะเนนสนับสนุนเปนรายกลุมซ่ึงภาครัฐไดเล็งเห็นแลววาถาเกิดการรวมกลุมแลวจะเกิดความ
ม่ันคง การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนมี พรบ.รองรับ มีกฎหมายรองรับ และใหการสนับสนุน ซ่ึงสวน
ใหญภาครัฐท่ีสนับสนุนจะเนนกลุมท่ีสามารถเดินไดดวยตัวเองกอนไมใชวาจะตองรองบประมาณจาก
ทางภาครัฐอยางเดียวถึงจะดําเนินการได และทางภาครัฐจะเขามาเพ่ิมปจจัยตางๆ ใหกลุมเจริญเติบโต
ข้ึนไปอีกกวาเดิม๕๐ โดยงบประมาณไมไดมาจากทางเดียวแตยังข้ึนอยูกับตัวกลุมดวยวาภายในกลุม
สามารถสรรหาหรือจัดหางบไดอยางไร เชน ภายในกลุมอาจจะมีผูนําชุมชน หรือเจาหนาท่ีภาครัฐเขา
มาเปนสมาชิกรวมอยูในกลุมดวย ผูนําก็จะสามารถดึงงบประมาณจากสวนทองถ่ินเขามาไดเร็วกวา 
หรือหากเทศบาลเมืองไรขิงมีประชาคมก็จะมีสวนราชการเขามารวมรับฟงเขาก็จะเก็บปญหา เก็บ
ขอเสนอแนะตรงนั้นมา แลวสวนราชการก็จะมีโครงการตางๆ ในการตอบโจทยกับปญหา ก็สามารถ
จับสองสวนนี้มาเชื่อมกันได๕๑ แตในบางกลุมภาครัฐยังอาจจะเขาไมถึง สิ่งใดท่ีเปนท่ีนิยมก็จะมุงลง
พัฒนาท่ีสิ่งนั้นจนท้ิงกลุมอ่ืน๕๒ การตลาดในการรองรับการจําหนาย ยังไมดีเทาท่ีควร ราคาสินคาไม
สามารถข้ึนตามตนทุนวัตถุดิบท่ีปรับราคาข้ึนอยูตลอดเวลา๕๓ 

เทศบาลเมืองไรขิงเปนผูสนับสนุนทางดานกิจกรรมมีการสงเสริมใหออกศึกษาดูงาน 
และสนับสนุนทางดานการจัดกิจกรรม โดยสนับสนุนใหบุคลากรลงมาชวยดําเนินกิจกรรม หากขาด
แคลนวัสดุใดเทศบาลเมืองไรขิงจะชวยจัดหาใหและหากตองการงบสนับสนุนตองแจงลวงหนา อีกท้ัง

                                                           
๔๙ สัมภาษณ พระครูปฐมธีรวัฒน, ผูชวยเจาอาวาส วัดไรขิง พระอารามหลวง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
๕๐ สัมภาษณ นางสมลักษณ  ฟกปอม, รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๕๑ สัมภาษณ พระครูสมุหธวัชชัย  เขมจาโร, เลขานุการเจาคณะตําบลไรขิง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๕๒ สัมภาษณ นายพรเทพ  ปถวี, ไวยาวัจกร วัดไรขิง พระอารามหลวง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๓ สัมภาษณ นายชัยฮะ  รัตนเก้ือกูลชัย, ประธานวิสาหกิจเครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรี, 

๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๑ 
 

ยังมีการรวมกลุมเพ่ือชวยงานประจําปวัดไรขิง พระอารามหลวง เปนการสนับสนุนรวมกันวัดอาศัย
บานบานอาศัยวัด๕๔ วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิงรวมบริจาคขาว เพราะวัดเปนผูสนับสนุนให
พ้ืนท่ีตั้งกลุมวิสาหกิจชุมโดยความเมตตาจากหลวงพอเจาอาวาส๕๕ สิ่งใดท่ีสามารถใหความรวมมือไดก็
พรอมงกลุมจะไมเคยปฏิเสธ ทางภาครัฐหลายสวนลงมาชวยเหลืออยูตลอดสามารถเขามารวมกัน
พัฒนาไดท้ังหมด๕๖  เชน การมีสวนรวมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการพัฒนาสายพันธุขาว 
สรางเครือขายจากการลงไปอบรมใหความรูในท่ีตางๆ และไดมีการพูดคุยสอบถามปญหาและแนวทาง
แลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน๕๗ เกาะลัดอีแทนยังมีความรวมมือท้ัง ๔ ตําบลเขาดวยกันแตยังคงแบง
อํานาจตามเขตพ้ืนท่ีในการดูแลบริหารจัดการ โดยเทศบาลเปนเจาภาพในการจัดประชุมกับตําบลทา
ตลาด ตําบลบางเตย และตําบลทรงคนอง มีการวางแผนรวมกัน เปนการผสมผสานท้ังกลุมของ
วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง๕๘ แตในสวนกลุมวิสาหกิจชุมชนเกาะลัดอีแทนจะไดเปรียบกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนอ่ืนๆ เนื่องจากวัดไรขิงถือเปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงหนึ่งท่ีมีชื่อเสียง พอคนมาทองเท่ียวเม่ือไหว
พระเสร็จแลวก็อยากจะเขาถึงวิถีชีวิตแบบชาวบานจริงๆ ท่ียังคงมีอยู เนื่องจากคําวาเทศบาลเมือง
นักทองเท่ียวมักจะคิดวาไมมีสวนวิถีชนบทอยูอีก แตพอไดนั่งรถรางไดสูดอากาศท่ีบริสุทธิ์ และไดเห็น
วิธีการในการผลิตสมโอข้ึนมาแตละลูก ทําใหทราบวาราคาสมโอท่ีสูงเพราะอะไร และทราบวาทําไม
ท่ีนี่ ถึงปลูกสมโอไดอรอยและโดดเดนท่ีสุด ซ่ึงจะมีความเปนมาและเปนไปในการบรรยายขณะ
ทองเท่ียว ซ่ึงสมโอของเราเรียกวาสมโอมณฑลนครชัยศรีท่ีดีท่ีสุด และเราไดเปนสมโอท่ีโดดเดนทาง
ภูมิศาสตรหรือ GIP อรอยท่ีสุด๕๙ เครือขายมีการประสานงานกันอยูแลวในแตละกลุมและเปน
กิจกรรมรวม ทางภาครัฐพรอมท่ีจะสนับสนุนตามท่ีแตละกลุมขอการสนับสนุนมา ในสวนวัดก็ใหความ
อนุเคราะหหลายอยางโดยเฉพาะทางดานสถานท่ีเพราะกลุมตางๆ ตั้งอยูในพ้ืนท่ีของวัดไรขิงเกือบ
ท้ังหมดอยูแลว๖๐  

สรุปไดวา วัดไรขิงจะเปนผูใหการสนับสนุนท้ังดานสถานท่ี สนับสนุนทุน และสนับสนุน
กําลังคน สวนภาครัฐ ทางเกษตรอําเภอจะเปนหนวยงานลงพ้ืนท่ีในการพัฒนาและเพ่ิมปจจัยตางๆ ให
กลุมเจริญเติบโต โดยงบประมาณไมไดมาจากทางเดียวแตยังข้ึนอยูกับตัวกลุมดวยวาภายในกลุม
สามารถสรรหาหรือจัดหางบไดอยางไร เชน ภายในกลุมอาจจะมีผูนําชุมชน หรือเจาหนาท่ีภาครัฐเขา

                                                           
๕๔ สัมภาษณ นางสรอยสุวรรณ  เปาทอง, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรตําบลไรขิง, 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
๕๕ สัมภาษณ นายสมศักดิ์  ทัดแชม, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิง, ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๕๖ สัมภาษณ นายอานุพัทธ  สุดปฐม, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง,     

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๕๗ สัมภาษณ นางสาววรรณะภา  ทัดแชม, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิง, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๕๘ สัมภาษณ นายพลภัทร  มรรคเจริญ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง เขต ๒, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๕๙ สัมภาษณ นายกร  วรนาม, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๐ สัมภาษณ นายลือยศ  บรรพกาญจน, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเกาะลัดอีแทน,        

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๐๒ 
 

มาเปนสมาชิกรวมอยูในกลุมดวย ผูนําก็จะสามารถดึงงบประมาณจากสวนทองถ่ินเขามาไดเร็วกวา 
หรือหากเทศบาลมีประชาคมก็จะมีสวนราชการเขามารวมรับฟงปญหา เก็บปญหา เก็บขอเสนอแนะ 
หลังจากนั้นสวนราชการก็จะมีโครงการตางๆ ในการตอบโจทยกับปญหา เทศบาลยังสนับสนุน
ทางดานกิจกรรมมีการสงเสริมใหออกดูงาน และสนับสนุนใหบุคลากรลงมาชวยดําเนินกิจกรรม 
ทางดานความรวมมือกับวัดไรขิงกลุมก็ไดใหความรวมมือกันเปนอยางดี ทางภาครัฐหลายสวนลงมา
ชวยเหลืออยูตลอด มีการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน มีการวางแผนรวมกัน มีการประสานงานกันในแต
ละกลุมและเปนกิจกรรมรวมกัน ภาครัฐพรอมท่ีจะสนับสนุนตามท่ีแตละกลุมขอการสนับสนุนมา วัด
ใหความอนุเคราะหหลายอยางโดยเฉพาะทางดานสถานท่ี   

 
๓. ปญหา อุปสรรค ของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง  
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงวา การสรางกลุมวิสาหกิจชุมชนกอตั้งมาตั้งแตแรกโดยไมไดหวังผลกําไรแต
เปนการสรางกลุมเพ่ืออนุรักษพ้ืนท่ีวัฒนธรรมทองถ่ิน รักษาภูมิปญญาใหอยูไดนาน อยางเชนการทํา
เสื่อมาจากตนเตย หมอนเตย แตเม่ือมีการเติบโตข้ึนเปนท่ีรูจักมากข้ึน คนสวนใหญจึงมองเปนการทํา
ธุรกิจ๖๑ ทางดานการทํางานรวมกับบุคคลหลายคนซ่ึงแตละคนไมไดมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันทุกคนพอ
ทํางานกันไปเรื่อยๆ ก็มีปญหาบางบางคนเห็นแกตัว บางคนอายุมาก บางคนเลิกกิจการ๖๒ ขาดการ
ผลักดันสรางคนรุนใหมมาเพ่ือจะทดแทนรุนเกาท่ีเขาหายไป เพราะคนรุนใหมท่ีเขามาจะพาเทคโนโลยี
เขามาดวย ซ่ึงปจจุบันคนรุนใหมท่ีจะเขามาทํางานดานนี้คอนขางจะหายาก๖๓ เกษตรกรเองก็พรอมท่ี
จะปรับและพัฒนาแตความรูท่ีมีนั้นยังไมเพียงพอ อีกท้ังงบของกลุมก็ไมเพียงพอ๖๔ ขาดแหลงเงินกู
ดอกเบี้ยต่ําเนื่องจากเม่ือขาวผลิตออกมาจํานวนมากกลุมไมสามารถรับซ้ือขาวไดท้ังหมด๖๕ 

พ้ืนท่ีสวนใหญยังเปนพ้ืนท่ีเอกชนคอนขางเยอะ เสนทางท่ีเดินทางของเกาะลัดอีแทนมี
จุดพักนอยไป๖๖ อีกท้ังปจจุบันพ้ืนท่ีตําบลไรขิงเปลี่ยนจากพ้ืนท่ีสีเขียวเปนพ้ืนท่ีสีชมพูทําใหเกิดการ
สรางหองเชา อพารทเมนททําใหเกิดมลพิษทางน้ําสงผลตอภาคเกษตรโดยตรง๖๗ และในการพัฒนา
พ้ืนท่ี เชน พ้ืนท่ีในการปลูกขาวสามารถพัฒนาปลูกพืชเปนอยางอ่ืนไดหรือไม มีพ้ืนท่ีใดสามารถปลูก

                                                           
๖๑ สัมภาษณ นายกร  วรนาม, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๒ สัมภาษณ นางสมลักษณ  ฟกปอม, รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๖๓ สัมภาษณ นางสรอยสุวรรณ  เปาทอง, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรตําบลไรขิง, 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
๖๔ สัมภาษณ นายอานุพัทธ  สุดปฐม, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง,     

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๖๕ สัมภาษณ นางสาววรรณะภา  ทัดแชม, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิง, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๖๖ สัมภาษณ นายพลภัทร  มรรคเจริญ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง เขต ๒, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๖๗ สัมภาษณ นายสมศักดิ์  ทัดแชม, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิง, ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๒.  



๑๐๓ 
 

พืชไดทัดเทียมกับของชุมชนเราเพ่ือนําพืชไปตอยอดการผลิต ภาครัฐและนักวิชาการนําสังคม
เกษตรกรรมมาพัฒนาเพ่ือการขยายพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก๖๘ ประกอบกับภูมิอากาศท่ีแปรปรวนสงผล
ใหการติดผลผลิตนอยลง๖๙ กลุมก็ไมเกิดรายได และคนเขามาสนใจในผลิตภัณฑลดลง๗๐ การพัฒนา
ผลผลิต เชน เมล็ดขาวนอกจากนํามาเปนขาวเพ่ือบริโภคแลวสามารถพัฒนาเขาไปใชในอุตสาหกรรม
อ่ืนไดหรือไม ภาครัฐตองชวยสังเคราะหเพ่ือการยกระดับผลผลิตใหประชาชน๗๑ ขาดการยกระดับ
ผลิตภัณฑเดิมของชุมชน เพ่ือพัฒนาและเผยแผขอมูลการผลิตใหคนในสังคมรูจัก เชน การปลูกสมโอ
อยางไรใหไดคุณภาพ ไดมาตรฐานอยางไร๗๒  

สรุปไดวา การสรางกลุมวิสาหกิจชุมชนถูกมองเปนการทําธุรกิจ ทางดานการทํางาน
รวมกับบุคคลหลายคนก็มีปญหาบางบางคนเห็นแกตัว บางคนอายุมาก บางคนเลิกกิจการ ขาดการ
ผลักดันในการสรางคนรุนใหมมาเพ่ือจะทดแทนรุนเกาท่ีเขาหายไป เกษตรกรพรอมท่ีจะปรับและ
พัฒนาแตความรูท่ีมีนั้นยังไมเพียงพอ อีกท้ังงบของกลุมก็ไมเพียงพอ ขาดแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพ่ือมา
เปนทุนในการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน พ้ืนท่ีสวนใหญยังเปนพ้ืนท่ีเอกชนทําใหเกิดปญหาในการบริหาร
จัดการ พ้ืนท่ีตําบลไรขิงเปลี่ยนจากพ้ืนท่ีสีเขียวเปนพ้ืนท่ีสีชมพูมีการสรางหองเชา อพารทเมนทเพ่ิม
มากข้ึนทําใหเกิดมลพิษทางน้ําสงผลตอภาคเกษตรโดยตรง การพัฒนาพ้ืนท่ีในการปลูกขาวสามารถ
พัฒนาปลูกพืชเปนอยางอ่ืนไดหรือไม ภาครัฐและนักวิชาการนําสังคมเกษตรกรรมมาพัฒนาเพ่ือการ
ขยายพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก สภาพภูมิอากาศปจจุบันแปรปรวนสงผลใหการติดผลผลิตนอยลง การ
สนใจในผลิตภัณฑลดลง ทําใหกลุมมีรายไดลดลง การพัฒนาผลผลิตท่ีจะสามารถพัฒนาเขาไปใชใน
อุตสาหกรรมอ่ืนไดหรือไม ภาครัฐตองชวยสังเคราะหเพ่ือการยกระดับผลผลิตใหประชาชน และขาด
การยกระดับผลิตภัณฑเดิมของชุมชน เพ่ือพัฒนาและเผยแผขอมูลการผลิตใหคนในสังคมรูจัก เชน 
การปลูกสมโออยางไรใหไดคุณภาพ ไดมาตรฐานอยางไร   

 
๔. ขอเสนอแนะในการสงเสริมการมีสวนรวมวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง  
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงวา เกษตรอําเภอจะเปนผูสนับสนุนเครื่องมือและงบประมาณตามความ
ตองการของกลุม และชวยประชาสัมพันธทางดานผลประโยชนของกลุมวิสาหกิจชุมชน เชน การตอ
ทะเบียน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและสิทธิสวัสดิการตางๆ รวมถึงการแจงยื่นภาษีของกลุม
วิสาหกิจชุมชน ซ่ึงหากทางภาครัฐมีการปรับการดูแลผลิตภัณฑสินคาทางออนไลนของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน เกษตรอําเภอก็จะเขาไปปรับและดูแลในกลุมตางๆ และทางเกษตรอําเภอไดเนนในเรื่องการ
ผลิตสินคาใหไดคุณภาพ ขายใหไดราคา ไมใชผลิตเพ่ือความบันเทิง ซ่ึงการขายผลิตภัณฑเปนการ

                                                           
๖๘ สัมภาษณ นายพรเทพ  ปถวี, ไวยาวัจกร วัดไรขิง พระอารามหลวง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๙ สัมภาษณ นายชัยฮะ  รัตนเก้ือกูลชัย, ประธานวิสาหกิจเครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรี, 

๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๐ สัมภาษณ นายลือยศ  บรรพกาญจน, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเกาะลัดอีแทน,        

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๑ สัมภาษณ พระครูปฐมธีรวัฒน, ผูชวยเจาอาวาส วัดไรขิง พระอารามหลวง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๒ สัมภาษณ พระครูสมุหธวัชชัย  เขมจาโร, เลขานุการเจาคณะตําบลไรขิง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๐๔ 
 

เผยแพรเอกลักษณตําบลไรขิง ทําใหผูท่ีซ้ือผลิตภัณฑรูจักตําบลไรขิงมากข้ึน โดยเฉพาะผูสูงอายุเปน
บุคลากรท่ีถายทอดความรูจากรุนสูรุน๗๓  

มีการทํา MOU กับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคประชาชน เขามาทําการวิจัย
เพ่ือใหเกิดการตอยอด มีการโปรโมทในกิจกรรมตางๆ ท่ีทางหนวยงานภายนอกเขามารวมพัฒนา และ
มีการสงเสริมทางดานเทคโนโลยีโดยการใช QR Code โดยใหผูประกอบการและชุมชนเขามาอบรม
รูจักวิธีการสรางและใชเทคโนโลยี๗๔ รวมกลุมระดมความคิดสรางสรรคเพ่ือใหมีสินคาใหมๆ เกิดรายได
ใหแกกลุม โดยเจาหนาท่ีการเกษตร เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนเขามาอบรมใหความรู๗๕ จากสถานศึกษา 
และโรงเรียนตางๆ ใหเด็กๆ เขามามีสวนรวม เขามาศึกษาดูงาน เขามารวมกิจกรรมในการเรียนรู ให
นักเรียนเกิดความรักในทองถ่ิน๗๖ 

ภาครัฐจะตองชวยในการสนับสนุนสิ่งท่ีจะมาสงเสริมการผลิตสินคา เชน การสงเสริม
การทําปุย โดยสงเสริมใหรูจักวิธีการลงมือทําไมใชสนับสนุนเปนการใหเงินชวยเหลือ๗๗ ศึกษาพ้ืนท่ีใน
ความเหมาะสมแกการผลิตสินคาการเกษตร และชวยดึงอุตสาหกรรมเขามาเพ่ือรองรับสินคาเกษตร๗๘ 
ชี้แนะภาคเกษตรวาทําอยางไรแลวมีอุตสาหกรรมรองรับ สงออกได แปรรูปได ปรับการผลิตใหทันกับ
ภาคนอก พรอมท่ีจะสนับสนุนหาขอมูลมาใหทดสอบกับการปรับเปลี่ยน๗๙ และภาครัฐจะตองสงเสริม
ใหวิสาหกิจชมชนของเรานั้นแข็งแรงกอนคือประชาชนรวมมือกันโดยการท่ีภาครัฐเปนคนใหขอมูล
สนับสนุน๘๐ หางบจากกลุมภาครัฐอ่ืน หาแหลงเงินกูดอกเบี้ยถูก หรือหาสายพันธมาขยาย รวมถึง
การตลาด๘๑ สงเสริมใหเปนแหลงจําหนายสินคาของชุมชน๘๒ สงเสริมใหศึกษาดูงานท่ีอ่ืนท่ีประสบ
ความสําเร็จแลวเพราะเรามีอยูแลวแตจะทําอยางไรใหคนมาอีก๘๓ มีการนําตัวแทนกลุมไปอบรม

                                                           
๗๓ สัมภาษณ นางสมลักษณ  ฟกปอม, รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๔ สัมภาษณ นายพลภัทร  มรรคเจริญ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง เขต ๒, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๗๕ สัมภาษณ นางสรอยสุวรรณ  เปาทอง, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรตําบลไรขิง, 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
๗๖ สัมภาษณ นายสมศักดิ์  ทัดแชม, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิง, ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๗๗ สัมภาษณ นายชัยฮะ  รัตนเก้ือกูลชัย, ประธานวิสาหกิจเครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรี, 

๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๘ สัมภาษณ นายพรเทพ  ปถวี, ไวยาวัจกร วัดไรขิง พระอารามหลวง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๙ สัมภาษณ พระครูสมุหธวัชชัย  เขมจาโร, เลขานุการเจาคณะตําบลไรขิง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.  
๘๐ สัมภาษณ นายอานุพัทธ  สุดปฐม, ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง,     

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒.  
๘๑ สัมภาษณ นางสาววรรณะภา  ทัดแชม, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิง, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒.  
๘๒ สัมภาษณ พระครูปฐมธีรวัฒน, ผูชวยเจาอาวาส วัดไรขิง พระอารามหลวง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  
๘๓ สัมภาษณ นายลือยศ  บรรพกาญจน, เลขานุการวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเกาะลัดอีแทน,        

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๐๕ 
 

ความรูเก่ียวกับกลุมวิสาหกิจท่ีดําเนินการอยูวาเขามีการดําเนินงานอยางไร และยังเปนสื่อกลางในการ
สะทอนถึงปญหาและความตองการของกลุมท้ังทางดานโรงเรือนหรือระบบการผลิต๘๔  

สรุปไดวา เกษตรอําเภอเปนผูสนับสนุนเครื่องมือและงบประมาณตามความตองการ
ของกลุม และชวยประชาสัมพันธทางดานผลประโยชนของกลุมวิสาหกิจชุมชน มีการทํา MOU กับ
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคประชาชน รวมกันทําการวิจัยเพ่ือใหเกิดการตอยอด มีการโปรโมท
ในกิจกรรมตางๆ ท่ีทางหนวยงานภายนอกเขามารวมพัฒนา และมีการสงเสริมทางดานเทคโนโลย ี
รวมกลุมระดมความคิดสรางสรรคเพ่ือใหมีสินคาใหมๆ เกิดรายไดใหแกกลุม โดยเจาหนาท่ีการเกษตร 
เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนเขามาอบรมใหความรู สถานศึกษาและโรงเรียนตางๆ ใหนักเรียนเขามามีสวน
รวม เขามาศึกษาดูงาน เขามารวมกิจกรรมในการเรียนรู ใหนักเรียนเกิดความรักในทองถ่ิน ภาครัฐ
จะตองชวยสนับสนุนสิ่งท่ีจะมาสงเสริมการผลิตสินคา ศึกษาพ้ืนท่ีในความเหมาะสมแกการผลิตสินคา
การเกษตร และชวยดึงอุตสาหกรรมเขามาเพ่ือรองรับสินคาเกษตร ชี้แนะภาคเกษตรวาทําอยางไรแลว
มีอุตสาหกรรมรองรับ สงออกได แปรรูปได ปรับการผลิตใหทันกับภาคนอก พรอมท่ีจะสนับสนุนหา
ขอมูลมาใหทดสอบกับการปรับเปลี่ยน ภาครัฐจะตองสงเสริมใหวิสาหกิจชมชนของเรานั้นแข็งแรง
กอนคือประชาชนรวมมือกันโดยการท่ีภาครัฐเปนคนใหขอมูลสนับสนุน หางบจากกลุมภาครัฐอ่ืน หา
แหลงเงินกูดอกเบี้ยถูก หรือหาสายพันธมาขยายรวมถึงการตลาด สงเสริมใหเปนแหลงจําหนายสินคา
ของชุมชน ใหศึกษาดูงานท่ีอ่ืนท่ีประสบความสําเร็จแลวเพราะเรามีอยูแลวแตจะทําอยางไรใหคนมา
อีก มีการนําตัวแทนกลุมไปอบรมความรูเก่ียวกับกลุมวิสาหกิจท่ีดําเนินการอยูวาเขามีการดําเนินงาน
อยางไร และยังเปนสื่อกลางในการสะทอนถึงปญหาและความตองการของกลุมท้ังทางดานโรงเรือน
หรือระบบการผลติ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๘๔ สัมภาษณ นายกร  วรนาม, เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๖ 
 

๔.๘ สรุปองคความรูที่ไดจากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง“กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยไดสรุปองคความรูดังแสดงในแผนภาพท่ี ๔.๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

 

การมีสวนรวมของสมาชกิตอกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจ
  

ดานการตดัสินใจ 
- สมาชิกมกีารนําเสนอปญหาที่
เกิดขึ้นเพื่อการแกไขและการ
พัฒนาที่ตรงประเด็น 

- สมาชิกรวมประชุมวางแผน 
หรือคัดเลือกกิจกรรมวิสาหกจิ
ชุมชนประกอบการตัดสินใจ 

- สมาชิกมกีารปรึกษาหารือ 
วิเคราะหสาเหตุของปญหาที่
สงผลตอวิสาหกิจชุมชนในการ
ตัดสินใจ 

 

ดานการปฏบิตัิการ 
- สมาชิกมกีารนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาประยกุตเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑวิสาหกจิชุมชน 

- สมาชิกมกีารดําเนินกจิกรรม
ตามแผนที่กําหนดรวมกัน 

- สมาชิกมีการรวมสงเสริมและ
สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางองคกรตางๆ 

ดานการรบัผลประโยชน 
- สมาชิกไดรับประโยชนจาก
การถายทอดความรูเกีย่วกับ
วิสาหกจิชุมชน 

- สมาชิกมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น
จากกจิกรรมหรือโครงการ
วิสาหกจิชุมชน 

- สมาชิกเห็นวาวิสาหกิจชุมชน
สามารถแกปญหาในชุมชนได
อยางยั่งยืน 

ดานการประเมินผล 
- สมาชิกมกีารติดตามการ
ดําเนินงานวิสาหกจิชุมชน 

- สมาชิกมกีารขอความรวมมอื
ใหองคกรอื่นๆเขามามีสวนรวม
ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานวิสาหกจิชุมชน 

- สมาชิกมกีารประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ
ชุมชน 

 

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

- สรางแนวรวมสมาชิก
เครือขาย เชน การเปดเวที
ระดมความคิดเห็น 

- การสรางความตระหนักใน
ปญหาและการรวมแกไข
ปญหาจากสมาชกิเครือขาย 

- การสรางจุดรวมของ
ผลประโยชนที่เปนศูนยกลาง
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในเครือขาย 

- ผูประกอบการเหมือนกัน
รวมกลุมกัน หนวยงานภาคี
สนับสนุนสถานที่และสราง
องคความรู 

- จัดระบบการติดตอส่ือสาร
เพื่อปฏิสัมพันธซ่ึงเปนกลไกที่
เชื่อมสมาชิกของเครือขาย
เขาหากัน 

- การจัดต้ังกลุมเครือขายที่มี
เปาหมายการดําเนินการไป
ในทิศทางเดียวกัน และความ
เชื่อมโยงเครือขายยอย 

- การจัดบทบาทหนาที่ของ
สมาชิกในเครือขายโดยชี้
ขอบเขตที่ชัดเจนตามความ
สนใจของสมาชิกแตละคน 

- จัดระบบสารสนเทศ 
เชื่อมโยงเครือขายในการผลิต
และจําหนายสินคาใหสินคา
ติดตลาด 

- เปนเวทีสรางกระแสผลักดัน
ประเด็นความคิดผลิตภัณฑ
ใหมๆ 

- การใชเครือขายเปนเวทีกลาง
ประสานงานรวมกัน เพื่อ
สรางความรูความเขาใจให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

- การใชเครือขายเปนเวที
แลกเปล่ียนและระดม
ทรัพยากร หรือการจัดต้ัง 
“กองทุน” 

- รวมกันพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ภูมิปญญาชาวบาน จัดหา
แหลงวัตถุดิบและตลาด 

- การใหความชวยเหลือและ
แกไขปญหาจากความรวมมอื
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 

- มีการจัดกิจกรรมเพื่อการ
กระชับความสัมพันธระหวาง
สมาชิกอยางสม่ําเสมอ 

- การจัดกิจกรรมรวมที่
ดําเนินการอยางตอเนื่องและ
กําหนดโครงสรางของ
กิจกรรมอยางชัดเจน 

- จัดกจิกรรมใหการฝกอบรม 
รวมแกไขปญหา สรางคนรุน
ใหมและจัดหางบประมาณ 

การธํารงรักษา
เครือขาย 

การใชประโยชน
เครือขาย 

 
 

การกอรูปเครือขาย การจัดระบบบริหาร
เครือขาย 



๑๐๗ 
 

จากแผนภาพท่ี ๔.๑ องคความรูจากการวิจัย “กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” เกิดจากความรวมมือของทุกภาคสวนรวมกันนําเสนอปญหาท่ี
เกิดข้ึนเพ่ือการแกไขและการพัฒนาท่ีตรงประเด็นโดยมีการประชุมรวมกันและเนนการมีสวนรวมของ
สมาชิกทุกคน มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ มีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน
และกันไมวาจะเปนเรื่องอะไรก็ตาม มีท้ังประชาชนในชุมชนและหนวยงานตางๆ หรือแมกระท้ังวัดเอง
ก็เขามามีสวนรวมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อีกอยางหนึ่งท่ีทําใหเกิดเปนเครือขายก็
เพราะวาตําบลไรขิงมีวัดเปนศูนยกลาง สวนใหญจะมีการจัดกิจกรรมภายในวัด และหนวยงานภาครัฐ 
ท่ีใหการสนับสนุนในการสรรหางบประมาณ องคความรู วัสดุสิ่งของ หรือแมแตบุคลากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญทางดานตางๆ รวมถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

๑. การมีสวนรวมของสมาชิกตอกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจ 
การตัดสินใจ สมาชิกมีการนําเสนอปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการแกไขและการพัฒนาท่ีตรง

ประเด็น โดยการประชุมวางแผน หรือคัดเลือกกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนประกอบการตัดสินใจ อีกท้ังยัง
มีการปรึกษาหารือ วิเคราะหสาเหตุของปญหาท่ีสงผลตอวิสาหกิจชุมชน การปฏิบัติการ สมาชิกมีการ
นําภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ี
ไดกําหนดรวมกัน และสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกรตางๆ การรับผลประโยชน สมาชิกไดรับ
ประโยชนจากการถายทอดความรูเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน สามารถแกปญหาในชุมชนไดอยางยั่งยืน 
และเกิดความสามัคคีกันมากข้ึน การประเมินผล สมาชิกมีการติดตามการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 
มีการขอความรวมมือใหองคกรอ่ืนๆ เขามามีสวนรวมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน จากขอมูล
การเสวนาแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

๒. กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

การกอรูปเครือขาย มีการสรางแนวรวมสมาชิกเครือขาย เชน การเปดเวทีระดมความ
คิดเห็น และรวมกันแกไขปญหา สรางแรงจูงใจเพ่ือกระตุนใหประชาชนเขารวมเปนสมาชิก โดยเริ่ม
จากผูประกอบการเหมือนกันมารวมกลุมกันจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน โดยมีวัดเปนผูสนับสนุน
ดานสถานท่ี และภาครัฐสนับสนุนวัสดุและสรางองคความรู การจัดระบบบริหารเครือขาย จัดระบบ
การติดตอสื่อสารเพ่ือปฏิสัมพันธซ่ึงเปนกลไกท่ีเชื่อมสมาชิกของเครือขายเขาหากัน เรียนรูรวมกัน 
จัดระบบสารสนเทศในการประชาสัมพันธ เชื่อมโยงเครือขายในการผลิตและจําหนายสินคาใหสินคา
ติดตลาด การใชประโยชนเครือขาย เปนเวทีสรางกระแสผลักดันประเด็นความคิดผลิตภัณฑใหมๆ มี
การประสานงานรวมกันเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ระดมทรัพยากรหรือ
จัดตั้งกองทุน รวมกันพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาชาวบานและจัดหาแหลงวัตถุดิบซ่ึงเปนตนทุน
อันมีคุณคาจากทองถ่ิน การธํารงรักษาเครือขาย ใหความชวยเหลือและแกไขปญหาจากความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สรางระบบจูงใจและจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุน
อยางพอเพียง จัดกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมใหการฝกอบรม รวมแกไขปญหา สรางคน
รุนใหมและจัดหางบประมาณมาสนับสนุน 

 
 



๑๑๑ 

 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม” โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการ
มีสวนรวมของสมาชิกกับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงใชวิธีการสุมตัวอยาง จากสูตรของ Taro Yamane กลุมตัวอยาง
จํานวน ๑๘๐ คน วิเคราะหขอมูลโดยหาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย 
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson 
Correlation Coefficient) (r) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และใชเทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย  
๕.๓ ขอเสนอแนะ  
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีจํานวน ๙๒ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๑ มีอายุ 

๓๗ - ๔๖ ป มีจํานวน ๘๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๗.๒ มีสถานภาพสมรส จํานวน ๑๒๕ คน คิดเปนรอย
ละ ๖๙.๔ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๖๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๘.๓ ประกอบอาชีพ 
เกษตรกร/ทําไร/ทําสวน มีจํานวน  ๑๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๗.๘ 

๕.๑.๒ ขอมูลระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอสภาพท่ัวไปของการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

สภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x� = ๓.๖๕, S.D. = ๐.๕๓๔) คือ มีแหลงวัตถุดิบท่ีไดมาจาก



๑๐๙ 
 

ในทองถ่ิน มีการจัดประชุมรวมกันทุกเดือนภายในกลุมของแตละกลุมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

๕.๑.๓ ขอมูลระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

การมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๗๑๑) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้  

๑. ดานการตัดสินใจ สมาชิกมีสวนรวมในกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๗, S.D. = 
๐.๖๗๐) 

๒. ดานการปฏิบัติการ สมาชิกมีสวนรวมในกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๒, S.D. = 
๐.๗๓๘) 

๓. ดานการรับผลประโยชน สมาชิกมีสวนรวมในกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจ

ชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๐, S.D. 
= ๐.๗๗๐) 

๔. ดานการประเมินผล สมาชิกมีสวนรวมในกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๗๓, S.D. = 
๐.๘๕๗) 

๕.๑.๔ ขอมูลความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๖๐๔) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
สรุปได ดังนี้ 

๑. ดานการกอรูปเครือขาย กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๗๔๐)  
๒. ดานการจัดระบบบริหารเครือขาย กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบล

ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๘๒๙) 
๓. ดานการใชประโยชนเครือขาย กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบล   

ไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๓๘, S.D. = 
๐.๖๖๓) 

๔. ดานการธํารงรักษาเครือขาย กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x� = ๓.๔๕, S.D. = ๐.๗๙๒) 
 



๑๑๐ 
 

๕.๑.๕ ขอมูลความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของสมาชิกกับกระบวนการสราง
เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของสมาชิกกับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (R=.๘๖๕**) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้ 

การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน ดานการกอรูปเครือขาย อยูในระดับสูง (r=.๗๓๔**) 

การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน ดานการจดัระบบบริหารเครือขาย อยูในระดับสูง (r=.๖๗๑**) 

การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน ดานการใชประโยชนเครือขาย อยูในระดับปานกลาง (r=.๕๕๐**) 

การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน ดานการธํารงรักษาเครือขาย อยูในระดับสูงมาก (r=.๗๘๙**) 

การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน โดยภาพรวม อยูในระดับสูงมาก (r=.๘๖๕**) 

๕.๑.๖ สรุปแบบสัมภาษณ 
๑. การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 
รูปแบบการจัดการเครือขาย (network management) เปนสิ่งสําคัญท่ีจะนําพา

เครือขายบรรลุไปสูเปาหมายและประสบความสําเร็จได ซ่ึงการจัดการเครือขายมีแนวทางการ
ดําเนินการท่ีคลายคลึงกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ ไดแก การสรรหา พัฒนา รักษาไว 
และใชประโยชน จึงเปนจุดเริ่มตนของการสรางเครือขายตามแนวทางวงจรชีวิตของเครือขายตอไป 

 ๑.๑ ดานการกอรูปเครือขาย 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงวา กรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบายการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเริ่มจากกลุมผู ท่ีประกอบอาชีพเหมือนๆ กันรวมตัวกันและมาจด
ทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน ประโยชนของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน คือ พระราชบัญญัตินี้จะ
คุมครองและใหสิทธิตามพระราชบัญญัติ มีกฎหมายรับรองกลุม และเม่ือเปนวิสาหกิจชุมชนกลุมแลว
หนวยงานภาคีสามารถใหการสนับสนุนได โดยวัดเปนผูอํานวยความสะดวกในเรื่องทางดานสถานท่ี
และเรื่องของการสรางความเขาใจในชุมชนเปนหนาท่ีของภาครัฐและชุมชน เพราะวาภาคประชาชนก็
คือคนในทองถ่ินไดรับรูขอมูล ภาครัฐจะตองเขามาเสิรฟขอมูลวาในสวนของประชาชนขาดอะไร ขาด
องคความรูเก่ียวกับเรื่องของการเกษตร หรือขาดองคความรูในเรื่องของการพัฒนาสินคาท่ีเรียกวาการ
ตอยอด ซ่ึงวัดจะเปนศูนยกลางในการดึงคนเขามา เพ่ือใหวิสาหกิจท่ีอยูในบริเวณวัดไรขิงสามารถตอ
ยอดไปได การสรางเครือขายกับภายนอก เทศบาลเมืองไรขิงเปนหนวยงานท่ีพากลุมงานตางๆ เขามา
ศึกษาดูงานและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซ่ึงกลุมงานเหลานี้สามารถชวยแกปญหา และขยาย
เครือขาย อีกท้ังดวยบารมีของหลวงพอท่ีมีลูกศิษยมากมายซ่ึงเปนศิษยเกาจึงทําใหเกิดเครือขาย 
ชวยเหลือกันในแตละเรื่อง เชน การออกแบบสินคา การสรางชองทางการประชาสัมพันธ แตการชักจูง
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หรือจูงใจใหคนในพ้ืนท่ีเขามาเปนสมาชิกกลุมนั้นอยูท่ีผูบริหารของกลุมแตละกลุม เชน เงินปนผล การ
สํานึกรักทองถ่ิน การมีสวนรวม ใชวัตถุดิบท่ีมีอยูแลวในทองถ่ิน  

 ๑.๒ ดานการจัดระบบบริหารเครือขาย 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการจัดระบบ

บริหารเครือขายวา การบริหารเครือขายนั้นวัดเปนเหมือนสถานท่ีใหกับภาคประชาชนและภาครัฐมา
รวมกลุมกัน เชน การขายสินคา การบริหารเครือขายจะแข็งแรงหรือไมนั้นข้ึนอยูวาประชาชนรวมกลุม
กันไดแข็งแรงขนาดไหน และภาครัฐเขามาชวยชี้แนะแนวทางใหองคความรูในการบริหารจัดการ 
เทศบาลเมืองไรขิงชวยในดานการประชาสัมพันธท้ังทาง Facebook สื่อออนไลน และแผนพับ
ประชาสัมพันธ ใหวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงเปนท่ีรูจักและใหสินคาติดตลาดชุมชน การบริหารจัดการ
ในระดับชาวบานถาภาครัฐไมเริ่มตนใหก็จะดําเนินการไปไดยาก แตถามีการเริ่มตนใหท้ังหมดเม่ือ
ภาครัฐปลอยมือกลุมเหลานี้ก็จะอยูไมได ภาครัฐและกลุมวิสาหกิจชุมชนจึงควรเขามารวมกันบริหาร 
รวมกันปรึกษาหารือ สมาชิกแตละคนมีบทบาทหนาท่ีแยกกันตามผังองคกร มีการเชื่อมตองานกัน
ระหวางกลุม เชน กลุมทองเท่ียวจะนําผลิตภัณฑในชุมชนมาวางขายตามจุดทองเท่ียว หรือแมกระท่ัง
เม่ือมีการจัดงานตางๆ ก็จะนําผลิตภัณฑในกลุมเหลานี้ออกจัดจําหนาย หรือเม่ือกลุมโรงสีตองการ
เมล็ดขาวพันธุอะไรก็จะแจงไปยังกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวใหปลูกขาวชนิดนั้นๆ โดยกลุม
โรงสีขาวอาจจะนําพันธุขาวมาใหยืมเม่ือปลูกและไดผลผลิตแลวทางโรงสีจะรับซ้ือกลับ  หรือจะเปน
ทางกลุมผูปลูกขาวติดตอกับกลุมปุยเพ่ือขอปุยมาใชในการปลูกขาว อาจเปนการใหยืมปุยกอนเม่ือขาย
ขาวไดแลวคอยนําเงินมาใชคืน  

 ๑.๓ ดานการใชประโยชนเครือขาย 
 จากการสัมภาษณผู ใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการใช

ประโยชนเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงวา พ้ืนท่ีตําบลไรขิงเปนพ้ืนท่ีการเกษตร วิสาหกิจชุมชน
อาศัยประโยชนซ่ึงกันในกลุม เชน กลุมโรงสีขาวจะเอาขาวจากกลุมผูปลูกขาวไรขิงมาแปรรูปเพ่ือขาย
กับคนในชุมชน หรือกลุมการทองเท่ียวนํารถรางพาทองเท่ียวกลุมอ่ืนๆ ก็สามารถเอาผลิตภัณฑไปตั้ง
ขายตามจุดท่ีนักทองเท่ียวแวะ และใหเครือขายเปนแรงในการรวมกลุมเพ่ือการรวมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑตอยอดภูมิปญญาชาวบานท่ีมีอยูแลว วัดเปนสถานท่ีศูนยกลางในการรวมกลุม วัดไรขิงมีจุด
แข็งเรื่องคนท่ีมาเท่ียวและเปนแหลงผลิตสมโอนครชัยศรีท่ีมีรสชาติดีท่ีสุด กลุมสามารถนําสินคามา
ขายหนาบานเขาเองไดเปนการลดรายจาย ทําใหคนในพ้ืนท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังมีการนําขาวมา
แปรรูปเปนไอศกรีม ถือเปนการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน บางกลุมไดรับการสนับสนุนงบมาจากสวน
ราชการหลายดาน เชน การสรางโรงเรือน การสนับสนุนเครื่องสีขาว การพัฒนาเมล็ดพันธุขาว การ
เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีการรวมกลุมคุยกันเพ่ือแกไขปญหา มีการถายทอดความรูใหกัน ชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน   

 ๑.๔ ดานการธํารงรักษาเครือขาย 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการธํารงรักษา

เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงวา สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการโดยใชระบบ Training and 
visiting คือการฝกอบรมและการลงเยี่ยมพ้ืนท่ี เพ่ือไปตอบโจทย หาแนวทางในการสงเสริม หรือ
แกปญหา มีการปรึกษาหารือสรางคนรุนใหมในการระดมสมองอาจจะเปนการใหลูกหลานทํา
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เกษตรกรรมตอจากเรา  มีการดําเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง ท้ังการรวมกลุม
และการลงพ้ืนท่ีของเจาหนาท่ีในการใหความรู ใหการแนะนําปรับเปลี่ยนจากเดิมท่ีจะพัฒนาข้ึน ทําให
ชุมชนและกลุมวิสาหกิจชุมชนสามารถอยูดวยกันได ทานนายกเทศมนตรีเมืองไรขิงมีนโยบายวาเราจะ
ไมเริ่มตนใหเขา ใหเขาเริ่มตน ใหเขาอยากทํา เม่ือเขาอยากทําจะทําใหเขามีความยั่งยืน เม่ือเขาทํากัน
ไดรวมตัวกันไดเราก็สนับสนุนงบประมาณใหในการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือการไปศึกษาดูงาน สราง
ตนแบบใหผูอ่ืนเขามาดูงาน สรางการแลกเปลี่ยนกัน ใชภูมิปญญารวมกับเทคโนโลยีเพ่ือสรางสิ่งใหมๆ 
ใหคนในกลุมเปนผูบริหารหลัก เทศบาลจะเปนผูประสานงานไปยังกลุมตางๆ เชน การทองเท่ียว
จังหวัด มหาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงการของงบจากภาครัฐดวย โดยกลุมจะประชุมถึงความตองการ
เพ่ิมเติมกอนและนําเสนอเพ่ือขอการสนับสนุนจากเทศบาลในการประสานงานตางๆ  มีการพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยูตลอดเวลา เนื่องจากกลุมของเราเปนชาวบานท่ีรวมตัวกันอยูใน
ละแวกใกลเคียงกัน  ไมมีการจัดเปนการประชุมอยางเปนทางการแตเปนการพูดคุย พบปะเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
๒. การมีสวนรวมในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญมีประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการมีสวนรวมในการ

สงเสริมวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงวา วัดไรขิงจะเปนผูใหการสนับสนุนท้ังดานสถานท่ี สนับสนุนทุน 
และสนับสนุนกําลังคน สวนภาครัฐ ทางเกษตรอําเภอจะเปนหนวยงานลงพ้ืนท่ีในการพัฒนาและเพ่ิม
ปจจัยตางๆ ใหกลุมเจริญเติบโต โดยงบประมาณไมไดมาจากทางเดียวแตยังข้ึนอยูกับตัวกลุมดวยวา
ภายในกลุมสามารถสรรหาหรือจัดหางบไดอยางไร เชน ภายในกลุมอาจจะมีผูนําชุมชน หรือเจาหนาท่ี
ภาครัฐเขามาเปนสมาชิกรวมอยูในกลุมดวย ผูนําก็จะสามารถดึงงบประมาณจากสวนทองถ่ินเขามาได
เร็วกวา หรือหากเทศบาลมีประชาคมก็จะมีสวนราชการเขามารวมรับฟงปญหา เก็บปญหา เก็บ
ขอเสนอแนะ หลังจากนั้นสวนราชการก็จะมีโครงการตางๆ ในการตอบโจทยกับปญหา เทศบาลยัง
สนับสนุนทางดานกิจกรรมมีการสงเสริมใหออกดูงาน และสนับสนุนใหบุคลากรลงมาชวยดําเนิน
กิจกรรม ทางดานความรวมมือกับวัดไรขิงกลุมก็ไดใหความรวมมือกันเปนอยางดี เชน การรวมกลุม
เพ่ือชวยงานประจําป ตางฝายตางสนับสนุนรวมกัน วัดอาศัยบาน บานอาศัยวัด ทางภาครัฐหลายสวน
ลงมาชวยเหลืออยูตลอด เชน การมีสวนรวมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการพัฒนาสายพันธุขาว 
สรางเครือขายจากการลงไปอบรมใหความรูในท่ีตางๆ และไดมีการพูดคุยสอบถามปญหาและแนวทาง
แลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน มีการวางแผนรวมกัน มีการประสานงานกันในแตละกลุมและเปนกิจกรรม
รวมกัน ภาครัฐพรอมท่ีจะสนับสนุนตามท่ีแตละกลุมขอการสนับสนุนมา วัดใหความอนุเคราะหหลาย
อยางโดยเฉพาะทางดานสถานท่ี    

 
๓. ปญหา อุปสรรค การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม  
๑. การสรางกลุมวิสาหกิจชุมชนกอตั้งมาตั้งแตแรกโดยไมไดหวังผลกําไรแตเปนการ

สรางกลุมเพ่ืออนุรักษพ้ืนท่ีวัฒนธรรมทองถ่ิน รักษาภูมิปญญาใหอยูไดนาน แตเม่ือมีการเติบโตข้ึนเปน
ท่ีรูจักมากข้ึน ถูกมองเปนการทําธุรกิจ   
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๒. ทางดานการทํางานรวมกับบุคคลหลายคนซ่ึงแตละคนไมไดมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน
ทุกคน พอทํางานกันไปเรื่อยๆ ก็มีปญหาบางบางคนเห็นแกตัว บางคนอายุมาก บางคนเลิกกิจการ   

๓. ขาดการผลักดันในการสรางคนรุนใหมมาเพ่ือจะทดแทนรุนเกาท่ีเขาหายไป เพราะ
คนรุนใหมท่ีเขามาจะพาเทคโนโลยีเขามาดวย ซ่ึงปจจุบันคนรุนใหมท่ีจะเขามาทํางานดานนี้คอนขาง
จะหายาก   

๔. เกษตรกรพรอมท่ีจะปรับและพัฒนาแตความรูท่ีมีนั้นยังไมเพียงพอ อีกท้ังงบของ
กลุมก็ไมเพียงพอ   

๕. ขาดแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพ่ือมาเปนทุนในการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เชน เม่ือ
กลุมปลูกขาวผลิตออกมาจํานวนมากกลุมโรงสีไมสามารถรับซ้ือขาวไดท้ังหมด  

๖. พ้ืนท่ีสวนใหญยังเปนพ้ืนท่ีเอกชนทําใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการ เชน เสนทาง
นํารถรางทองเท่ียวเกาะลัดอีแทนมีจุดพักนอยไป   

๗. พ้ืนท่ีตําบลไรขิงเปลี่ยนจากพ้ืนท่ีสีเขียวเปนพ้ืนท่ีสีชมพูมีการสรางหองเชา อพารท
เมนทเพ่ิมมากข้ึนทําใหเกิดมลพิษทางน้ําสงผลตอภาคเกษตรโดยตรง   

๘. การพัฒนาพ้ืนท่ี เชน พ้ืนท่ีในการปลูกขาวสามารถพัฒนาปลูกพืชเปนอยางอ่ืนได
หรือไม มีพ้ืนท่ีใดสามารถปลูกพืชไดทัดเทียมกับของชุมชนเราเพ่ือนําพืชไปตอยอดการผลิต ภาครัฐ
และนักวิชาการนําสังคมเกษตรกรรมมาพัฒนาเพ่ือการขยายพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก   

๙. สภาพภูมิอากาศปจจุบันแปรปรวนสงผลใหการติดผลผลิตนอยลง   
๑๐. การสนใจในผลิตภัณฑลดลง ทําใหกลุมมีรายไดลดลง 
๑๑. การพัฒนาผลผลิต เชน เมล็ดขาวนอกจากนํามาเปนขาวเพ่ือบริโภคแลวสามารถ

พัฒนาเขาไปใชในอุตสาหกรรมอ่ืนไดหรือไม ภาครัฐตองชวยสังเคราะหเพ่ือการยกระดับผลผลิตให
ประชาชน   

๑๒. ขาดการยกระดับผลิตภัณฑเดิมของชุมชน เพ่ือพัฒนาและเผยแผขอมูลการผลิตให
คนในสังคมรูจัก เชน การปลูกสมโออยางไรใหไดคุณภาพ ไดมาตรฐานอยางไร   

 
๔. ขอเสนอแนะในการสงเสริมการมีสวนรวมวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม 
๑. เกษตรอําเภอเปนผูสนับสนุนเครื่องมือและงบประมาณตามความตองการของกลุม 

และชวยประชาสัมพันธทางดานผลประโยชนของกลุมวิสาหกิจชุมชน เชน การตอทะเบียน การปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบและสิทธิสวัสดิการตางๆ รวมถึงการแจงยื่นภาษีของกลุมวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงหากทาง
ภาครัฐมีการปรับการดูแลผลิตภัณฑสินคาทางออนไลนของกลุมวิสาหกิจชุมชน เกษตรอําเภอก็จะเขา
ไปปรับและดูแลในกลุมตางๆ และทางเกษตรอําเภอไดเนนในเรื่องการผลิตสินคาใหไดคุณภาพ ขายให
ไดราคา ไมใชผลิตเพ่ือความบันเทิง ซ่ึงการขายผลิตภัณฑเปนการเผยแพรเอกลักษณตําบลไรขิง ทําให
ผูท่ีซ้ือผลิตภัณฑรูจักตําบลไรขิงมากข้ึน โดยเฉพาะผูสูงอายุเปนบุคลากรท่ีถายทอดความรูจากรุนสูรุน  

๒. การทํา MOU กับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคประชาชน รวมกันทําการวิจัย
เพ่ือใหเกิดการตอยอด มีการโปรโมทในกิจกรรมตางๆ ท่ีทางหนวยงานภายนอกเขามารวมพัฒนา และ



๑๑๔ 
 

มีการสงเสริมทางดานเทคโนโลยี เชน การใช QR Code โดยใหผูประกอบการและชุมชนเขามาอบรม
รูจักวิธีการสรางและใชเทคโนโลยี  

๓. รวมกลุมระดมความคิดสรางสรรคเพ่ือใหมีสินคาใหมๆ เกิดรายไดใหแกกลุม โดย
เจาหนาท่ีการเกษตร เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนเขามาอบรมใหความรู  

๔. จากสถานศึกษาและโรงเรียนตางๆ ใหนักเรียนเขามามีสวนรวม เขามาศึกษาดูงาน 
เขามารวมกิจกรรมในการเรียนรู ใหนักเรียนเกิดความรักในทองถ่ิน 

๕. ภาครัฐจะตองชวยสนับสนุนสิ่งท่ีจะมาสงเสริมการผลิตสินคา เชน การสงเสริมการ
ทําปุย โดยสงเสริมใหรูจักวิธีการลงมือทําไมใชสนับสนุนเปนการใหเงินชวยเหลือ  

๖. ศึกษาพ้ืนท่ีในความเหมาะสมแกการผลิตสินคาการเกษตร และชวยดึงอุตสาหกรรม
เขามาเพ่ือรองรับสินคาเกษตร  

๗. ชี้แนะภาคเกษตรวาทําอยางไรแลวมีอุตสาหกรรมรองรับ สงออกได แปรรูปได ปรับ
การผลิตใหทันกับภายนอก พรอมท่ีจะสนับสนุนหาขอมูลมาใหทดสอบกับการปรับเปลี่ยน  

๘. ภาครัฐจะตองสงเสริมใหวิสาหกิจชมชนของเรานั้นแข็งแรงกอนคือประชาชนรวมมือ
กันโดยการท่ีภาครัฐเปนคนใหขอมูลสนับสนุน  

๙. หางบจากกลุมภาครัฐอ่ืน หาแหลงเงินกูดอกเบี้ยถูก หรือหาสายพันธมาขยาย รวมถึง
การตลาด  

๑๐. สงเสริมใหเปนแหลงจําหนายสินคาของชุมชน  
๑๑. สงเสริมใหศึกษาดูงานท่ีอ่ืนท่ีประสบความสําเร็จแลวเพราะเรามีอยูแลวแตจะทํา

อยางไรใหคนมาอีก  
๑๒. มีการนําตัวแทนกลุมไปอบรมความรูเก่ียวกับกลุมวิสาหกิจท่ีดําเนินการอยูวาเขามี

การดําเนินงานอยางไร และยังเปนสื่อกลางในการสะทอนถึงปญหาและความตองการของกลุมท้ัง
ทางดานโรงเรือนหรือระบบการผลิต  
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 

อําเภอ  สามพราน จังหวัดนครปฐม” สามารถนํามาอภิปลายผลการวิจัยไดดังนี้ 
๕.๒.๑ การวิเคราะหสภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
พบวา สภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยจะเห็นไดวาการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบล
ไรขิงสามารถจัดตั้งกลุมไดดี อาจเนื่องมาจากวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงมีแหลงวัตถุดิบท่ีไดมาจากใน
ทองถ่ิน และมีการจัดประชุมรวมกันทุกเดือนภายในกลุมของแตละกลุมวิสาหกิจชุมชน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ธนวุฒิ พิมพ และ จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ ไดวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบวา (๑) ระดับความเปนไปไดใน
การประยุกตหลักการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนโดยรวมและจําแนกตามลักษณะของ
กิจการอยูในระดับมาก แนวปฏิบัติท่ีมีความเปนไปไดสูงท่ีสุด ไดแก การทําธุรกิจอยางซ่ือสัตยสุจริตใน
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การประกอบการ ไมเอารัดเอาเปรียบผูท่ีเก่ียวของ รองลงมา ไดแก การจัดการธุรกิจท่ีเนนการบริหาร
ความเสี่ยงต่ํา ไมกอหนี้เกินกําลัง และจัดการกิจการแบบคอยเปน คอยไป แตมีความม่ันคงของธุรกิจ
ในระยะยาว และหลักการไมโลภมากจนเกินไป และไมเนนกําไรระยะสั้น เปนหลัก (๒) ระดับความ
เปนไปไดในการประยุกตหลักการจัดการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง กับวิสาหกิจชุมชน 
จําแนกตามลักษณะกิจการ ๔ ลักษณะ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับความ
เชื่อม่ันรอยละ ๙๕ เม่ือทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของลักษณะกิจการ ตางๆ 
เปนรายคูพบวากลุมท่ีไมแตกตางกันไดแก กลุมเกษตรกรรมกับกลุมอุตสาหกรรม กลุมพาณิชยกรรม 
กับกลุมธุรกิจบริการ (๓) ขอเสนอแนะท่ีสําคัญในการประยุกตแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
วิสาหกิจชุมชน คือ การใชวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถ่ิน เนนการจางงาน ความประหยัด ซ่ือสัตย และความ 
สามัคคีปรองดอง ชวยเหลือเก้ือกูลกัน๑ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชฎาพร ไชยศรี ไดวิจัยเรื่อง “กล
ยุทธการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานผาฆอง จังหวัดเลย” ผลการวิจัยพบวา กล
ยุทธในการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนจะตองมีการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงคในการตั้งกลุม 
การประชุมทุกเดือนมีโครงสรางของกลุมชัดเจนมีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุมมีกฎระเบียบท่ี
รวมกันสรางข้ึนจากการสื่อสาร การเรียนรู จากการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน และปจจัย
ท่ีกอใหเกิดความสําเร็จของกลุมนั้นเกิดจากความสามารถในการวางแผน การควบคุมการผลิต 
ความสามารถในการบริหารจัดการสมาชิก และการมีครือขาย๒   

๕.๒.๒ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของสมาชิกกับกระบวนการ
สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   

พบวา การมีสวนรวมของสมาชิก มีความสัมพันธเชิงบวกกับกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน อยูในระดับสูง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันท  ถึงสุข ไดศึกษา “ความสัมพันธ
ระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา” ผลการวิจัยพบวา ๑.การบริหารแบบมีสวนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ภาพรวมอยู ในระดับมาก ๒.ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ภาพรวม อยูในระดับมาก ๓. การบริหารแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลของ สถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ ๐.๘๗๓ สอดคลองกับงานวิจัยของ มุรธาธีร รักชาติเจริญ ไดศึกษา 
“การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ําทางการเกษตรอยางยั่งยืน” ผลการวิจัยพบวา การมี

                                                           
๑ ธนวุฒิ พิมพ และจันทนา ฤทธ์ิสมบูรณ, “การประยุกตใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับ

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี”, วิจัย มสด สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ปท่ี ๑๐, ฉบับท่ี ๒ (มกราคม - 
เมษายน ๒๕๕๗): ๑-๒๑.  

๒ ชฎาพร ไชยศรี, “กลยุทธการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานผาฆอง ตําบลหวย
สม อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 
๒๕๕๒). 

๓ สุนันท  ถึงสุข, “ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๖๐).  



๑๑๖ 
 

สวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ํากับความยั่งยืนของชุมชนในลุมน้ําเชียงไกรนั้น มี
ความสัมพันธในระดับสูง (r = ๐.๘๓๒) ผลการวิเคราะหเสนทางโดยใช Path Analysis พบวา ตัว
แบบของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการนาท่ี สัมพันธกับความยั่งยืนของชุมชนในลุมนา
ลําเชียงไกร หมายถึง การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ํา ดานการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานในการประสานงานและในการสงเสริมสนับสนุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจในดานการ
เขารวมในการทําประชาพิจารณ และการมีสวนรวมในการติดตามผลในดานการรายงานผลการ
ดําเนินงาน นั้น มีอิทธิพลทางออมตอความยั่งยืนของชุมชนในลุมน้ําลําเชียงไกร๔ 

๕.๒.๓ การวิเคราะหกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

พบวา กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมท้ัง ๔ ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยจะเห็นไดวา กระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิงมีการกอรูปและการบริหารเครือขายไดดี สอดคลองกับงานวิจัยของ   
อังกาบ บุญสูง ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนทอผาพ้ืนเมืองจังหวัด
อุตรดิตถ” ผลการวิจัยพบวา ศักยภาพท่ีมีในชุมชนคือทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคมดานการ
รวมกลุมของคนในชุมชน และทุนทางธรรมชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ และความสามารถท่ี
กอใหเกิดความเขมแข็งของกลุมคือมีแกนนําท่ีเขมแข็ง มีเปาหมายชัดเจน เคารพ กฎระเบียบ การ
เรียนรูรวมกัน การแบงปนทรัพยากร การทํากิจกรรมรวมกัน ความรูสึกเปนพ่ี เปนนอง ความไวเนื้อ
เชื่อใจกันสงผลใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน มีความเอ้ืออาทรตอกันจึงเกิด เครือขายข้ึน๕ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ อาทร สองรักษ  ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางการสรางเครือขายนักบริหารงานชางองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสิเกาและอําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง” ผลการวิจัยพบวา การจัดตั้ง
เครือขายตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน สามารถกําหนดทิศทางของเครือขายการดําเนินงานของกลุม 
บทบาทหนาท่ีของเครือขาย เปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานชางและการแกปญหารวมกัน เปนศูนย
ประสานงาน เปนองคกรการพัฒนาบุคลากรเปนศูนยกลางขอมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรูชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน กิจกรรมของเครือขาย ประกอบดวยการสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกเพ่ือใหสมาชิก
ทุกคนมีเปาหมายรวมกัน มีความเขาใจในกระบวนการของเครือขายในทิศทางเดียวกัน สรางความ
สัมพันธกับหนวยงานภายนอกโครงสรางของเครือขายมีความสัมพันธและความรวมมือระหวางเครือข
ายในพ้ืนท่ีเดียวกัน และพ้ืนท่ีใกลเคียงมีลักษณะของการเชื่อมตอเปนระบบหนึ่งเดียวลักษณะเหมือน
ดวงดาว เปนเครือขายท่ีเชื่อมถึงกันท้ังหมดการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย โดยมีสวนรวมในทุก
ข้ันตอนของการทํางานาของเครือขายตั้งแตการรวมคิดรวมตัดสินใจ รวมกระทําและรวมรบัผลประโย
ชนการเชื่อมโยงเครือขายดวยการประชาสัมพันธใหสมาชิกเครือขายไดรับรูขาวสารขอมูล กิจกรรม 

                                                           
๔ มุรธาธีร รักชาติเจริญ, “การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการนํ้าทางการเกษตรอยาง

ยั่งยืนของชุมชนในลุมน  าลาเชียงไกร”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, ๒๕๕๘). 

๕ อังกาบ บุญสูง, “การศึกษาแนวทางการสรางเครือขายกลุมวิสาหกิจชุมชนผาทอพ้ืนเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ”, AJNU ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปท่ี ๒, ฉบับท่ี ๑ (เมษายน – กันยายน 
๒๕๕๔): ๑๑.  



๑๑๗ 
 

ความเคลื่อนไหวของเครือขายทางเว็บไซดหนังสือเวียน วิทยุชุมชนเปนตน การติดตามผลและ
ประเมินผล ความกาวหนาของการดําเนินกิจกรรมเครือขาย จะมีอยูในวาระการประชุมของทุกเดือน 
มีระบบบริหารจัดการเพ่ือดําเนินความสะดวกใหแกสมาชิก ดวยการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิก การ
กําหนดโครงสรางขององคกร ประโชนยของเครือขาย ประกอบดวย เวทีกลางประสานงานรวมกัน
แลกเปลี่ยนสารสนเทศและความรู สรางสรรคและพัฒนาความรูใหมๆ ยกระดับความรู ประสบการ 
ทักษะ และเทคนิคการทํางาน๖  
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยขอเสนอประเด็นท่ีควรกําหนดเปนนโยบายเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของได
นําไปใช ดังตอไปนี้  

๑. ภาครัฐควรมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง 

๒. ภาครัฐควรมีการสรางความสนใจเรื่องผลประโยชนของวิสาหกิจชุมชนเปนสําคัญ 
และมีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนชุมชนอยางโปรงใส 

๓. ภาครัฐควรสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนอยางตอเนื่อง และจัดหา
ตลาดหรืออุตสาหกรรมในการรองรับผลิตภัณฑ เพ่ือใหเกิดการผลิตและรายไดอยางตอเนื่อง 

๔. ภาครัฐควรสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกิดความสามัคคี 
ปรองดองกัน มีความหวงใย มีจิตใจเอ้ือเฟอแบงบันกัน ปลูกฝงจิตสํานึกใหรักในวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยขอเสนอประเด็นท่ีควรนําไปปฏิบัติเพ่ือใหผูเก่ียวของไดนําไปใช
ดังตอไปนี้ 

๑. สมาชิกควรเขาไปมีสวนรวมในการประเมินผล และสรุปผลการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
มากกวาท่ีเปนอยู โดยประเมินท้ังในระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือจะนํามาเปนขอมูลในการพัฒนา
ตอไป 

๒. สมาชิกควรสนใจเรื่องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และใหความรวมมือในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนใหมากข้ึนกวาเดิม 

๓. สมาชิกควรรวมกันสรางตลาดภายในทองถ่ินและผลิตสินคาในลักษณะชุมชนควบคู
กับการสรางเครือขาย 

                                                           
๖ อาทร สองรักษ, “แนวทางการสรางเครือขายนักบริหารงานชางองคการบริหารสวนตําบลในเขต

พ้ืนท่ีอําเภอสิเกา อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง”, รายงานการศึกษาอิสระ, (ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน: วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๓). 



๑๑๘ 
 

๔. สมาชิกควรสรางความรับผิดชอบใหกับตนเอง และสรางความไววางใจกันในกลุม 
เพ่ือสรางผูนําท่ีมีความเขมแข็ง เสียสละ  

๕.๓.๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยขอเสนอใหผูสนใจไดนําไปศึกษาวิจัยครั้งตอไปในประเด็น
ดังตอไปนี้ 

๑. ควรศึกษาวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน  
๒. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบพุทธบูรณาการเครือขายพหุภาคีในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

บนฐานพลังทองถ่ิน 
๓. ควรศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑอยางมีสวนรวมในชุมชน 
๔. ควรศึกษาวิจัยแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน 
 



๑๑๙ 

 

บรรณานุกรม  

๑. ภาษาไทย 
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๑๒๐ 
 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 
ณรงค เพ็ชรประเสริฐ และพิทยา วองกุล .วิสาหกิจชุมชน กลไกเศรษฐกิจฐานราก. พิมพครั้งท่ี ๕. 

กรุงเทพมหานคร: เอดิสันเพลสโปรดักส, ๒๕๕๔.  
ถวิลวดี บุรีกุล. การมีสวนรวม: แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, 

๒๕๔๘. 
ถาวร ชูพูล และคณะ. แนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบึงหลุมบัว ตําบลพระ

อาจารย อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร: กรมสงเสริมการเกษตร
, ๒๕๕๒.  

ทศพร  ศิริสัมพันธ. คูมือเทคนิควิธีการสงเสริมประสิทธิภาพในหนวยราชการ. กรุงเทพมหานคร: 
ศูนยปฏิบัติการโครงการสงเสริมประสิทธิภาพในสวนราชการ. สํานักงาน ก.พ.
พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕.  

นรินทรชั ย  พัฒนพงศา. การมีส วนรวม ห ลักการพ้ืนฐาน  เทคนิค  และกรณี ตั วอย าง . 
กรุงเทพมหานคร: ๕๙๘ Print, ๒๕๔๖. 

นฤมล นิราทร. การสรางเครือขายการทํางาน: ขอควรพิจารณาบางประการ. กรุงเทพมหานคร: 
โครงการระหวางประเทศวาดวยการขจัดปญหาการใชแรงงานเด็กองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ, ๒๕๕๑. 

นวลนอย ตรีรัตน และคณะ. การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบล. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมดาเพรส จํากัด, ๒๕๔๕. 

นันทิยา หุตานุวัตร. การพัฒนาองคกรชุมชน. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ๒๕๔๖.  

นิรันดร จงวุฒิเวศย. แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๐. 

ปรมะ สตะเวทิน. หลักนิเทศศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ, ๒๕๓๗.  
ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร . พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: ดาน

สุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒.  
ผดุงพร ธรรมดา. การศึกษาความพรอมของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคการบริหาร

สวนตําบล จังหวัดศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบรรณสารสารสนเทศทาง
การศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). ธรรมปริทรรศน. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ มหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.  

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งท่ี ๑๒. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  

พระมหาสุทิตย  อาภากโร. “การสรางองคกรชุมชนและเครือขายในการพัฒนาชุมชน”. เอกสาร
ประกอบการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร: คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 



๑๒๑ 
 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 
_________. เครือขาย : ธรรมชาติ ความรู  และการจัดการ . กรุงเทพมหานคร: พิสิษฐไทย 

ออฟเซต, ๒๕๔๘.  
พัชรี สิ โรรส และคณะ. การมีสวนรวมของประชาชน . กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖. 
วันชัย วัฒนศัพท. ระบบทวิภาคีกับการแกไขปญหาแรงงานในรัฐวิสาหกิจ ศูนยสันติวิขัยและธรร

มาภิบาล สถาบันพระปกเกลา. กรุงเทพมหานคร: กองรัซวิสาหกิจสัมพันธ กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, ๒๕๔๙. 

สนธยา พลศรี. เครือขายของการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: โอ
เดียนสโตร, ๒๕๕๐.  

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน. พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘. กรุงเทพมหานคร: กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

สํานักมาตรฐานการศึกษา และสถาบันอ่ืนๆ. ชุดการเรียนรูดวยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน. 
กรุงเทพมหานคร: เอส. อาร. พริ้นติ้ง, ๒๕๔๕. 

สุจิ ต รา บุณ ยรัต พั นธุ . ระเบี ยบ วิธี วิจั ย สํ าหรับ รัฐป ระศาสนศาสตร . พิ มพ ครั้ ง ท่ี  ๑๔ . 
กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๕๗. 

เสรี พงศพิศ. เครือขาย: ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเขมขน ชุมชนเขมแข็ง. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน, ๒๕๔๘.  

_________. รอยคําท่ีควรรู. กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๔๗.  

 
 (๒) วิทยานิพนธ : 

ชญาภัทร  ก่ีอาริโย. “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุมจังหวัดภาค
กลาง”. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ๒๕๕๗.  

ชฎาพร ไชยศรี. “กลยุทธการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานผาฆอง ตําบลหวยสม 
อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๕๒. 

ดวงเพ็ญ ศรีพรหม. “ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตพ้ืนท่ีอําเภอวังมวง และอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี”. 
วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลง
กรณ, ๒๕๕๒. 

ดาวใจ ดอกไมคลี่. “การมีสวนรวมในการดําเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี”. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖. 



๑๒๒ 
 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และคณะ. “แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใน

เขตลุมทะเลสาบสงขลา”. วิทยานิพนธคณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๕๖. 

นลินี เรืองฤทธิศักดิ์. “รูปแบบและแนวทางการสรางเครือขายและการเปนหุนสวนทางสังคมระหวาง
ประเทศขององคกรคนพิการ: กรณีศึกษาศูนยพัฒนาและฝกอบรมคนพิการแหงเอเชีย
และแปซิฟก”. วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓.  

นันทพัทธ พูลสวัสดิ์. “การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในจังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๑. 

บัณฑิตา ศรีชัยมูล. “การพัฒนาแบบมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผา 
หมูท่ี๔ ตําบลโคกเจริญ อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุร”ี. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๗.  

ประยงค  พรมมา. “การบริหารงานตามหลักอปริกานิยธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  

ผไท วงศอนุตรโรจน. “กระบวนการสรางและพัฒนาเครือขายทางสังคม: กรณีศึกษา บานหนองขาว 
อําเภอทาม วง จังหวัดกาญจนบุรี”. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวทิยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒.  

พงษศิลป สาณะเสน. “การสรางเครือขายองคการเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอําเภอโปงน้ํา
รอน”. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๕๑. 

พระใบฎีกาสัญญา อภิวณฺโณ. “กระบวนการมีสวนรวมในการสรางเครือขายการพัฒนาความเปนเมือง
ของชุมชนในตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘.  

มุรธาธีร รักชาติเจริญ. “การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ําทางการเกษตรอยางยั่งยืน
ของชุมชนในลุมน  าลาเชียงไกร”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร, ๒๕๕๘. 

รัชรฐา  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา. “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวมของ
เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๘.  

 



๑๒๓ 
 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 
ศิริลักษณ ศรีสังขงาม. “ความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกับการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในอําเภอดอน

เจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี”. วิทยานิพนธปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐. 

สุนันท  ถึงสุข. “ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๖๐. 

สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย. “การพัฒนาเครือขายชุมชนตําบลทากาศ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน”. 
รายงานการวิจัย. ลําพูน: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสํานักงานภาค, ๒๕๔๕ . 

สุมนา เกิดสินธชัย. “การมีสวนรวมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, ๒๕๕๐. 

แสงเดือน พงษาชัย. “ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมในกิจกรรมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนใน
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐. 

อรอนงค เกวียนสูงเนิน. “การมีสวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรมเชิงธุรกิจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา”. วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, ๒๕๕๓. 

อิราวัฒน ชมระกา. “การจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเองของกลุมผลิตภัณฑผาทอในเขต
ภาคเหนือตนบนของไทย”. ดุษฎีนิพนธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต, ๒๕๕๑. 

 
(๓) รายงานการวิจัย :  

เฉลียว บุรีภักดีและคณะ. “ชุดการเรียนรดวยตนเอง”. การวิจัยชุมชน. สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา 
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕. 

นรินทร สังขรักษา. “ผลดีของการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกระบวนการเรียนรู
และการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาจังหวัด
ราชบุร”ี. รายงานวิจัย. สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๕๑. 

สัจจา บรรจงศิริ และคณะ. “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง = Community 
enterprise development by Sufficient Economy Conceptนนทบุรี”. รายงาน
วิจัย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑.  

อาทร สองรักษ. “แนวทางการสรางเครือขายนักบริหารงานชางองคการบริหารสวนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอสิเกา อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง”. รายงานการศึกษาอิสระ. ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน วิทยาลัยการปกครองทอง
ถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๓. 



๑๒๔ 
 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 
(๔) บทความ :  

ณรงค ณ เชียงใหม. “การมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”. วารสารรูสมิแล. ปท่ี ๒๓. 
ฉบับท่ี ๒ (๓ พฤษภาคม - ธ.ค. ๒๕๔๕). 

ปยะวัน เพชรหมี. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุม
วิสาหกิจชุมชน เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ”. ราชภัฏเพชรบูรณสาร. ปท่ี 
๑๒. ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓). 

ธนวุฒิ พิมพ และจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ. “การประยุกตใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี”. วิจัย มสด สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ป
ท่ี ๑๐. ฉบับท่ี ๒ (มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗).  

ปยะวัน เพชรหมี. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุม
วิสาหกิจชุมชน เขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ”. ราชภัฏเพชรบูรณสาร. ปท่ี 
๑๒. ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓). 

ศรีไพร รุงสวาง. การพัฒนาในยุค ๒๐๐๒ หัวใจอยูท่ีเครือขาย. พัฒนาชุมชน. ปท่ี ๔๑. ฉบับท่ี๑๐ 
(ตุลาคม ๒๕๔๕). 

ศศิพร ตายคํา และนรินทร สังขรักษา. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมมูลคาของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี. Veridian E-Journal 8. (มกราคม-เมษายน). 

อรพินท บุญสิน. “แนวทางการสรางผลลัพธการผลิตสินคาเชิงสรางสรรคคําหรับผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรม”. การจัดการ. ปท่ี ๓. ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๕๗). 

อังกาบ บุญสูง. “การศึกษาแนวทางการสรางเครือขายกลุมวิสาหกิจชุมชนผาทอพ้ืนเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ”. AJNU ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร. ปท่ี ๒. ฉบับท่ี 
๑ (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๔).  

 
(๕) เอกสารท่ีไมไดตีพิมพเผยแพรและเอกสารอ่ืนๆ : 

เกษตรอําเภอสามพราน. รายงานคําขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน.  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒. 
 
(๖) ส่ืออิเล็กทรอนิกส : 

กรมสงเสริมการเกษตร. เครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรี. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http:// 
www.nakhonpathom.doae.go.th/story.pdf [๔ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

กรมสงเสริมการเกษตร. วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 
http:// www.noonui2552.wixsite.com/enterprise [๔ สิงหาคม ๒๕๖๑].  



๑๒๕ 
 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 
กลุมขาวเพ่ือสุขภาพ. วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิง วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิง. 

[ออน ไลน ]. แห ล ง ท่ี ม า : https://www.facebook.com/pg/112495056116138 
/posts/ [๔ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

ก า รท อ ง เ ท่ี ย ว เชิ ง เก ษ ต ร . วิ ส าห กิ จ ชุ ม ช น ท อ ง เ ท่ี ย ว เก า ะ ลั ด อี แ ท น . [อ อ น ไล น ]. 
แหลงท่ีมา: http://www.samphran.nakhonpathom.doae.go.th/trevel/.pdf [๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๑].  

คนึ งนิ จ อนุ โรจน . การสรางความตระหนักรู ในองคกร . [ออนไลน ]. แหล งท่ีมา: http:// 
www.eduservice.ru.ac.th/download/research1.docx [๒๘ เมษายน ๒๕๖๑]. 

บัณฑร ออนดํา และคุณ เดช  พุ มคชา. TAFS เครือขายไทยมิตรภาพเอเชีย . [ออนไลน ]. 
แหลงท่ีมา: http://www.gotoknow.org/blog/tafs/160997?class=yuimenuitem
label [๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน, ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 
http:// www.pda.or.th [๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 

ประพันธ ชวงภูศรี. การทํางานกับองคกรเครือขาย . [ออนไลน]. แหลงที ่มา: http//www. 
cdd.moi.go.th/sep131.htm [๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร. รายช่ือวิสาหกิจ
ชุ ม ช น / เ ค รื อ ข า ย วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น .  [อ อ น ไ ล น ].  แ ห ล ง ท่ี ม า : 
http://www.smce.doae.go.th/ ProductCategory /Smce Category.php [๒ 
เมษายน ๒๕๖๑]. 

ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๒ ตอนท่ี ๖ ก. พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ.๒๕๔๘. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http:// www.udonthani.doae.go.th/files/ม
7(4)%20พรบ%20สงเสริมวิสาหกิจชุมชน.pdf [๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

วิจารณ  พานิช . เครือข าย . [ออนไลน ]. แหล ง ท่ีมา :http://www.qa.su.ac.th/information/ 
news/k.m.kp1.470514.htm [๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง. ประวัติความเปนมา. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 
http://www.noonui2552.wixsite.com/enterprise [๑๘ เมษายน ๒๕๖๑]. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แ ห ง ช า ติ  ฉ บั บ ท่ี  ๑ ๒  (พ .ศ .๒ ๕ ๕ ๖ -๒ ๕ ๖ ๔ ).  [อ อ น ไ ล น ]. 
แหลงท่ีมา: http://www.goo.gl/ unrYFU [๒๘ เมษายน ๒๕๖๑].  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ . [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www. 
nesdb.go.th/ewt_dl_link.php? nid=6422 [๒ เมษายน ๒๕๖๑].  

 
 

http://www.samphran.nakhonpathom.doae.go.th/trevel/.pdf
http://www.gotoknow.org/blog/tafs/160997?class=yuimenuitemlabel
http://www.gotoknow.org/blog/tafs/160997?class=yuimenuitemlabel
http://www.goo.gl/%20unrYFU


๑๒๖ 
 

บรรณานุกรม (ตอ)  
 
(๗) สัมภาษณ : 

สัมภาษณ นายกร  วรนาม. เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไรขิง, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

_________. นายชัยฮะ  รัตนเก้ือกูลชัย. ประธานเครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรี, ๒๗ 

มกราคม ๒๕๖๒. 

_________. นายพรเทพ  ปถวี. ไวยาวัจกร วัดไรขิง พระอารามหลวง , ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

_________. พระครูปฐมธีรวัฒน. ผูชวยเจาอาวาส วัดไรขิง พระอารามหลวง, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

_________. พระครูสมุหธวัชชัย  เขมจาโร. เลขานุการเจาคณะตําบลไรขิง, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒. 

_________. นายพลภัทร  มรรคเจริญ. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไรขิง เขต ๒, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

_________. นายลือยศ  บรรพกาญจน . เลขานุการวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเกาะลัดอีแทน ,        

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

_________. นางสาววรรณะภา  ทัดแชม. เลขานุการวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวไรขิง, ๒๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 

_________. นางสมลักษณ  ฟกปอม. รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

_________. นายสมศักดิ์  ทัดแชม. เลขานุการวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตขาวไรขิง, ๒๔ มกราคม 

๒๕๖๒. 

_________. นางสรอยสุวรรณ  เปาทอง. ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรตําบลไรขิง, 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

_________. นายอานุพัทธ  สุดปฐม. ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียตําบลไรขิง,     

๒๖ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒. ภาษาอังกฤษ 

J.M. Cohen and N.T. Uphoff. “Participation’s Place in Rural Development : Seeking 
Clarity Through Specificity”. Worle Development. 8 (3), 1980.  
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ข 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) 
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ภาคผนวก ง 

ผลการหาคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

 



๑๔๙ 
 

 

 



๑๕๐ 
 

 

 



๑๕๑ 
 

 

 



๑๕๒ 
 

 



๑๕๓ 
 

 

 



๑๕๔ 
 

 



๑๕๕ 
 

 

 



๑๕๖ 
 

 



๑๕๗ 
 

 

 



๑๕๘ 
 

 

 



๑๕๙ 
 

 

 



๑๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๑ 
 

 
 

 
 
 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

………………………………. 

คําช้ีแจง : 
๑. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาวิจัยกระบวนการสราง

เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
๒. แบบสอบถามนี้แบงเปน ๕ ตอน คือ 
 ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจยัสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน

ของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ตอนท่ี ๓ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของ

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 ตอนท่ี ๔ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการสรางเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
 ตอนท่ี ๕ เปนแบบสอบถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับ

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทาน ท่ีใหความรวมมือในการให

ขอมูลตอบแบบสอบถามครั้งนี้เปนอยางดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 
 

  นางสาวณัชชา  ณัฐโชติภคิน 
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 
ตอนท่ี ๑ : สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  � หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของตัวทาน 

๑.๑ เพศ 
� ชาย � หญิง   

๑.๒ อายุ 
� ๑๖ – ๒๖  ป � ๒๗ – ๓๖ ป � ๓๗ – ๔๖ ป  
� ๔๗ – ๕๖ ป � ๕๗ – ๖๖ ป  � ๖๗ – ๗๖ ป   � ๗๗ ป ข้ึนไป ป 

๑.๓ สถานภาพ 
� โสด � สมรส � หยาราง  

๑.๔ ระดับการศึกษา 
� ประถมศึกษา � มัธยมศึกษาตอนตน  
� มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. � อนุปริญญา/ปวส.  
� ปริญญาตรี  � สูงกวาปริญญาตรี  
� อ่ืนๆ โปรดระบุ........................ 

๑.๕ อาชีพ 
� รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  � เกษตรกร/ทําไร/ทําสวน 
� พนักงานบริษัท  � รับจางท่ัวไป  
� ไมไดประกอบอาชีพ � อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 

 
ตอนท่ี ๒ : สภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย    ในชองระดับสภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของ
ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่ีตรงกับสภาพความเปนจริง โดยกําหนดระดับคะแนน
ดังนี้ 

๕ หมายถึง    สภาพท่ัวไปอยูในระดับ มากท่ีสุด 
๔ หมายถึง    สภาพท่ัวไปอยูในระดับ มาก 
๓ หมายถึง    สภาพท่ัวไปอยูในระดับ ปานกลาง 
๒ หมายถึง    สภาพท่ัวไปอยูในระดับ นอย 
๑ หมายถึง     สภาพท่ัวไปอยูในระดับ นอยท่ีสุด  

ขอท่ี 
สภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของ 

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ระดับของความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. การกอตั้งวิสาหกิจชุมชนเกิดจากผูนําชุมชนเปนคนริเริ่ม      
๒. วิสาหกิจชุมชนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก      
๓. มีการจัดประชุมรวมกันทุกเดือนภายในกลุมของแตละกลุม

วิสาหกิจชุมชน 
     



๑๖๓ 
 

ขอท่ี 
สภาพท่ัวไปของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของ 

ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ระดับของความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๔. มีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการจําหนาย      
๕. มีการผลิตสินคาอยางสมํ่าเสมอ      
๖. มีแหลงวัตถุดิบท่ีไดมาจากในทองถ่ิน      
๗. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก      
๘. มีการสงเสริมการจัดหาตลาดเพ่ือการจําหนายสินคาจาก

หนวยงานภายนอก 
     

๙. มีการประชาสัมพันธกิจกรรมและผลิตภัณฑของวิสาหกิจ
ชุมชนอยางตอเนื่อง 

     

๑๐. มีการสงเสริมสินคาในเทศกาลของทองถ่ิน เชน มหกรรม
วิสาหกิจชุมชนไรขิง 

     

 
ตอนท่ี ๓ : การมีสวนรวมของสมาชิกในการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม   
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย    ในชองระดับปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่ีตรงกับสภาพความเปนจริง โดยกําหนดระดับ
คะแนนดังนี ้ 

๕ หมายถึง การสงผลอยูในระดับ มากท่ีสุด 
๔ หมายถึง การสงผลอยูในระดับ มาก 
๓ หมายถึง การสงผลอยูในระดับ ปานกลาง 
๒ หมายถึง การสงผลอยูในระดับ นอย 
๑ หมายถึง  การสงผลอยูในระดับ นอยท่ีสุด  
 

ขอ
ท่ี 

การมีสวนรวมของสมาชิกในการสรางเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ระดับของความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

     ๑. การตัดสินใจ      
๑. สมาชิกมีการนําเสนอปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการแกไขและการ

พัฒนาท่ีตรงประเด็น 
     

๒. สมาชิกมีการแสดงความคิดเห็น คัดคานหรือโตแยงอยางมี
เหตุผล 

     

๓. สมาชิกมีการปรึกษาหารือ วิเคราะหสาเหตุของปญหาท่ี
สงผลตอวิสาหกิจชุมชนในการตัดสินใจ 

     

๔. สมาชิกรวมประชุมวางแผน หรือคัดเลือกกิจกรรมวิสาหกิจ
ชุมชนประกอบการตัดสินใจ 

     

๕. สมาชิกรวมกําหนดข้ันตอนในการจัดกิจกรรมของวิสาหกิจ      



๑๖๔ 
 
ขอ
ท่ี 

การมีสวนรวมของสมาชิกในการสรางเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ระดับของความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ชุมชนในการตัดสินใจ 
     ๒. การปฏิบัติการ      
๑. สมาชิกมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดรวมกัน      

๒. สมาชิกมีการสนับสนุนทรัพยากรซ่ึงกันและกันในการ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน      

๓. สมาชิกมีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน      

๔. สมาชิกมีการรวมสงเสริมและสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางองคกรตางๆ 

     

๕. สมาชิกมีการเชิญชวนคนในชุมชนเขารวมปฏิบั ติงาน
วิสาหกิจชุมชน 

     

     ๓. การรับผลประโยชน      
๑. สมาชิกไดรับประโยชนจากการถายทอดความรูเก่ียวกับ

วิสาหกิจชุมชน 
     

๒. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึนจากกิจกรรมหรือโครงการ
วิสาหกิจชุมชน 

     

๓. สมาชิกไดรับความสะดวกในการใหบริการวิสาหกิจชุมชน      
๔. สมาชิกเห็นวาชุมชนเกิดความสามัคคีมากข้ึนจากการดําเนิน

กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
     

๕. สมาชิกเห็นวาวิสาหกิจชุมชนสามารถแกปญหาในชุมชนได
อยางยั่งยืน 

     

     ๔. การประเมินผล      
๑. สมาชิกมีการติดตามการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน      
๒. สมาชิกมีการนําปญหาหรืออุปสรรคท่ีพบเห็นในวิสาหกิจ

ชุมชนมารายงานตอชุมชนใหทราบ 
     

๓. สมาชิกมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ
ชุมชน 

     

๔. สมาชิกมีการเสวนาแสดงความคิดเห็นรวมกันเพ่ือเปนขอมูล
ในการประเมินผล 

     

๕. สมาชิกมีการขอความรวมมือใหองคกรอ่ืนๆเขามามีสวนรวม
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน 

     

 



๑๖๕ 
 
 
ตอนท่ี ๔ : กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย    ในชองระดับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่ีตรงกับสภาพความเปนจริง โดยกําหนดระดับคะแนนดังนี้ 

๕ หมายถึง    กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยูในระดับ มากท่ีสุด 
๔ หมายถึง    กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยูในระดับ มาก 
๓ หมายถึง    กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยูในระดับ ปานกลาง 
๒ หมายถึง    กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยูในระดับ นอย 
๑ หมายถึง     กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
 

ขอ
ท่ี 

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของ 
ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ระดับการสรางเครือขาย 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

     ๑. การกอรูปเครือขาย           
๑. การดําเนินการสื่อสารและการสรางแรงจูงใจเพ่ือกระตุนให

ประชาชนเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย 
     

๒. การสรางจุดรวมของผลประโยชนท่ีเปนศูนยกลางใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในเครือขาย 

     

๓. การแสวงหาแกนนําเครือขายท่ีดีมีคุณสมบัติในการผลักดันการ
แกไขปญหาดานตางๆ เชน ดานนโยบาย ดานขอมูลขาวสาร 

     

๔. การสรางแนวรวมสมาชิกเครือขาย เชน การเปดเวทีระดม
ความคิดเห็น 

     

๕. การสรางความตระหนักในปญหาและการรวมแกไขปญหาจาก
สมาชิกเครือขาย 

     

     ๒. การจัดระบบบริหารเครือขาย      
๑. การจัดตั้งกลุมเครือขายท่ีมีเปาหมายการดําเนินการไปใน

ทิศทางเดียวกัน และความเชื่อมโยงเครือขายยอย 
     

๒. การจัดบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในเครือขายโดยชี้ขอบเขตท่ี
ชัดเจนตามความสนใจของสมาชิกแตละคน 

     

๓. การจัดระบบการติดตอสื่อสารเพ่ือปฏิสัมพันธซ่ึงเปนกลไกท่ี
เชื่อมสมาชิกของเครือขายเขาหากัน 

     

๔. การจัดระบบการเรียนรูรวมกันดวยการสรางวัฒนธรรมการ
เรียนรูระหวางกัน 

     

๕. การจัดระบบสารสนเทศในการรวบรวมขอมูลเพ่ือการแกไข
ปญหา  

     

     ๓. การใชประโยชนเครือขาย      
๑. การใชเครือขายเปนเวทีกลางประสานงานรวมกัน เพ่ือสราง      



๑๖๖ 
 
ขอ
ท่ี 

กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของ 
ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ระดับการสรางเครือขาย 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ความรูความเขาใจใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
๒. การใชเครือขายเปนเวทีแลกเปลี่ยนสารสนเทศและ ความรู

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอยอดความคิดและความรูระหวาง
สมาชิก 

     

๓. การใชเครือขายเปนเวทีแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากร หรือ
การจัดตั้ง “กองทุน” 

     

๔. การใชเครือขายเปนเวทีรวมสรางสรรคและพัฒนาความรูใหมๆ      
๕. การใชเครือขายเปนเวทีสรางกระแสผลักดันประเด็นความคิด

ผลิตภัณฑใหมๆ 
     

     ๔. การธํารงรักษาเครือขาย      
๑. การจัดกิจกรรมรวมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องและกําหนด

โครงสรางของกิจกรรมอยางชัดเจน 
     

๒. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการกระชับความสัมพันธระหวางสมาชิก
อยางสมํ่าเสมอ 

     

๓. การสรางระบบจูงใจและการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยาง
พอเพียง 

     

๔. การใหความชวยเหลือและแกไขปญหาจากความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

     

๕. การสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง      
 
ตอนท่ี ๕ : แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการ
สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

๕.๑ กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

๑. การกอรูปเครือขาย   
ปญหา อุปสรรค 

................................................................................................................................................................ 
ขอเสนอแนะ 

……………………………………….…..…………………………………....................................................................... 
๒. การจัดระบบบริหารเครือขาย 

ปญหา อุปสรรค 
……………………………………….…..…………………………………....................................................................... 

ขอเสนอแนะ 
…………………………………….…..………………………………….......................................................................... 



๑๖๗ 
 

 
 
๓. การใชประโยชนเครือขาย 

ปญหา อุปสรรค 
……………………………………….…..…………………………………....................................................................... 

ขอเสนอแนะ 
……………………………………….…..…………………………………....................................................................... 

๔. การธํารงรักษาเครือขาย 
ปญหา อุปสรรค 

……………………………………….…..…………………………………....................................................................... 
ขอเสนอแนะ 

……………………………………….…..…………………………………....................................................................... 

๕.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

๑. การตัดสินใจ   
ปญหา อุปสรรค 

……………………………………….…..…………………………………....................................................................... 
ขอเสนอแนะ 

……………………………………….…..…………………………………....................................................................... 
๒. การปฏิบัติการ 

ปญหา อุปสรรค 
……………………………………….…..…………………………………....................................................................... 

ขอเสนอแนะ 
……………………………………….…..…………………………………....................................................................... 

๓. การรับผลประโยชน 
ปญหา อุปสรรค 

……………………………………….…..…………………………………....................................................................... 
ขอเสนอแนะ 

……………………………………….…..…………………………………....................................................................... 
๔. การประเมินผล 

ปญหา อุปสรรค 
……………………………………….…..…………………………………....................................................................... 

ขอเสนอแนะ 
……………………………………….…..…………………………………....................................................................... 

 



๑๖๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 
 

 

 

 
 
 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

………………………………. 

คําช้ีแจง : แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาวิจัยกระบวนการสรางเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบงเปน ๒ ตอน ประกอบดวย 

ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณเก่ียวกับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทาน ท่ีใหความรวมมือในการให

ขอมูลสัมภาษณครั้งนี้เปนอยางดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

นางสาวณัชชา  ณัฐโชติภคิน 
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
                

 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

 
แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง กระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนแบบมีสวนรวมของตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

………………………………. 
ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสมัภาษณ ชื่อ......................................................ฉายา/นามสกุล...................................................... 
อายุ...................ป ตําแหนง.................................................................................................................... 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี......... เดือน .......................... พ.ศ. .............. ตัง้แตเวลา.................น. ถึง.............น. 
สถานท่ีท่ีใหสัมภาษณ.............................................................................................................................. 
ผูสัมภาษณ  ผูวิจัย 
บันทึกขอมูล  ผูวิจัย (จดบันทึก,บันทึกเสียง) 

ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณเก่ียวกับกระบวนการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

๑. การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง เปนอยางไร 
๑.๑ การกอรูปเครือขาย  
๑.๒ การจัดระบบบริหารเครือขาย  
๑.๓ การใชประโยชนเครือขาย  
๑.๔ การธํารงรักษาเครือขาย  

๒. วัด ภาครัฐ และประชาชนตําบลไรขิงเขามามีสวนรวมในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
อยางไร  

๓. ปญหา อุปสรรค ของการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง มีอะไร 
๔. ทานมีขอเสนอแนะในการสงเสริมการมีสวนรวมวิสาหกิจชุมชนตําบลไรขิง อยางไร 
 

  

 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 
 

ประวัติผูวิจัย 
          
ช่ือ : นางสาวณัชชา  ณัฐโชติภคิน    
รหัสนิสิต : ๖๐๐๑๒๐๕๐๓๒ 

เกิด : เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๕ 
สถานท่ีเกิด : จ.นครปฐม  
ท่ีอยูปจจุบัน : ๔๐/๓๑๒ หมู ๕ ต.ไรขิง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 
 : มือถือ ๐๘๒-๘๒๕-๖๓๖๖ 
 : อีเมล siwapon_wan@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา : พ.ศ.๒๕๕๘ ปริญญาตร ีคณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) วิทยาลัยทองสุข 

 : พ.ศ.๒๕๖๑ ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณ : เจาหนาท่ีธุรการ หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไรขิง พระอารามหลวง 

 : เจาหนาท่ีบัญชี หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วัดไรขิง พระอารามหลวง 

 : เจาหนาท่ีพัสดุ หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วัดไรขิง พระอารามหลวง  

 : รักษาการเจาหนาท่ีการเงิน หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไรขิง พระอารามหลวง 

 : นักวิชาการพัสด ุวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี 

บทความทางวิชาการ : การจัดการทรัพยากรมนุษยวิถีพุทธ. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร. ปท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม - ตุลาคม) 
ประจาํป ๒๕๖๐ 

 : การพัฒนาคุณลักษณะนิสิตของวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดีตาม
กรอบนวลักษณบณัฑิตโดยใชหลักไตรสิกขา. สันติศึกษาปริทรรศน มจร. ป
ท่ี ๖ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

เขาศึกษา : เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
สําเร็จการศึกษา : เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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