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290 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

interviews with specific groups) ท�าการศึกษาและคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีอยู่ในจังหวัด 

สุพรรณบุรีจ�านวน ๓ แห่ง ได้แก่ อ�าเภออู่ทอง ๒ กลุ่ม และอ�าเภอศรีประจันต์ ๑ กลุ่ม ที่เป็นต้นแบบ 

ของการพัฒนาโดยการสุ่มแบบเจาะจง รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ 

สมาชิก จ�านวน ๒๑ คน 

 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ตอนที่ ๑ องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจฐานรากที่จะน�าไปสู่การยกระดับ 

ชุมชนนวัตกรรม ในด้านการจัดการความรู้ คือ การระดมความคิด การสร้างและการแสวงหาความรู้  

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และการประมวลผลกลั่นกรองความรู้ ถือเป็นกระบวนแรกเตรียม 

ความพร้อม ส่วนด้านการพัฒนาทักษะ โดยจะให้ความส�าคัญการค้นหาจุดอ่อนของสมาชิกเพ่ือน�าไป

วางแผนพัฒนาทักษะน�าไปสู ่การลงมือปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับการด�าเนินกิจกรรมและน�ามา 

ประเมินผล ตอนที่ ๒ การสังเคราะห์องค์ความรู้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 

เป็นผลที่ได้รับจากการพัฒนาทักษะ โดยการศึกษาข้อมูลและความพร้อม การสร้างความเข้าใจกับสมาชิก

ด�าเนินการตามขั้นตอนน�าไปสู่กระบวนการพัฒนาและน�าผลท่ีได้จากการประเมินหาข้อบกพร่องของการ

ด�าเนินงาน ส่วนด้านการบริหารมีการก�าหนดข้ันตอนในการท�างานท่ีชัดเจนต้ังแต่ โครงสร้าง การจัดท�า

แผนการผลติ การจดัการเรยีนรู ้การจดัการตลาดทีน่�าไปสู่แผนธุรกจิโดยมีส่วนงานของรัฐเข้ามามส่ีวนร่วม

สนับสนุนให้ข้อเสนอแนะ ตอนที่ ๓ องค์ความรู้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนสู่ความยั่งยืน ควรมีการ 

จัดกระบวนการพัฒนาตามความต้องการของชุมชนที่สามารถน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ท�าให ้

เกิดการรวมกลุ่มโดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเชื่อมโยงทั้งการจัดการต้นทุนและภูมิทางสังคมที่สามารถ

เชื่อมโยงงบประมาณน�ามาส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาให้มีความต่อเนื่องและมีเป้าหมายชัดเจน

ค�าส�าคัญ : การพัฒนา; องค์ความรู้; เศรษฐกิจฐานราก; ความยั่งยืน 

Abstract
 The objectives of studying the Development of Economic Knowledge Base of  

Community for Sustainability in 21st Century (1) To study the knowledge base economy 

of the community (2) To synthesize the knowledge base economy of the community  

(3) To present the knowledge of community foundations for sustainability. This research 

work is Qualitative Research of In-depth interviews with specific groups by studying  

and selecting 3 groups of community enterprises as follows: 2 groups of U-thong District 

and another 1 group of Si-prachant District which are models of economic knowledge 

base of community in Suphan Buri Province with specific randomization, collecting  

interview data of 21 persons 
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 The Results of Research Work are as follows : Part 1 Fundamental Economy 

Knowledge that will lead to upgrading the innovation community In the field of  

knowledge management is brainstorming. Creation and the pursuit of knowledge  

systematic knowledge management and processing knowledge This is the first process  

of preparation. Skill Development Section It will focus on finding member’s weaknesses 

in order to develop skills development plans leading to action that is consistent with  

the activities and to be evaluated. Part 2 Synthesis of knowledge bases of community 

economy driven into action as a result of skill development by studying data and  

readiness Building an understanding with members, implementing the steps leading to 

the development process and applying the results of the assessment to identify the 

deficiencies of the implementation. As for the management, there are clearly defined 

work procedures from structure to production plan. learning management Marketing 

management leading to a business plan with the participation of government agencies 

to support suggestions. Part 3 Knowledge of Community Foundations for Sustainability 

There should be a development process according to the needs of the community that 

can bring local wisdom to create a group with government agencies to link both cost 

management and social landscape that can link the budget. Promote and drive  

development to be continuity and clear goals.

Keywords : Development; knowledge; Foundational Economy; 

บทน�า
 รวยกระจุก จนกระจาย” ค�ากล่าวสั้น ๆ นี้ สะท้อนให้เห็น ภาพความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ 

ในสังคมไทยที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานของสังคมไทยที่มีปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมเป็นปัญหาหลัก

ของรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมามีความพยายามจะแก้ไขปัญหาส่ิงนี้ดังนั้น การขับเคล่ือน “เศรษฐกิจ

ฐานราก” ถือเป็น ๑ ใน ๑๒ นโยบาย “ประชารัฐ” ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความส�าคัญ 

มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล�้า สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้ 

เพิ่มขึ้น เป็นการท�างาน ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ 

ภาคประชาชน จึงเรียกว่า “นโยบายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ”
1
 

 1
 พรรณทิพย์ เพชรมากและคณะ, คู่มือการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชนฯ, ๒๕๕๙).
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 ประเทศไทยยงัมโีอกาสของการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากโดยการพฒันาคนทัง้ด้านความรู ้ภมูปัิญญา 

ขดีความสามารถในการด�าเนนิงานและการวางแผนการท�างานอย่างมส่ีวนร่วม เพ่ือเสริมสร้างทุนทางสังคม

ที่เข้มแข็ง ในท�านองเดียวกัน
2
 

 การพัฒนา มาจากค�าภาษาอังกฤษ ว่า Development แปลว่า การเปล่ียนแปลงท่ีละเล็ก 

ละน้อยโดยผ่านล�าดับข้ันตอนต่างๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้นมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

และเหมาะสมกว่าเดมิหรอือาจก้าวหน้าไปถึงขัน้ทีอุ่ดมสมบรูณ์เป็นท่ีน่าพอใจ
3
 การพฒันา โดยความหมาย

จากรูปศัพท์จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้น จนเป็น 

ที่พึงพอใจ ความหมายดังกล่าวนี้ เป็นที่มาของความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการก�าหนด

ความหมายอื่น ๆ
4
 

 การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งจึงเป็นกระแสเรียกร้องของสังคมให้หันกลับมาพิจารณารากเหง้า 

ของตนเองตั้งแต่ความเป็นจริงของสังคมและกระบวนการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนพัฒนาตนเองสามารถ

พึ่งพาตนเองได้หากมองในแง่เศรษฐกิจสามารถพิจารณาความเข้มแข็งของชุมชนได้จากศักยภาพของ 

ชมุชนในการจดัการระบบเศรษฐกจิการปรบัตวัเข้ากบัการผลิตเพ่ือการค้า มีกลไกในการรวมกลุ่มเพ่ือด�าเนนิ

กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มีการจัดระบบตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า
5

 กล่าวคือสามารถรดต้นทุนด้านการผลิตและการจัดจ�าหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่มนอกจากลักษณะ 

องค์ ประกอบความเข้มแข็งเหล่านี้ยังประกอบไปด้วยการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ 

ชุมชนมีความพร้อม มีกระบวนการขับเคลื่อนที่ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม การก�าหนดวิสัยทัศน์ ร่วมคิด 

ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการและร่วมประเมินผลแก้ไขปัญหา มีการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการมีแผนชุมชน

ที่เน้นการพึ่งพาตนเองและการช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกจากการร่วมมือภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 

ชุมชนอื่น ๆ  และนักวิชาการ เหนือสิ่งอื่นได้ถ้าชุมชนขาดการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากแล้วนั้นก็ยากที่จะท�าให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคงน�าไปสู่ความยั่งยืนได้

 2
 ขวัญกมล ดอนขวา และณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ, โมเดลเชิงสาเหตุและผลของกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : http://www.ar.or.th/ImageData/Magazine/38//DL_226.
pdf?t=6 (๑๔ กันยายน ๒๕๖๓).

 3
 ปกรณ์ ปรียากร, ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร :  

สามเจริญพานิช, ๒๕๓๘), หน้า ๑๘ – ๖๕.

 4
 สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗).

 5
 ชุมชมพูนุช หุ่นนาคและคณะ, การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้ในการท�าเกษตรอินทรีย์, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ๒๕๕๙), หน้า ๒๓-๒๔.
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 สถานการณ์ความรู้ท่ีอยู่ในสังคมไทย พบว่า ความรู้มีอยู่มากในต�าราและห้องสมุดแต่กลับน�ามา 

ใช้ประโยชน์ได้น้อยเพราะต�าราเหล่านั้นอาจจะไม่อื้อประโยชน์ต่อการน�าไปปฏิบัติในเชิงรูปธรรมและ 

อีกด้านหนึ่งความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล คนมีประสบการณ์ คนมีความเชี่ยวชาญกลับไม่มีโอกาสถ่ายทอด 

องค์ความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ การที่มีความรู้และการน�าความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตนั้นเราเรียกว่า การจัดการความรู้ สังคมไทยในขณะนี้ขาดการจัดการความรู้ในการน�าไปแก้ไขปัญหา 

ที่ซับซ้อน โดยเฉพาะปัญหาความยากจนของชนบทในต่างจังหวัดและเรามีกลไกมากมายในหน่วยงาน 

ของรฐัแต่ไม่ได้ท�างานเตม็ท�าอย่างไรทีจ่ะพฒันาองค์ความรู้ให้แก่ชมุชนน�าไปแก้ไขปัญหาและความต้องการ

ที่แท้จริงน�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยมีองค์ความรู้ในการจัดการให้แก่ชุมชนจ�าเป็นต้องมีการ

พฒันาการจัดการความรู ้ไม่ว่าจะเป็นเทคนคิ วธิกีาร ความเข้าใจและองค์ความรูท้ีอ่ยูใ่นตวับคุคลทีเ่กดิจาก

การเรียนรู้และประสบการณ์ กลุ่มคณะหรือความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การสร้างพลังความรู ้

จึงเป็นสิ่งส�าคัญ สู่พลังชุมชนเป็นอีกหนึ่งความ สามารถของคนในชุมชนและพัฒนาการจัดการความรู้ 

ของชุมชนที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นระบบสารสนเทศเรียบเรียง จัดหมวดหมู่ เพื่อสังเคราะห์

เป็นความรู้ เชื่อมต่อมิติที่เป็นความรู้ที่มีอยู่ภายในและภายนอกชุมชนน�าไปสู่การพัฒนาความรู้เศรษฐกิจ

ฐานราก คือระบบเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีระบบเศรษฐกิจที่สามารถเอื้อให้เกิดการ

พัฒนาต่าง ๆ ด้านพื้นที่มีแนวทางการพัฒนาโดยการจัดการของชุมชนของท้องถิ่นให้ครบวงจร

 จากเหตุผลทีไ่ด้กล่าวอ้างมาเบ้ืองต้นนัน้ท�าให้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาการพฒันาองค์ความรูเ้ศรษฐกิจ

ฐานรากของชุมชนเพื่อความยั่งยืนใน ศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือลด

ความเหลื่อมล�้าของชุมชนในศตวรรษที่ ๒๑ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนา

องค์ความรูข้องชุมชนท่ีจะท�าให้ชุมชนมทัีกษะ กระบวนการ การจดัการ เช่ือมต่อภายในและภายนอกชมุชน

น�าไปสูก่ารพฒันาระบบเศรษฐกจิชมุชนท�าให้ชมุชนสามารถพึง่พาตนเองได้ และมรีปูแบบทีเ่ป็นอัตลกัษณ์

ของตนเองสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของชุมชนก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและวิธีคิดสร้างการ 

รวมกลุ่มที่มีความหลากหลายมากข้ึนโดยการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

น�าไปสู่รายได้ที่ยั่งยืนมั่นคง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑.  เพื่อศึกษาองค์ความรู้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

  ๒.  เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

  ๓.  เพื่อเสนอองค์ความรู้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนสู่ความยั่งยืน
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และ

การวจิยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์เจาะลึกหรอืสัมภาษณ์

กลุ่มเฉพาะ (Focus group) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสมาชิก จ�านวน ๒๑ คน ร่วมกับการสังเกต

ท�าการศึกษาและคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีจ�านวน ๓ แห่ง ได้แก่ อ�าเภออู่ทอง 

๒ กลุ่ม และอ�าเภอศรีประจันต์ ๑ กลุ่ม ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาโดยการสุ่มแบบเจาะจง ใช้ระยะเวลา 

๑๒ เดือน 

ผลการวิจัย
 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ องค์ความรู้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยมีประเด็นของการพัฒนา 

องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจฐานรากโดยมีประเด็นดังนี้

 ๑.  การจัดการความรู้ จากการลงพื้นที่ศึกษาจากกลุ่มวิสาหกิจที่มีผลการด�าเนินงานที่บรรล ุ

เป้าหมายที่ได้น�ามาเป็นต้นแบบในการศึกษาองค์ความรู้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ในด้านการจัดการ

ความรู้ มีกระบวนการในการจัดการความรู้ ดังนี้

  ๑.๑  การระดมความคิด ถือว่าเป็นการสร้างความเข้าใจในการรวมกลุ่มที่จะน�าไปสู่การพัฒนา

ความรู้เพื่อให้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

  ๑.๒  การสร้างและการแสวงหาความรู้ การศึกษาข้อมูลที่จะน�ามาพัฒนาความรู้น�ามาประยุกต์

ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาจากการศึกษาเรียนรู้เพ่ิมจากภายนอกท้ังภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา 

ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมสนบัสนนุน�าเทคนคิวธิกีารและความรู้ใหม่ๆ มาถ่ายทอดเพ่ือให้เกดิการต่อยอดความคดิ

ที่มีอยู่เดิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ๑.๓  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การจัดการขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อให้การถ่ายทอดความรู ้

มีประสิทธิภาพสมาชิกสามารถน�าไปปฏิบัติและถ่ายทอดกันได้ท�าให้ไม่เกิดผลกระทบต่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในอนาคต 

   ๑.๔ ประมวลและกลั่นกรองความรู้ มีการทบทวนความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยน

กระบวนการการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการแข่งขันของโลกภายนอกและน�าองค์ความรู้

ใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาและกลั่นกรองความรู้ให้สอดรับกับการด�าเนินกิจกรรมของกลุ่มจะท�าให้เกิดการ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ร่วมกับองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น

 ๒.  การพัฒนาทักษะ คือการน�าความรู้ ความสามารถ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ได้จากการ 

เรียนรู้ฝึกฝนและความสามารถในการปฏิบัติจากสิ่งที่ได้ฝึกฝนมาน�าไปสู่การลงมือปฏิบัติกระบวนการ 
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295การพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเพื่อความยั่งยืนในศตวรรษที่ ๒๑

ที่จะพัฒนาทักษะให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีขั้นตอนการด�าเนินการพัฒนาทักษะดังนี้

  ๒.๑  ค้นหาจุดอ่อนของสมาชิกด้านทักษะที่อยู่ในตัว 

  ๒.๒  วางแผนพัฒนาทักษะ 

  ๒.๓  การลงมือปฏิบัติ 

  ๒.๔  การประเมินผล 

 ๓.  การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ เป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการการปฏิบัติงานของสมาชิก 

เป็นกระบวนการท่ีจะน�าไปสู่เป้าหมายท่ีได้วางไว้ทั้งกระบวนการ เทคนิค การถ่ายทอด ให้สอดรับกับ 

พันธกิจของกลุ่มในการลงมือปฏิบัติและตอบสนองความต้องการของสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจภายใต ้

ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมโดยมีกระบวนการดังนี้

  ๓.๑  การศกึษาข้อมลูและความพร้อม การศกึษาข้อมลูจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นการศกึษาดูงาน

ในสถานที่ต่าง ๆ 

  ๓.๒  การสร้างความเข้าใจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการ 

ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

  ๓.๓  ท�าตามขั้นตอน ที่เป็นกระบวนการที่ถูกต้อง จัดล�าดับความจ�าเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนไปสู่

การปฏิบัติทั้งกระบวนการเพื่อให้งานไม่เกิดปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น

  ๓.๔  การพัฒนา เกิดจากการท�าตามขั้นตอนของกลุ่มจากการสังเกตและสัมภาษณ์ประธาน

วิสาหกิจที่เป็นต้นแบบ

  ๓.๕  ประเมินผล เกิดจากการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๔ ข้อที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นเพื่อน�ามา

พิจารณาข้อบกพร่อง โดยจะมีการประเมินผลเดือนละ ๑ ครั้ง

 ๔. การบริหารจัดการ เป็นการวางแผนการท�างานของกลุ่มวิสาหกิจจากการมีส่วนร่วม  

การด�าเนินการ การประสานงานและการติดตามประเมินผลของผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนกลุ่ม 

วิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามขั้นตอนการท�างานโดยมีกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้

  ๔.๑  ก�าหนดโครงสร้างการท�างานและหน้าที่ของสมาชิก 

  ๔.๒  การจัดท�าแผนการผลิต 

  ๔.๓  การจัดการเรียนรู้ 

  ๔.๔  การจัดการตลาด มีอยู่ ๒ ทางคือ ออนไลน์และออฟไลน์ 

  ๔.๕  ประเมินผล 
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 สรุป องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ คือ 

 ด้านการจัดการความรู้ ต้องมีการระดมความคิด สร้างและการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ 

ให้เป็นระบบ และประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 ด้านการพัฒนาทักษะ คือการน�าความรู้ความสามารถเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ได้จากการ 

เรียนรู้ ดังนี้ ค้นหาจุดอ่อนของสมาชิกด้านทักษะที่อยู่ในตัว วางแผนพัฒนาทักษะ ลงมือปฏิบัติ และมี 

การประเมินผล

 ด้านการขบัเคลือ่นไปสูก่ารปฏบัิต ิมกีระบวนการ คอื ศกึษาข้อมลูและความพร้อม สร้างความเข้าใจ 

ท�าตามขั้นตอน พัฒนา มีการประเมินผล 

 ด้านการบริหารจัดการ มีกระบวนการบริหารจัดการ คือ มีการก�าหนดโครงสร้างการท�างานและ

หน้าที่ของสมาชิก จัดท�าแผนการผลิต จัดการเรียนรู้ จัดการตลาด มีอยู่ ๒ ทางคือ ออนไลน์และออฟไลน์ 

และมีการประเมินผล 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ดังนี้

 ๑. ด้านการแสวงหาความรู้

 ส่วนมากจะมีจดุเร่ิมจากแนวคดิในการสร้างรายได้เพิม่จากความต้องการของชมุชนโดยมผีูน้�าท่ีเป็น

แกนน�าในชุมชนเป็นตัวกลางในการเชื่อโยงกับสมาชิกในชุมชนในการสร้างความเข้าใจและชี้ให้เห็น 

เป้าหมายของการรวมกลุ่มตลอดถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรวมกลุ่มน�ามาสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ในชุมชนโดยการน�าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์เป็นแนวทางสู่การแสวงหาความรู้ของกลุ่ม

วิสาหกิจพบว่ามีองค์ประกอบ ๖ กระบวน คือ (๑) การสร้างความเข้าใจ (๒) การจัดการความรู้เพื่อน�า 

ความรู้มาปฏิบัต ิ(๓) การจัดกิจกรรม (๔) การมีส่วนร่วม (๕) การประเมิน (๖) การปรับใช้ 

 ๒. ด้านการน�าความรู้มาจัดหมวดหมู่

 การพัฒนาทักษะของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นองค์ความรู้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการ 

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (๑) การจัดการความรู้ จะก�าหนดประเภทการเรียนรู้ตามความถนัดของสมาชิก  

(๒) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือระบบพี่เลี้ยงเป็นการส่งต่อความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลถ่ายทอดแบ่งปัน

ประสบการณ์ให้โดยการลงมือปฏิบัติท�า (๓) การสกัดความรู้ เป็นการจัดการความรู้เพ่ือน�ามาใช้พัฒนา 

ในกลุ่มวิสาหกิจโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริม 

การเรียนรู้ที่

 ๓. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สามารถแบ่งออก ได้แก่ (๑) แยกกลุม่ตามความถนดั (๒) การใช้เครือ่งมอื 

จะมผีูช้�านาญในเครือ่งมอืมาคอยให้ค�าแนะน�าและเป็นพีเ่ลีย้งก�ากบัดแูล (๓) การให้ทดสอบความถนดัและ

ความสนใจของแต่ละคนที ่(๔) จดัระบบการท�างานเป็นขัน้เป็นตอน (๕) การหมนุเวียนปฏิบัติหน้าทีใ่นการ

ท�างานเพื่อให้สมาชิกทุกสามารถเรียนรู้งานได้ 
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 ๔.  ด้านการน�าไปปฏิบัต ิมีกระบวนน�านวัตกรรมมา ดังนี้ (๑) การใช้พลังงานทดแทน เกิดจากการ

ใช้เครือ่งอปุกรณ์ในการแปรรูปผลติท่ีใช้พลงังานสิน้เปลอืง น�ามาก�าจดัความชืน้ในวตัถดิุบเพือ่น�ามาแปรรปู 

(๒) การพฒันาบรรจภุณัฑ์ทีส่ามารถเกบ็รกัษาผลติภณัฑ์ได้นานขึน้ (๓) การตดิต่อสือ่สาร การจัดการข้อมลู

ผลิตภัณฑ์ (๔) การแปรรูปวัตดุดิบที่สามารถน�าไปเป็นส่วนผสมของเมนูอาหาร (๕) การบริหารจัดการวัสดุ

ที่เศษเหลือจากการผลิต

 สรปุ สงัเคราะห์องค์ความรูเ้ศรษฐกิจฐานรากของชมุชนทีไ่ด้จากการศกึษาวจิยั พบว่า มาจากแนวคดิ

การสร้างรายได้เพิ่มจากความต้องการของสมาชิกในชุมชนโดยมีผู้ประสานงาน เช่น ผู้น�าชุมชนที่สามารถ

เชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจกับสมาชิกที่จะน�ามาสู่การขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติจากการระดมความคิด

โดยยึดโยงกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นในการส่งเสริมน�าไปสู่ด้านความคิดสร้างสรรค์มีองค์ประกอบอยู่ ๖ ด้าน 

ด้านการแสวงหาความรู้ คือ (๑) การสร้างความเข้าใจ (๒) การจัดการความรู้ (๓) การจัดกิจกรรม  

(๔) การมีส่วนร่วม (๕) การประเมิน และ ๖) การปรับใช้ 

 ด้านการน�าความรู้มาจัดหมวดหมู่ เพื่อพัฒนาทักษะ พบว่า จะให้ความส�าคัญด้านการจัดการ 

ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสกัดความรู้ เพื่อน�ามาพัฒนาตรงตามเป้าหมายของกลุ่มวิสาหกิจ 

 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีกระบวนการในการด�าเนินเป็นขั้นตอนได้แก่ (๑) แยกกลุ่มตามความ

ถนัดในประเภทงาน (๒) การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (๓) การทดสอบความถนัด (๔) จัดระบบการ 

ปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน (๕) สลับหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้เรียนรู้งาน 

 ด้านการน�าไปปฏิบัติ มีกระบวนการน�านวัตกรรมมาใช้ พบว่า (๑) เกิดจากการได้รับผลกระทบทาง

ต้นทุนท�าให้หาช่องทางท่ีจะลดต้นทุนในการแปรรูปโดยได้น�าเอานวัตกรรมพลังงานทดแทนมาสนับสน  

(๒) การรักษาสภาพผลิตภัณฑ์ให้มีอายุนานประยุกต์การบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศมาปรับใช้ในการเก็บ

รักษา (๓) การบริหารจัดการน�้าในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจเกษตรโดยท�าระบบเส้นเลือดเพื่อให้มีการหมุนเวียน

ของน�้าไปยังแหล่งเพาะปลูกและท�าบ่อเชื่อมต่อกัน (๔) การน�านวัตกรรมมาใช้เกิดจากการลองผิดลองถูก

ในการลงมือปฏิบัติและหาแนวทางแก้ไขโดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพื่อเสนอองค์ความรู้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนสู่ความยั่งยืน คณะผู้วิจัย

สามารถสรุปประเด็นองค์ความรู ้ท่ีได้จากการวิจัยที่จะองค์ความรู้เศรษฐกิจฐานรากจากการศึกษา 

กลุ่มวิสาหกิจทั้ง ๓ กลุ่มมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 กระบวนการด�าเนินการพัฒนาองค์ความรู้

  ๑.  การระดมความคิด มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (๑) มีผู้ประสานงาน (๒) ก�าหนดหัวข้อที่จะน�าเสนอ

ในการระดมความคิดเห็น (๓) การระดมความคิด (๔) สรุปผลการระดมความคิด (๕) ติดตามประเมินผล 

  ๒. ความเป็นอัตลักษณ์พื้นที่ 
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  ๓.  การสร้างและแสวงหา 

  ๔.  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

  ๕.  การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ 

  ๖.  การพัฒนาทักษะ 

 การเชือ่มโยงกบัหน่วยงานภาครฐัพฒันาองค์ความรู ้เป็นการประสานความร่วมมอืจากหน่วยงาน

ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการที่หน่วยงานแต่ละแห่งมีความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู้แต่ละด้านเพื่อน�าพัฒนาองค์ความรู้ การเสริมความรู้ การจัดการความรู้และการใช้

เทคโนโลยีที่น�ามาประยุกต์ร่วมกับการด�าเนินกิจกรรมของสมาชิกในการรวมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

มาตรฐาน กระบวน การผลิตเทคนิคต่างๆ 

 การประชาสัมพันธ์ มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ได้แก่ (๑) ศึกษาข้อมูล (๒) ท�าอะไรได้บ้าง  

(๓) มีช่องทางสื่อสารอะไร (๔) ประเมินและวางแผน 

 การเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้บริโภค โดยเชื่อมโยงแบ่งออก ๓ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มคนทั่วไป  

(๒) จ�าหน่ายเอง (ออฟไลน์) (๓) ผ่านระบบออนไลน์ 

อภิปรายผล
 โดยมีประเด็นของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ ด้านการจัดการความรู้  

การพัฒนาทักษะ การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติและการบริหารจัดการ พบว่า องค์ความรู้ที่จากการศึกษา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อน ทั้ง ๔ ประเด็น มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 

ของกลุ่มสมาชิกที่อยู่ในชุมชน โดยมีกระบวนการที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของการรวมกลุ่มจากการ

ระดมความคิดไปสู่การสร้างและการแสวงหาความรู้ จะท�าอย่างไรท่ีสามารถน�าความรู้ไปพัฒนาจาก 

องค์ความรูเ้ดมิทีเ่ป็นภมูปัิญญาท้องถิน่โดยยดึโยงกบัอัตลกัษณ์ชมุชนทีจ่ะเชือ่มโยงกบัการพฒันาและสร้าง

มูลค่าเพิ่มขึ้น ฉะนั้น เมื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้แล้วมาสู่กระบวนการพัฒนาทักษะ ส่วนการขับเคลื่อน

ไปสู่การปฏิบัติจ�าเป็นจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอจะด�าเนินการเพื่อให้ทิศทางการท�างานที่ถูกต้องเป็นไป 

ตามเป้าหมายโดยเฉพาะความพร้อมที่จะด�าเนินการ โดยจะต้องมีกระบวนการในการท�าตามขั้นตอน 

เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและให้เป็นระบบในการท�างาน

 จากการศกึษากลุม่วสิาหกิจโสมจนัทร์ พบว่า การท�าตามขัน้ตอนจะท�าให้สมาชกิรูร้ะบบการท�างาน

ที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อผิดในการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่จากง่ายไปหายากเพื่อที่จะท�าให้สมาชิกลงมือปฏิบัติได ้

ซึ่งทุกครั้งก็จะมีระบบพี่เลี้ยงมาช่วยเหลือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนแล้ว 

กจ็ะน�ามาสูก่ารพฒันาทัง้กระบวนการแปรรปูเทคนคิต่างๆ ท่ีจะท�าให้การผลิตมคีวามรวดเร็วและได้ปริมาณ

ที่เพียงพอต่อการไปจ�าหน่ายโดยมีความพร้อมจากกระบวนการจัดการความรู้ 

21. ������������������� (��������� 289-302).indd   298 11/29/2022   12:22:46 PM



299การพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเพื่อความยั่งยืนในศตวรรษที่ ๒๑

 ส่วนในด้านการบริหารจัดการจากการศึกษากลุ่มวิสาหกิจ พบว่า การก�าหนดโครงสร้างการท�างาน

โดยแบ่งออกเป็นฝ่าย แผนก เพือ่ทีจ่ะได้แบ่งภาระหน้าทีง่านกนัรบัผดิชอบเป็นการกระจายหน้าทีก่นัท�างาน

ตามความสามารถของสมาชิกแต่ละคนเพื่อให้การท�างานขับเคลื่อนไปได้ 

 ต่อมาด้านการจัดท�าแผนการผลิตมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ามาสนับสนุนให้ความรู้

ในด้านการจัดท�าแผนและกระบวนการผลิตท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ

ต้นทุนการผลิต ซึ่งที่ผ่านมาจากข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจท่ีเป็นต้นแบบของการศึกษา พบว่า มีหน่วยงาน

ของรัฐ เช่น พฒันาชมุชนมาช่วยเหลอืในด้านระบบการผลติการท�าบญัชกีระบวนการและแนวทางการผลติ

ที่ถูกต้องไม่กระทบกับวัตถุดิบที่น�ามาแปรรูป นอกจากนั้นก็มีหน่วยงานอื่น ๆ  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ

ที่จะน�ามาแปรรูปโดยมีการให้ข้อมูลมาประกอบในการศึกษาแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบท่ีจะน�ามาแปรรูป  

ต่อมาเป็นการจัดการเรียนรู้วิสาหกิจที่ได้ศึกษามาเป็นต้นแบบมีแนวทางในการบริหารจัดการในด้าน 

การจัดการเรียนรู้จะมีการประสานงานร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐในระดับพ้ืนที่ในด้านการ

พัฒนาการเรียนรู้ที่จะน�ามาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเองตลอดเวลา เมื่อมีโครงการหรือกิจกรรมท่ี

สอดคล้องกับการน�ามาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ท�าให้เกิดการเปิดกว้างทางความคิดและเห็นช่องทาง 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ต่อมาเป็นการประเมินจะด�าเนินการในช่วงระยะ

เวลาที่ท�าการทดสอบตลาดเพื่อน�าข้อมูลมาปรับปรุงในเบื้องต้นและอีกอย่างจะท�าให้สมาชิกมีการปรับ

กระบวนการท�างานให้สอดคล้องกับผลการตอบรับและข้อเสนอแนะของผู้บริโภค เป็นการทบทวนการ

ท�างานจะท�าให้เห็นข้อบกพร่องที่จะต้องน�ามาแก้ไขและสอดคล้องกับแนวคิดของ มงคล ด่านธานินทร์  

ยังชี้ว่า
6
 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยต่อไปนี้ 

 ๑)  การพฒันาผูน้�าด้านเศรษฐกจิชมุชนให้มทีกัษะด้านการบรหิารจดัการ และมคีวามรูค้วามสามารถ

ด้านการวิเคราะห์การผลิต การแปรรูป การค้า และการติดต่อกับภายนอก 

 ๒)  การยกระดับความรู้ความสามารถของชาวบ้านด้านการผลิตและการแปรรูป 

 ๓)  การพฒันาเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องให้มคีวามรู้เชงิอดุมการณ์และเทคนคิการกระตุ้นเศรษฐกจิชมุชน 

 ๔)  การพัฒนากลุ่มและองค์กรชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและด�าเนินงานในรูปแบบ

ของกลุ่ม 

 ๕)  การพัฒนาทุนพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ โดยการระดมทุนออมทรัพย์เพื่อจัดตั้งกองทุนในหมู่บ้าน 

หรือการขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

 ๖) การพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ 

 6
 มงคล ด่านธานินทร์, แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช ๒๕๔๑), 

หน้า ๒๔.
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 นอกจากน้ันยังสัมพันธ์กับองค์ประกอบและตัวชี้วัดของเศรษฐกิจฐานราก ที่ควรได้รับการส่งเสริม

ให้เข้มแข็งเพื่อผลักดันโอกาสของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ได้แก่ 

 ๑) การเป็นเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเอง มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นและเทคโนโลยีพื้นบ้าน

รวมทั้งสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเข้มแข็ง 

 ๒) การพึ่งแรงงานภายในครอบครัว หรือให้ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต มีการพึ่งพากันเอง 

ในครอบครัวและชุมชน 

 ๓) การสร้างกจิกรรมเศรษฐกจิท่ีช่วยสร้างกระบวนการเรยีนรู ้เพือ่ให้ชมุชนมคีวามพร้อมทางกาย

ใจและสติปัญญาในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 ๔) มีการพัฒนาอย่างบูรณาการ กล่าวคือ พัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อมตลอดจนมีระบบการจัดการทุนมนุษย์ สังคม ทรัพยากร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์

และการเงิน 

 ๕) มีระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนพ้ืนฐานคุณธรรมและวัฒนธรรมไทย ด�าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ 

ด้วยสัจจะ ความดี เมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และธรรมะ 

 ๖) มีการรวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับประโยชน์ รวมท้ังร่วมสร้างพลังการเจรจาต่อรอง 

และการประสานงานอันเชื่อมโยงกับประชาสังคมและเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๗) มีส�านึกความเป็นเจ้าของร่วมกันในการด�าเนินกิจกรรมและพัฒนาชุมชน รวมทั้งมีระบบ 

การอยู่ร่วมกันอย่างเคารพกติกาและจารีตประเพณีของชุมชน 

 ๘) การร่วมมือประกอบอาชีพในและนอกภาคการเกษตร และขยายกลุ่มออกไปในระดับชุมชน  

 ๙) มีความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีการสร้างความ 

ร่วมมือหลายระดับ และเชื่อมโยงชุมชนและเครือข่ายการด�าเนินกิจกรรมนอกชุมชน 

 ๑๐) การสร้างองค์กรและเครอืข่ายองค์กรชมุชนเพือ่ช่วยด้านการผลติ การแปรรปู การค้า กจิกรรม

ชุมชน การจัดสวัสดิการ เช่น การรวมตัวในรูปแบบสหกรณ์ 

 ๑๑) การรวมตัวกันของเครือข่ายระดับชาติที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อสร้างพลังของ

ประชาคม ที่มีสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง 

 ๑๒) การสนบัสนนุให้ชมุชนเป็นผูป้ระกอบการทางเศรษฐกจิผ่านการตดัสนิร่วมกนัของคนในชมุชน

นอกเหนือไปจากการผลิตเพื่อบริโภคอย่างพอเพียง 

 ๑๓) การมีกลุ่มการผลิตและการจ�าหน่าย มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานและสามารถเพิ่มมูลค่า 

สู่การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกมีการตลาดที่เกษตรกรเป็นผู้ก�าหนดราคาได้เอง ไม่ใช่ก�าหนดราคา 

โดยตลาด 

 ๑๔) มีการจัดเก็บข้อมูลที่รอบด้าน เป็นระบบ และทันสมัย
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 การน�าความรู้มาจัดหมวดหมู ่ เทคนิคและวิธีการต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานจากการสังเคราะห์

องค์ความรูด้้านนีข้องกลุม่ต้นแบบการพฒันาวสิาหกจิชมุชนทีน่�าไปสู่การจัดการความสามารถของสมาชกิ

ในกลุม่โดยมขีัน้ตอนดงันี ้(๑) การจดัการความรู้ (๒) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (๓) การสกดัความรู้ ซ่ึงสอดคล้อง

กับคิดของ แนวคิดในการบริหารจัดการองค์การ Kujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi
7
 แนวคิด

ที่เน้นเรื่องการสร้างและกระจายความรู้ในองค์การระหว่างความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน/รู้ความโดยนัย (Tacit 

Knowledge) กับความรู้ที่อยู่ในรูปแบบสื่อ/เอกสาร/ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 

ข้อเสนอแนะ
 ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อค้นพบที่หลากหลายประการผู้วิจัยจึงใคร่เสนอแนะดังต่อไปนี้

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ๑.  การจดักระบวนการพฒันาองค์ความรูท้ีส่อดคล้องกบัความต้องการของชมุชนโดยสามารถน�าไป

ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ให้เกิดการสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างมูลค่า

 ๒. การจัดการความรู้ที่เป็นระบบท�าให้การรวมกลุ่มของชุมชนสามารถขับเคล่ือนได้ด้วยตนเอง 

โดยมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐประสานงานให้เกิดความต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

 ๓.  การบริหารจดัการต้นทุนและภูมิทางสงัคมในบรบิทของชมุชนทีส่ามารถเชือ่มโยงกบังบประมาณ

มาพัฒนาท�าให้เกิดการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจผลักดันให้เกิดการพัฒนา

 ๔.  การบริหารจัดการส่งเสริมการรวมกลุ่มให้มีความต่อเนื่องจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐในการ

เชื่อมโยงกับภายนอกโดยมีทิศทางและเป้าหมายที่มีความชัดเจน
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