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บทสรุปผูบริหาร 
( Executive Summary ) 

การวิจัยการพัฒนาขบวนการณสหกรณในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) เป นเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่นําแนวคิด 
และวิธี  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  และ  การวิจัยแบบมีส วนร วม  มาประยุกต ใช  ซ่ึงเปนการวิจัยที่มีบุคคล 
หลายฝายที่เกี่ยวข องมีสวนร วมในกิจกรรมการวิจัยทุกขั้นตอน (วิเคราะหปญหา เก็บข อมูล  วิเคราะห สรปุ 
รายงานการวิจัย) 

ผลการดําเนินงานวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แบงออกเปน 2 ระยะ 5 ขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียด (ภาพท่ี I ) ดังนี้ 

ระยะที่ 1  ( 15 สิงหาคม 2548  – 15 ธันวาคม 2548 ) 
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

•  ขั้นตอนที่ 1 นักวิจัยไดทําการศึกษาสถานการณ และบทบาท สภาพการดําเนินงาน และ 
วิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ความรวมมือระหวางสหกรณกลุม/องคกรประชาชนที่เปนอยู 
และความสนใจในการสรางความรวมมือระหวางกันของสหกรณกลุม/องคกรประชาชนทั้งที่จดทะเบียน 
และมิไดจดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในป 2547  จํานวน 4 กลุม/องคประชาชน ดังนี้ 

1.  สหกรณ 
มีจํานวนทั้งหมด 56 สหกรณ มีสมาชิกประมาณ 74,939 คน มีทุนดําเนินงานประมาณ 

3,977,969,326.96 บาท จําแนกตามประเภทสหกรณไดดังนี้ 1)สหกรณการเกษตรมี 28 สหกรณ มีสมาชิก 
ประมาณ 49,161 คน มีทุนดําเนินงานประมาณ 352,066,737.60 บาท 2) สหกรณนิคมมีสมาชิกประมาณ 
506 คน มีทุนดําเนินงานประมาณ 27,907,241.98 บาท 3) สหกรณออมทรัพยมีสมาชิกประมาณ 19,084 
คน มีทุนดําเนินงานประมาณ 2,881,903,745.28 บาท 4) สหกรณรานคามีสมาชิกประมาณ 4,709 คนมีทุน 
ประมาณ 109,896,945.31 บาท และ 5) สหกรณบริการมีสมาชิกประมาณ 1,479 คน มีทุนดําเนินงาน 
ประมาณ 5,935,901.16 บาท สหกรณที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุด คือ สหกรณประเภทสหกรณการเกษตร 
รองลงมาคือ สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพย และสหกรณประเภทสหกรณรานคา ตามลําดับ และ 
สหกรณที่มีทุนดําเนินงานมากที่สุด คือ สหกรณประเภทสหกรณออมทรัพย รองลงมาเปนสหกรณ 
ประเภทสหกรณการเกษตร และสหกรณประเภทสหกรณรานคา ตามลําดับ 

2.  กลุมเกษตรกร 
มีจํานวนทั้งหมด 96  กลุม มีสมาชิกประมาณ 9,324  คน มีทุนดําเนินงานประมาณ 

14,787,498.37 บาท จําแนกตามประเภทกลุมเกษตรกรไดดังนี้ 1) เกษตรกรประเภทกลุมทํานา มีสมาชิก 
ประมาณ 8,964 คน มีทุนดําเนินงานประมาณ 14,141,110.14 บาท 2)เกษตรกรประเภทกลุมทําสวน มี 
สมาชิกประมาณ 287 คน มีทุนดําเนินงานประมาณ  558,364.74 บาท 3) เกษตรกรประเภทกลุมผูเล้ียงสัตว
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มีสมาชิกประมาณ 73 คน มีทุนดําเนินงานประมาณ  88,023.49 บาท กลุมเกษตรกรที่มีจํานวนสมาชิกมาก 
ที่สุด คือ กลุมเกษตรกรประเภทกลุมทํานา รองลงมาคือ กลุมเกษตรกรประเภทกลุมทํานา และกลุม 
เกษตรกรประเภทกลุมผูเล้ียงสัตว ตามลําดับ และกลุมเกษตรกรที่มีทุนดําเนินงานมากที่สุด คือ กลุม 
เกษตรกรประเภทกลุมทํานา รองลงมาเปนกลุมเกษตรกรประเภทกลุมทําสวน และกลุมเกษตรกรประเภท 
ผูเล้ียงสัตว ตามลําดับ 

3.  กลุมอาชีพ 
มีจํานวนทั้งหมด 90 กลุม แยกเปนประเภทกลุมอาชีพไดดังนี้ 1) กลุมสตรีสหกรณ 2) 

กลุมเยาวชนสหกรณโรงเรียน 3) กลุมอาชีพ และ 4) กลุมสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพที่มีสมาชิกมากที่สุด 
คือ กลุมสตรีสหกรณ และกลุมอาชีพที่มีสังกัดสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร ซ่ึงอําเภอมหาราชจัด 
ไดวาเปนอําเภอที่มีกลุมอาชีพมาก มีกลุมอาชีพจํานวน 19 กลุม รองลงมาคืออําเภอปากแพรก มีกลุมอาชพี 
จํานวน 15 กลุม  ตามลําดับ
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3.จัดเวทีพบสหกรณกลุม/องคกร 
ประชาชนที่เขารวมโครงการท้ังหมด 
เพื่อประเมินและแสวงหารูปแบบแนวทาง 
ในการเช่ือมโยงเครอืขาย 

ข้ันตอนที1่ ศึกษา 
สถานการณและบทบาทการ 
ดําเนินงานของสหกรณ/กลุม/ 
องคกรประชาชนในพื้นที่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้ันตอนที2่ การตรวจสอบขอมูลคน 
จนในพื้นท่ีจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

ข้ันตอนที3่ จัดเวทีพบปะผูนํา 
สหกรณกลุม/องคกรประชาชน 
เพื่อสรางความเขาใจใน 
วัตถุประสงคและประเมิน 
ความสนใจ 

ขั้นตอนท่ี4  การจัดทํากรอบทิศ 
ทางการดําเนินงานและการเชื่อมโยง 
เครือขายระหวางกลุม/องคกร 
ประชาชนในจ.พระนครศรอียุธยา 

ข้ันตอนที5่ การสนับสนุนการสราง 
พันธมิตร/การเช่ือมโยงเครือขายใน 
พื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เครือขาย 
ศรีอยุธยา 

6.ไดมาซึง่สหกรณกลุม/ประชาชน 
ท่ีจะอาสาสมคัรเขารวมโครงการฯ 

5.นักวิจัยศกึษาความเปนไปได 
ของสหกรณกลุม/องคกรประชาชนที่ 
อาสาสมัครจะเขารวมโครงการฯ 

1.นักวิจัยในพืน้ที่ติดตอประสานทํา 
การนดัหมายกบัสหกรณกลุม/องคกรฯ 
และเตรียมเวทีพบปะ 

2.นักวิจัยรวมวิเคราะห 
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
กับแตละสหกรณกลุม/องคกร 
ประชาชน 

1.สนับสนนุการสราง 
พันธมติรและตดิตามผลการ 
ปฏิบัติงานของเครอืขาย 

2.วิเคราะหปรับปรงุแนว 
ทางการพัฒนาเครือขาย 
เพื่อใหเกิดความเปนไปได 

3.สรุปและนําเสนอ 
แนวทางรูปแบบ กระบวนการ 
และการพัฒนาเครือขาย 

1.ประสานงานขอมูลและสัมภาษณเชิง 
ลึกกับ ผวจ. และหนวยงานราชการในพื้นท่ี 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

2.ตรวจสอบขอมูลคนจนจาก 
สหกรณ กลุม/องคกรประชาชน ใน 
พื้นท่ีจงัหวัดพระนครศรอียุธยา 

3.ประสานกลุม/องคกร 
ประชาชนตางๆ ท้ังท่ีจด 
ทะเบียนและมิไดจด 
ทะเบียน 

2.คัดเลือกเขตพืน้ที่ 
ความ  เปนไปไดในการ 
เขาสํารวจฯ 

1.วิเคราะหสรุปสภาพ 
การดาํเนินงานปญหา 
อุปสรรคความรวมมอืกนั 
และการสรางความ 
รวมมือระหวางกนัของ 
กลุม 

2.นักวิจัยสรางความเขาใจใน 
วัตถุประสงคของโครงการ 

4.หาอาสาสมคัรสหกรณกลุม/ 
องคกรฯ เพื่อเขารวมโครงการฯ 

3.นักวิจัยประเมนิความสนใจและ 
การกลั่นกรองความสนใจของสหกรณ 
กลุม/องคกรประชาชน 

1.ศึกษาสถานการณและรูปแบบการ 
จัดการขั้นสภาพวิเคราะหสภาพแวดลอม 
ภายในและภายนอกของแตละสหกรณกลุม 
องคกรประชาชนที่เขารวมโครงการ 

ภาพที่ I กระบวนการวจิัยพัฒนาขบวนการณในพื้นทีจ่ังหวดัพระนครศรีอยุธยา
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4.  กลุมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
มีจํานวนทั้งหมด 101 กลุม ซ่ึงสมาชิกของกลุมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) นั้น 

เปนผูผลิตเพียงคนเดียวหรือกลุมเล็ก ๆ เทานั้น ไมไดเกิดการรวมตัวกันดวยสมาชิกจํานวนมากเหมือน 
อยางกลุมเกษตรหรือสหกรณ 

•  ขั้นตอนที่ 2 นักวิจัยดําเนินการตรวจสอบขอมูลคนจนที่จดทะเบียนในสหกรณ กลุม/องคกร 
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหนวยงาน 
ราชการที่เกี่ยวของตางๆ ไดแก สํานักงานสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
และจากสหกรณการเกษตรตางๆที่เขารวมโครงการวิจัยฯ  ซ่ึงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี 
ประชาชนที่มาจดทะเบียนคนจนทั้งหมด 118,974 คน ไดจําแนกออกตามรายอําเภอ จําแนกเปนปญหา 
ความยากจน และจําแนกตามสมาชิกสหกรณที่เขารวมในโครงการวิจัยฯซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ จําแนกตาม 
รายอําเภอจํานวน 16 อําเภอ พบวา อําเภอที่มีประชาชนที่มาจดทะเบียนคนจนมากที่สุด คือ อําเภอบางปะ 
อิน มีจํานวน 11,327 คน รองลงมา คือ อําเภอวังนอย มีจํานวน 11,217 คน และอําเภอพระนครศรีอยุธยา 
มีจํานวน 11,059 คน ตามลําดับ จําแนกออกตามปญหาความยากจน จํานวน 8 ปญหา พบวา ปญหาความ 
ยากจนที่ประชาชนที่มาจดทะเบียนคนจนประสบปญหามากที่สุด คือปญหาหนี้สินในภาคประชาชน มี 
จํานวน 51,476 คน รองลงมา คือ ปญหาที่อยูอาศัย มีจํานวน 32,846 คน และปญหาในดานอ่ืนๆ มีจํานวน 
14,569 คน  ตามลําดับ และจําแนกตามสมาชิกสหกรณ กลุม/องคกรประชาชนที่เขารวมในโครงการวิจยัฯ 
จํานวน 18 สหกรณ กลุม/องคประชาชน พบวา สหกรณที่มีสมาชิกมาจดทะเบียนคนจนมากที่สุด คือ 
สหกรณการเกษตรมหาราช จํากัด มีจํานวน 2 คน และสหกรณการเกษตรบางปะอิน จํากัด มีจํานวน 2 คน 
รองลงมา คือ สหกรณการเกษตรพระนครศรีอยุธยา จํากัด สหกรณการเกษตรบางบาล จํากัด สหกรณ 
การเกษตรบางไทร จํากัด สหกรณการเกษตรบางปะหัน จํากัด และสหกรณการเกษตรภาชีพัฒนา จํากดั มี 
จํานวนสมาชิกที่มาจดทะเบียนสหกรณละ 1 คน สวนกลุมเกษตรกร กลุมสตรี กลุมอาชีพ และกลุมกลุม 
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไมสามารถตรวจสอบจํานวนสมาชิกที่มาจดทะเบียนคนจนได 

•  ขั้นตอนที่ 3 นักวิจัยไดจัดเวทีพบปะสรางความเขาใจกับผูนําสหกรณกลุม/องคกรประชาชน 
ทั้งท่ีจดทะเบียนและมิไดจดทะเบียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงแยกเปน 4 เวที คือ เวทีที่ 1 พบปะ 
สหกรณในพื้นที่ จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา   เ วทีที่  2  พบปะกลุ ม เกษตรกรในพื้นที่ จั งหวั ด 
พระนครศรีอยุธยา เวทีที่ 3 พบปะกลุมอาชีพ (กลุมสตรีสหกรณ กลุมเยาวชนสหกรณโรงเรียน กลุมอาชีพ 
และกลุมสงเสริมอาชีพ) เวทีที่ 4 กลุมผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) หลังจากการจัดเวที 
เพื่อพบปะกลุม/องคกรประชาชนแลวนั้น ทําใหไดมาซ่ึงกลุม/องคกรประชาชน ผูอาสาสมัครเขารวม 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครือขายฯ จํานวนทั้งส้ิน 80 กลุม ไดแก สหกรณจํานวน 16 สหกรณ กลุม 
เกษตรกรจํานวน  22  กลุม  กลุมอาชีพจํานวน 17 กลุม และ กลุมผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) จํานวน 25 กลุม เพื่อเปนการสรางโอกาสใหสหกรณกลุม/องคกรประชาชนมีการปฏิสัมพันธ 
และเกิดการแลกเปล่ียนซึ่งกันละกันระหวางเครือขายที่จะเกิดขึ้นในเบื้องตน จากการจัดเวทีทําใหไดมาซ่ึง
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สหกรณ กลุม/องคกรประชาชน ที่อาสาสมัครเขารวมเครือขาย จํานวนทั้งส้ิน 29 สหกรณ กลุม/องคกร 
ประชาชน เพ่ือสรางความเขาใจในวัตถุประสงคและประเมินความสนใจ 

ระยะที่ 2  ( 16 ธันวาคม  2548 –  15 สิงหาคม  2549 ) 
ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
•  ขั้นตอนที่ 4 นักวิจัยมีการจัดเวทีเพื่อแลกเปล่ียนแนวคิด ระดมสมองเพื่อหาแนวทางและ 

กรอบทิศทางในการสรางและดําเนินงานเครือขายอีกครั้ง โดยมีสหกรณ กลุม/องคกรประชาชน ที่สมัคร 
ใจเขารวมการประชุมทั้งส้ิน 18 กลุมในครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อการแลกเปล่ียนแนวคิด ระดม 
สมองเพื่อหาแนวทางและกรอบทิศทางในการสรางและดําเนินงานการเชื่อมโยงเครือขาย   ตลอดจน 
ปญหาวิเคราะหรูปแบบและลักษณะการดําเนินงานของเครือขาย ที่ประชุมไดจัดตั้งเครือขายในการ 
เชื่อมโยงธุรกิจวา  “เครือขายศรีอยุธยา ” การดําเนินงานเครือขายระหวางสหกรณรวมกันมีอยูแลว 4 
ประเภท ไดแก การเช่ือมโยงธุรกิจการเงิน  การเชื่อมโยงธุรกิจปุย  การเชื่อมโยงธุรกิจขาวสาร และการ 
เชื่อมโยงทางดานสังคม  ขณะที่ทางกลุม/องคกรประชาชนในสวนกลุมอาชีพ กลุม OTOP  ยังไมมีการ 
ดําเนินงานเครือขายรวมกับทางสหกรณ ทางกลุม/องคกรประชาชนจึงไดเกิดแนวคิดที่จะไดชวยเหลือ 
กลุมอาชีพ กลุม OTOP เพ่ือทําใหมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น และมีชองทางในการจําหนายสินคาในอีกทาง  จึง 
ไดเริ่มจัดตั้งการเชื่อมโยงธุรกิจเพิ่มขึ้นอีก 1 ประเภท คือ การเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปล่ียนสินคามี 
จํานวนทั้งส้ิน 5 รูปแบบ (ภาพท่ี II )  ดังนี้ 

1)  การเช่ือมโยงธุรกจิการเงิน 
2)  การเช่ือมโยงธุรกจิปุย 
3)  การเช่ือมโยงธุรกจิขาวสาร 
4)  การเช่ือมโยงทางดานสังคม 
5)  การเช่ือมโยงธุรกจิการแลกเปล่ียนสินคา 

ในการดําเนินงานเครือขายศรีอยุธยานัน้ คณะกรรมการเครือขายพิจารณาเห็นวา การ 
เช่ือมโยงธุรกิจประเภทที่ 1-4  ไดดําเนินงานมาอยูแลว ระหวางสหกรณ ซ่ึงไมมีกลุมอาชีพ กลุม OTOP 
รวมดวย ดังนัน้คณะกรรมการเครือขาย จึงตัดสินใจใหการดําเนินงานการเช่ือมโยงธุรกจิการแลกเปล่ียน 
สินคา เปนเครือขายนํารอง ซ่ึงเปนเครือขายทีก่ลุมอาชีพ กลุม OTOP สามารถเขารวม
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สกก.อุทัย จก. 

เครือขายOTOPจงัหวัด 
พระนครศรีอยธุยา 

กอ.นํ้าลูกยอ  กอ.สมุนไพรยา 
อายุวัฒนะ 

สกก.บานแพรก 
จก. 

ชุมนุมสหกรณจงัหวัด 

สกก.ภาชีพัฒนา จก. 

สก.ปฏิรูปทีด่ิน 
จก. 

สกก.ลาดบัวหลวง จก. 

สกก.มหาราช จก. 

สกก.เสนา จก. 

สกก.พระนครศรีอยธุยา จก. 

สกก.บางบาล จก. 

กอ.จกัสานบานหัว 
เวียง 

สกก.บางไทร จก. 

สกก.ผกัไห จก. 

สกก.บางประอนิ จก. 

สกก.ทาเรือ จก. 

กก.ทํานาลาดน้ําเค็ม 

สก.ผูเลี้ยงสกุรอยุธยา จก. 

สกก.มีดอรญัญิก 
จก. 

สกก.บางซาย จก. 

สกก.บางปะหนั จก. 

สกก.นครหลวงพัฒนาทีด่ิน จก. 

กอ.ผลิตภณัฑจากผา 

ก.สตรีบานผีมด 

ภาพที่ II เครือขายสัมพันธภาพของเครือขายศรีอยุธยาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สกก.นครหลวง 
จก. 

สหกรณการเกษตรในเครือขาย 

สหกรณการเกษตรนอกเครือขาย 

เครือขายการเชื่อมโยงธุรกิจการเงิน (รับฝากและนําฝาก) 
เครือขายการเชื่อมโยงธุรกิจการเงิน(นําฝาก) 

ชุมนุมสหกรณการเกษตร 

เครือขายการเชื่อมโยงทางดานสังคม 

เครือขายการเชือ่มโยงธุรกิจการแลกเปลี่ยนสินคา 

เครือขายการเชื่อมโยงธุรกิจปุย 

เครือขายการเชื่อมโยงธุรกิจขาวสาร
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การเช่ือมโยงธุรกิจได โดยมีการดําเนินงานของเครือขายศรีอยุธยาในรูปของคณะกรรมการดําเนินงาน 
และมีขอตกลงรวมกันในการดําเนินงานเครือขาย 

การเช่ือมโยงธุรกิจทั้ง 18 สหกรณ กลุม/องคกรประชาชนในเครือขายฯ นั้น มีการเชื่อมโยงธุรกิจ 
กันทั้ง 5 รูปแบบ แตการเช่ือมโยงธุรกิจรูปแบบใหม คือ การเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปล่ียนสินคานั้น มี 
บางสหกรณ กลุม/องคกรประชาชนในเครือขายฯ นั้น ยังไมพรอมที่จะเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปล่ียน 
สินคาได  เพราะบางสหกรณ กลุม/องคกรประชาชนในเครือขายฯ ยังไมพรอมในเรื่องสถานที่ และไมมี 
รานคาในสหกรณ กลุม/องคกรประชาชนในเครือขายฯ ทําใหไมสามารถนําสินคาจากทางสหกรณ กลุม 
เกษตรกร กลุมสตรี กลุมอาชีพ และกลุม OTOP ไปวางจําหนายได แตในอนาคตนั้นสหกรณ กลุม/องคกร 
ประชาชนในเครือขายฯเหลานั้น มีแนวโนมที่จะมีรานคาในสหกรณ กลุม/องคกรประชาชนในเครือขายฯ 
ดังนั้นสหกรณ กลุม/องคกรประชาชนในเครือขายฯ เหลานี้ก็จะสามารถเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปล่ียน 
สินคา โดยการรับเอาสินคาจากสหกรณ กลุม/องคกรประชาชนในเครือขายฯ ไปวางจําหนายได ซ่ึงมี 
สหกรณ กลุม/องคกรประชาชนในเครือขายฯ เขารวมในการเช่ือมโยงธุรกิจการแลกเปล่ียนสินคาจํานวน 
10 กลุม (ภาพท่ี III ) 

•  ขั้นตอนที่ 5  นักวิจัยไดสนับสนุนและติดตามประเมินผลการสรางพันธมิตร/การ 
เช่ือมโยงเครือขาย ตามแนวทางรูปแบบกระบวนการในการเชื่อมโยงเครือขายของสหกรณกลุม/องคกร 
ประชาชนที่ไดนําเสนอไปแลวในขั้นตอนที่ 4  ทําการสรุปและนําเสนอแนวทางรูปแบบ กระบวนการ 
และการพัฒนาเครือขายในการเช่ือมโยงเครือขายของสหกรณ กลุม/องคกรประชาชนตัวแทนที่เกิดจาก 
การสรางความรวมมือระหวางกันในลักษณะที่กอใหเกิดประโยชนซ่ึงกันและกัน 

จากระยะเวลา  1  ปของการวิจั ยโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ จั งหวัด 
พระนครศรีอยุธยา อันนําไปสูขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจัย และขอเสนอแนะ 
สําหรับการตอยอดโครงการวิจัยในอนาคต ไดดังนี้ ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจัยมี 
3 ประเด็นดวยกัน คือ 1) การเลือกกลุม/องคกรประชาชนที่มีขนาด และประเภทธุรกิจ ที่มีความแตกตาง 
กันมากเกินไป ทําใหการวิจัยนั้น ใชเวลาคอนขางมากในการปรับแนวคิด และการดําเนินงานในการวิจัย 
2) กลุม/องคกรประชาชนที่มีขนาดเล็ก ที่เขารวมเครือขายนั้น ไมสามารถรับภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นใน 
การเขารวมเครือขายไดในระยะยาว และ 3) การคัดเลือกผูนําเครือขายมีความสําคัญมาก ถาคัดเลือกผูนําที่ 
ดีและมีศักยภาพจะทําใหการพัฒนาระบบของเครือขายรุดหนาไปอยางรวดเร็ว แตในทางตรงกันขามถา 
เลือกผูนําไมไดดังที่ตองการจะประสบปญหาของการพัฒนาเครือขายอยางมาก สวนขอเสนอแนะสําหรับ 
การตอยอดโครงการวิจัยในอนาคต คือ  การวิจัยตอยอดควรเนนศึกษาในเรื่อง การแสวงหาแนวทางความ 
ยั่งยืนใหกับเครือขายของกลุม/องคกรประชาชนที่ไดสรางขึ้นมา
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สกก.บาง 
บาล จก. 

สกก.พระนคร 
ศรีอยุธยา จก. 

สกก.มหาราช 
จก. 

สกก.ผักไห 
จก. 

กลุมอาชีพ 
ผลิตภัณฑ 
จากผา 

กลุมสตรีบาน 
ผีมด 

กลุมอาชีพ 
สมุนไพรยา 
อายุวัฒนะ 

เครือขาย OTOP 
จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา 
กลุมอาชีพ 
จักสานบาน 
หัวเวียง 

กลุม 
เกษตรกร 
ทํานาลาด 

กลุมจักสาน 
เย็บงอบ 

กลุม 
เจาปลุกขนม 

ไทย 

ภาพที่ III เครือขายเช่ือมโยงธุรกจิการแลกเปล่ียนสินคาในเครือขายศรีอยุธยา 

กลุมอาชีพนําผลิตภัณฑไปขายฝาก 
สหกรณนําสินคาไปขายใหกลุมอาชีพ
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