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รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร 
“การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม” 

จากสภาพปญหาที่สําคัญของจังหวัดมหาสารคามประการหนึ่ง ซ่ึงไดแกปญหาความ 
ยากจนของประชาชน ทําใหทางจังหวัดตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามเพื่อแกไข 
ปญหาดังกลาว โดยกําหนดกลยุทธใหมีการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนทุก 
ระดับ รวมทั้งการสรางเครือขายขององคกร ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ ทีต่องการ 
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาไปสูความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ ซ่ึงประกอบดวย กลุม/องคกร 
และสหกรณ ที่มีการจดทะเบียน และไมไดจดทะเบียนหรือ สหกรณภาคประชาชน โดยวิธีการวิจัยจะเปน 
การวิจัยทั้งทางปริมาณและคุณภาพ ในลักษณะการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory 
Action Research : PAR) โดยการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันในระหวางผูนําของแตละกลุม/องคกร 
รวมกับคณะนักวิจัยและเจาหนาที่ของสํานักงาน สหกรณจังหวัดมหาสารคาม ในระยะเวลา 12  เดือน 
(สิงหาคม 2548-กรกฎาคม  2549) ซ่ึงคาดวาจากผลการวิจัยจะทําใหทราบถึงสถานการณการเชื่อมโยง 
เครือขายของขบวน     การสหกรณ รูปแบบของกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาในปจจุบันและ 
แนวทางในการพัฒนาไปสูความเขมแข็งของเครือขายคุณคา ซ่ึงจะเปนประโยชนตอขบวนการ สหกรณ 
เหลานั้น ในการที่จะนําผลไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการเชื่อมโยงเครือขายในอนาคต 
ตอไป 

สําหรับบทบาทและภารกิจของกลุม/องคกร/สหกรณ ไดแกการใหความชวยเหลือแก 
สมาชิกในหลายๆดานแลวแตวัตถุประสงคของแตละกลุม/องคกร เชน จัดหาเงินทุนใหสมาชิกไดกูยืมไป 
ใชในการผลิต จัดหาตลาดหรือรับซ้ือผลิตผลจากสมาชิก หรือติดตอแหลงรับซ้ือตางๆ การรับฝากเงิน 
เพ่ือใหสมาชิกมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจในอนาคต การใหสินเชื่อเพื่อใหสมาชิกที่ขาดแคลนเงินทุนได 
กูยืมเงินดอกเบ้ียต่ําไปใช  ทั้งนี้โดยมีเปาหมายในการบริการและอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกเพื่อ 
การเพ่ิมรายได และขยายโอกาส อยางไรก็ตาม บทบาทและการดําเนินภารกิจของ กลุม/องคกร เหลานี้ยัง 
ประสบกับปญหาและอุปสรรคหลายๆประการ เชน ปญหาในการบริหารงานอันเนื่องมาจากการมีจุดเดน 
และจุดดอยของกลุม/องคกร ปญหาในดานการขาดแคลนเงินทุน ปญหาทางดานการตลาด ปญหาการขาด 
แคลนปจจัยการผลิต โดยเฉพาะในเรื่องแหลงน้ํา ปญหาการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ  แตก็พบวาใน 
แตละกลุม/องคกร เม่ือมีปญหาเกิดขึ้นก็จะมีการหาทางแกไขปญหาและอุปสรรคกันโดยตลอด ทั้งโดย 
วิธีการของกลุม/องคกรเองสวนราชการที่เกี่ยวของ หรือผูวาราชการจังหวัด(C.E.O) รวมทั้ง องคการ 
บริหารสวนตําบล(อ.บ.ต.) 

ในสวนของการเชื่อมโยงเครือขายนั้น จากการศึกษาในเบื้องตนพบวา มีหลายกลุม/ 
องคกร ที่มีการเชื่อมโยงเครือขายกันอยูบางแลว แตก็ยังไมเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ซ่ึงจากการจัดเวทีใน
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ครั้งแรก พบวามีการติดตอดําเนินธุรกิจโดยการเช่ือมโยงเครือขายที่เปนรูปธรรมและอยางตอเนื่องแลวใน 
2 เครือขาย ไดแก เครือขายเชื่อมโยงธุรกิจการรับฝากเงินและรับซ้ือขาวเปลือก ของกลุมสหกรณ 
การเกษตร และเครือขายเช่ือมโยงธุรกิจการทอผาของกลุมแมบานกิ่งอําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

สําหรับการขึ้นทะเบียนคนจน จากจํานวนประชากรทั้งจังหวัด 942,909 คน มีจํานวนผู 
จดทะเบียนคนจน 170,386 คน จากจํานวนครัวเรือนที่จดทะเบียน 135,500 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 18.07 
ของประชากรทั้งจังหวัด และเม่ือจําแนกตามรายไดตอเดือนของผูจดทะเบียนคนจน พบวา รอยละ 33.60 
มีรายไดอยูในชวงระหวาง 500-1,000 บาท รองลงมารอยละ 23.56 เปนผูที่มีรายไดนอยกวา 500 บาทตอ 
เดือน สวนผูท่ีมีรายไดสูงกวา 4,000 บาทตอเดือนมีเพียงรอยละ 8 ของผูจดทะเบียนคนจนเทานั้น และเมื่อ 
จําแนกตามปญหา (แบบ สย.1-7)  พบวาผูจดทะเบียนคนจน มีปญหาเกี่ยวกับหนี้สินมากที่สุดรอยละ 
38.37 ของจํานวนปญหา รองลงมาเปนปญหาที่ดินทํากินและปญหาเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 

สวนจํานวนผูจดทะเบียนคนจนซึ่งเปนสมาชิกเครือขายขบวนการสหกรณนั้น พบวา ใน 
กลุมสหกรณการเกษตรที่เปนเครือขายพันธมิตรในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 10 สหกรณ มีผูไปจดทะเบียน 
คนจน 2,724 คน จาก จํานวนสมาชิกทั้งหมด 40,686 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 6.70 ของสมาชิกสหกรณ 
ทั้งหมด และเม่ือแยกตามสภาพของปญหา พบวาปญหาที่สมาชิกสหกรณไปจดทะเบียนมากที่สุด ไดแก 
ปญหาหนี้ในระบบ คิดเปนรอยละ 62.30 รองลงมาเปนเรื่องของปญหาหนี้นอกระบบรอยละ 10.87 แต 
หากพิจารณาเฉพาะปญหาเรื่องของท่ีดินโดยภาพรวมก็จะเปนปญหาคอนขางมากเชนเดียวกัน คิดเปนรอย 
ละ 22.31 (ปญหาไมมีที่ดินทํากิน,มีที่ดินแตไมเพียงพอ และที่ดินไมมีเอกสารสิทธ์ิ) แตเปนที่นาสังเกตวา 
การจดทะเบียนคนจนของสมาชิกสหกรณในแตละแหงนั้น มีความแปรปรวนอยางเปนที่นาสนใจ 
เนื่องจาก บางสหกรณมีสมาชิกมากแตมีผูไปจดทะเบียนนอย แตในบางสหกรณที่มีสมาชิกจํานวนนอย 
กวากลับมีผูที่ไปจดทะเบียนคนจนมากกวา หรือในบางสหกรณมีผูไปจดทะเบียนคนจนเพียงคนเดียวแต 
ในบางสหกรณมีผูไปจดทะเบียนคนจนเปนจํานวนกวาพันคน ซ่ึงนาจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน 
ความไมรูวารัฐบาลมีโครงการจดทะเบียนคนจน หรือความไมสะดวก ยุงยากในการเดินทางไปทําการจด 
ทะเบียนคนจน รวมทั้งความไมเชื่อมั่นวาทางราชการจะสามารถชวยเหลือแกปญหาตามที่แจงไวได ซ่ึง 
เปนเรื่องที่นาจะไดมีการศึกษาเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ในโครงการของรัฐบาลที่มีตอประชาชนใน 
ระดับรากหญา 

ในสวนของสหกรณภาคประชาชน หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคามที่ 
เปนเครือขายพันธมิตรในโครงการวิจัย ซ่ึงไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผาไหมตําบลกุดรัง กิ่งอําเภอ 
กุดรัง นั้น มีจํานวนสมาชิกที่ไปจดทะเบียนคนจน 37 คน จากสมาชิกทั้งหมด 45 คน หรือคิดเปนรอยละ 
82 ของสมาชิกทั้งหมด และกลุมบานโนนงามมีผูจดทะเบียนคนจน 6 คน จากสมาชิกทั้งหมด 25 คน สวน 
ในอีก 4 กลุมที่เหลือ ไมมีสมาชิกของกลุมไปจดทะเบียนคนจนเลย โดยปญหาหลักไดแกปญหาหนี้ใน 
ระบบ และหนี้นอกระบบเชนเดียวกับของกลุมสหกรณการเกษตร คิดเปนรอยละ 53.49  และ 25.58 
ตามลําดับ
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สําหรับขั้นตอนและกระบวนการสรางเครือขายคุณคา ไดมีการจัดทํากิจกรรมตางๆที่ 
เปนรูปธรรม ตั้งแตเริ่มตน จนสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยจัดแบงออกเปน 3 สวน สวนแรกเปนกระบวนการ 
ศึกษาเพื่อวางแผนในการสรางเครือขายขบวนการสหกรณ สวนที่ 2 เปนกระบวนการสรางเครือขายกลุม 
สหกรณการเกษตร หรือเครือขายขาว และสวนที่ 3 เปนกระบวนการสรางเครือขายกลุมอาชีพ หรือ 
เครือขายผา 

กระบวนการศึกษาเพื่อวางแผนในการสรางเครือขาย เปนการเริ่มตนดําเนินการวิจัย เพื่อ 
หาแนวทางการสรางเครือขายที่เหมาะสม ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต นักวิจัยในโครงการรวม 
ประชุมพัฒนาโครงรางงานวิจัย เพื่อเสนอแบบโครงการวิจัยใหกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และตอมาไดเขารวมประชุมสรุปสังเคราะหบทเรียนจากชุดโครงการวิจัยการเชื่อมโยงเครือขาย 
สหกรณและกลุมองคกรประชาชนในพื้นที่ 9  จังหวัด  และประชุมเชิงปฎิบัติการรวมกับนักวิจัย 
โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36  จังหวัด  เพื่อทําความเขาใจรวมกันในการ 
ดําเนินงานวิจัยของโครงการฯ และเมื่อลงปฎิบัติงานในพื้นที่ไดมีการเขาพบผูวาราชการจังหวัดและ 
ประชุมรวมกับเจาหนาที่ของสํานักงานจังหวัดและสํานักงานสหกรณจังหวัด เพื่อชี้แจงความเปนมาและ 
แผนการดําเนินงานโครงการวิจัยฯ หลังจากนั้น ไดทําการศึกษาสถานการณและบทบาทการดําเนินงาน 
ของสหกรณ/กลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่ แลวทําการคัดเลือกกลุม/องคกรประชาชน และสหกรณ ที่ 
นาสนใจและมีศักยภาพในการเช่ือมโยงเครือขายกับองคกรอ่ืนๆในพื้นที่จังหวัด และหลังจากที่ไดรายชื่อ 
กลุม/องคกรที่มีศักยภาพจํานวน 50  องคกร จึงไดมีการจัดการเวทีประชุมครั้งแรกขึ้น เพื่อชี้แจง 
โครงการวิจัยและระดมความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการสรางเครือขายกลุม/องคกรประชาชน 
และสหกรณในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม” โดยผูรวมประชุมไดแก ผูนําองคกรจาก  29  องคกร 
ประกอบดวยกลุมสหกรณการเกษตร 10 องคกร กลุมองคกรการเงิน  7 องคกร กลุมอาชีพ  12  องคกร 
และกลุมองคกรสนับสนุนมาจาก 3 หนวยงาน ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด 
และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ผลการประชุม พบวาทั้ง 29  องคกรเห็นถึงประโยชนของการ 
เชื่อมโยงเครือขายและมีความประสงคจะเชื่อมโยงเครือขายภายใตการสนับสนุนของโครงการวิจัยฯ 
หลังจากนั้น จึงไดมีการจัดเวทีประชุมครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นในหัวขอเรื่อง “รูปแบบกิจกรรม 
ในการเชื่อมโยงเครือขายกลุม/  องคกร และ สหกรณในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม”  มีเจาหนาที่จาก 
สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัดและผูนําองคกร จํานวน 46 คน ซ่ึงมาจาก 25 องคกร 
ในการศึกษารูปแบบกิจกรรมในการเช่ือมโยง ไดใชกระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control) 
โดยใหแตละองคกรไดมีการวิเคราะหจุดแข็งขององคกร เชน การดําเนินงานประสบความสําเร็จ หรือ 
ตองการจะเชื่อมโยงเพื่อชวยเหลือองคกรอ่ืน และจุดออนขององคกร เชน การดําเนินงานประสบปญหา 
หรือเปนจุดออนที่ตองการใหองคกรอ่ืนมาชวย แลวแบงกลุมผูเขาประชุมตามกิจกรรมหลักเพื่อระดม 
ความคิดเห็นเรื่องรูปแบบกิจกรรมในการเช่ือมโยงเครือขาย และใหแตละกลุมนําเสนอผลการระดมสมอง 
ผลจากการประชุม ไดกิจกรรมหลักๆ ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือขายเบื้องตน 3 เครือขาย ไดแก
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เครือขายขาว เครือขายผา และเครือขายการเงิน อยางไรก็ตาม ตอมาไดเห็นวาเครือขายการเงินมีขอจํากัด 
ในการเช่ือมโยงหลายประการ จึงไดตัดออกไปกอน 

สําหรับกระบวนการสรางเครือขายคุณคากลุมสหกรณการเกษตร หรือเครือขายขาว มี 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูในระหวางสมาชิกเครือขายโดยจัดการประชุม 
หมุนเวียนไปตามสํานักงานสหกรณการเกษตรอําเภอตางๆเดือนละ 1 ครั้ง ผลจากการจัดเวทีประชุม ทํา 
ใหเกิดการเช่ือมโยงทางธุรกิจขึ้นอีกหลายประเภทนอกจากการเชื่อมโยงขาวเปลือก ไดแก การเชื่อมโยง 
ธุรกิจการฝากเงิน ธุรกิจการใหเงินกู และธุรกิจเมล็ดพันธุขาว เปนตน สวนกระบวนการสรางเครือขาย 
คุณคากลุมอาชีพ หรือเครือขายผา มีขั้นตอนในการดําเนินงาน โดยคณะนักวิจัยไดไปเยี่ยมชมกลุมสตรทีอ 
ผาไหมและแปรรูปผลิตภัณฑบานกุดรังและมีการจัดเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือขายกลุมผาไหมตามสถานที่ 
ของกลุมสมาชิกเครือขายเพ่ือใหเห็นถึงกิจกรรมตางๆของกลุมสมาชิก มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ 
แลกเปล่ียนเรียนรูในระหวางสมาชิกเครือขาย ผลจากการจัดเวทีประชุม ทําใหเกิดการเชื่อมโยงขึ้นอีก 
หลายประเภทนอกจากการผาไหม ไดแก การเช่ือมโยงธุรกิจเสนไหม ธุรกิจการตัดเย็บเส้ือผาไหม ธุรกิจ 
การรับฝากขาย และการถายทอดความรูดานการทอผา 

สําหรับเครือขายคุณคาที่เปนผลงานของคณะนักวิจัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามท่ีไดทาํ 
การเสริมสรางและพัฒนาประกอบดวย เครือขายขาวและเครือขายผา 

เครือขายขาว เปนการเช่ือมโยงกิจกรรมของเครือขายสหกรณการเกษตร โดยมี สหกรณ 
การเกษตรบรบือ จํากัด เปนแมขายใหญ กิจกรรมทางธุรกิจเปนการรับซ้ือขาวเปลือกจาก  สหกรณ 
การเกษตรตางๆอีกจํานวน 10 สหกรณ นอกจากนี้ ยังมีเครือขายยอย มีการดําเนินกิจกรรมการรับซ้ือเมล็ด 
พันธุขาวเปลือกพันธุดี และการรับฝากเงินจากสหกรณตางๆ โดยมี สหกรณการเกษตรกันทรวิชัย จํากัด 
เปนแมขาย 

สวนเครือขายผา เปนการเช่ือมโยงธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและขายเสนไหม การทอและ 
ขายผาไหม การตัดเย็บและขายเส้ือผาไหมสําเร็จรูป การขายและการขายฝากผาไหม การใหเงินกู และ 
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห โดยมีกลุมสตรีแมบาน บานกุดรัง เปนแมขายหลัก และมีกลุมสตรีแมบาน 
อีก 8 กลุมรวมเปนเครือขาย 

จากบทบาทในการเชื่อมโยงธุรกิจในดานเงินฝาก และการรวบรวมขาว มีผลทําให 
สหกรณที่เชื่อมโยงกันสามารถที่จะอํานวยสินเชื่อเพื่อการเกษตรใหกับสมาชิกโดยเฉพาะสมาชิกที่จด 
ทะเบียนคนจนที่ตองการสินเชื่อเพื่อไปทําการผลิตไดตามความตองการ ซ่ึงคาดวาสินเชื่อที่สมาชิกผูจด 
ทะเบียนคนจนไดรับนั้น สามารถนําไปทําการผลิตขาวและรวบรวมมาขายใหกับทางสหกรณ ซ่ึง สหกรณ 
และเครือขายขาวของสหกรณก็สามารถรับซ้ือไดทั้งหมด โดยป 2548 พบวา ปริมาณสินเชื่อที่เครือขาย 
สหกรณ ไดใหแกสมาชิกที่จดทะเบียนคนจน 71,442,537 บาท  ซ่ึงหากสมาชิกนําไปทําการผลิต 
ขาวเปลือก โดยใชขาวพันธุดีที่เกิดจากการเชื่อมโยงเครือขายกัน ก็จะไดปริมาณขาวทั้งหมดประมาณ 
8,032.5 ตัน คิดเปนเงิน 72,292,500 บาท ซ่ึงจะเห็นวาสมาชิกผูจดทะเบียนคนจน สามารถมีเงินทุนในการ
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ประกอบอาชีพ ไดผลผลิตและมีรายไดเพ่ิมสามารถแกปญหาความยากจนไดในระดับหนึ่ง สวนเครือขาย 
ผาในเรื่องเงินกูและธุรกิจการซ้ือขายผาไหม มีผลทําใหสมาชิกที่ไปจดทะเบียนคนจนของเครือขายกลุม 
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผาไหมกุดรัง ไดรับความชวยเหลือในดานสินเชื่อเพ่ือการผลิต โดยเปนสินเชื่อเสน 
ไหมมูลคาคนละ 6,000 บาท  และเม่ือสมาชิกทอเปนผาไหมแลว ก็จะนํามาขายใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน 
ซ่ึงในปที่ผานมา ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนฯกุดรัง ไดมีการใหสินเชื่อเสนไหมแกสมาชิกที่จดทะเบียนคน 
จน จํานวน 6 คน คิดเปนมูลคา 36,000 บาท ซ่ึงคาดวาสมาชิกจะนําเสนไหมไปทอเปนผาไหม และนํามา 
ขายไดเงินประมาณ 43,200 บาท จะเห็นไดวาจากบทบาทของการเช่ือมโยง ไดทําใหสมาชิกที่จดทะเบียน 
คนจนมีโอกาสในการประกอบอาชีพและสามารถเพ่ิมรายไดใหกับตนเองได 

สรุปไดวา การดําเนินงานวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคและขั้นตอนการดําเนินงานที่ได 
กําหนดไว โดยสามารถสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันในการเช่ือมโยงเครือขายของท้ังกลุม สหกรณจด 
ทะเบียน และกลุมสหกรณภาคประชาชน ซ่ึงในทายสุดไดมีการสรางเครือขายนํารองและการขยาย 
เครือขาย ซ่ึงไดแก เครือขายขาวของกลุมสหกรณการเกษตรและกลุมเครือขายผาของกลุมวิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปผาไหม ส่ิงที่ทําใหการดําเนินงานในครั้งนี้เปนไปดวยดี ไดแก ความสนใจและใหความรวมมือ 
ของสมาชิกเครือขาย ความตอเนื่องของการจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูในการเขารวมเปน 
เครือขายกันและเขาใจถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากการเชื่อมโยง สําหรับปญหาและอุปสรรค ไดแก 
ระยะเวลาในการวิจัยที่มีคอนขางจํากัด ทําใหการเก็บรวมรวมขอมูลที่สําคัญและนาสนใจ อาจทําไดไมดี 
พอ ทําใหนักวิจัยขาดขอมูลที่จะนํามาตัดสินใจในการติดตอประสานงานในการสรางและขยายเครือขาย 
ซ่ึงหากมีเวลาจะชวยสรางความเขมแข็งของเครือขายไดดีขึ้น โดยเฉพาะการจัดทําขอตกลงกันในระหวาง 
สมาชิกของเครือขาย ที่จะชวยสรางความมั่นใจในการเชื่อมโยงและสรางความยั่งยืนใหกับเครือขาย 
นอกจากนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําใหทีมวิจัยไดรับความรูใหม ไดแก กระบวนการเรียนรูแบบมสีวนรวม 
ทําใหไดรับรูกระบวนการในการแสดงออกหรือวิธีคิดของชาวบาน ตามวิถีทางของเขาอยางแทจริง
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บทคัดยอ 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคจะแสวงหาความรวมมือในระหวางสหกรณการเกษตรใน 
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อที่จะสรางความเขมแข็งใหแกสหกรณใหสามารถเปนที่พึ่งของเกษตรกรตาม 
หลักการของสหกรณที่ตองการใหองคกรสหกรณเปนองคกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได และมีการ 
ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน การศึกษาไดดําเนินการระหวางเดือนกันยายน 2548 – สิงหาคม 2549 วิธี 
การศึกษาเริ่มจากการศึกษาถึงสถานการณ และสถานภาพของกลุมสหกรณการเกษตรและองคกร 
ประชาชนโดยทั่วไป จากนั้นก็ไดมีการจัดประชุมใหญขององคกรเปาหมาย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของ 
โครงการ และระดมความคิดเพื่อแสวงหาความรวมมือระหวางสหกรณการเกษตรและองคกรประชาชน 
โดยใชกระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control) ผลของการประชุมปรากฎวาทุกองคกรไดให 
ความสนใจในการที่จะทําใหเกิดเครือขายขึ้นอยางจริงจังในจังหวัดมหาสารคาม ตอมาไดมีการประชุม 
ใหญอีกครั้งหนึ่ง ผลของการประชุมสรุปไดวา ใหมีการดําเนินการวิจัยในเรื่องเครือขายขาวและเครือขาย 
ผา ซ่ึงไดมีการเชื่อมโยงเครือขายกันแตเดิมมาแลว โดยกิจกรรมที่จะดําเนินการก็จะเปนการพัฒนา 
เครือขายใหกวางขวางขึ้น ทั้งจํานวนและปริมาณธุรกิจ ทั้งนี้โดยการจัดเวทีใหมีการประชุมยอยในแตละ 
เครือขายหลายๆครั้งอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและสรางความเขาใจในการเชื่อมโยง 
ธุรกิจและกิจกรรมซ่ึงกันและกัน โดยผลของการดําเนินการ ทําใหเครือขายขาว ซ่ึงมี สหกรณการเกษตร 
บรบือ จํากัด และสหกรณการเกษตรกันทรวิชัย จํากัด เปนแกนนํา ไดมีการเชื่อมโยงธุรกิจทางดานเงิน 
ฝาก การรับซ้ือขาวเปลือก การขายขาวสารและเมล็ดขาวเปลือกพันธุดี กับสหกรณการเกษตรอ่ืนๆเปน 
จํานวนเพิ่มขึ้น และเครือขายผา ซ่ึงมีศูนยวิสาหกิจชุมชมแปรรูปผาไหมตําบลกุดรังหรือกลุมแมบาน บาน 
กุดรังเดิม ไดมีการจัดกิจกรรมการใหความรูดานการทอผากับกลุมแมบานตางๆเพิ่มขึ้น รวมทั้งการสราง 
เครือขายสวัสดิการฌาปนกิจซึ่งเปนกิจกรรมใหมขึ้นดวย สําหรับประเด็นที่เกี่ยวกับการแกปญหาความ 
ยากจนนั้น พบวา จากบทบาทของการเช่ือมโยง ทําใหสมาชิกของเครือขายที่จดทะเบียนคนจน มีโอกาส 
ในการประกอบอาชีพและสามารถเพ่ิมรายไดใหกับตนเองได
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Abstract 

This  research  project  aims  at  establishing  a  network  for  cooperation  among  the 
agricultural  cooperatives  and  the  occupation  groups  within  the  Mahasarakham  province  and 
strengthening the networking of cooperatives and the occupation groups so that they will be more self- 
reliant  and  able  to  promote  better  cooperation  among members  of  the  cooperatives  and  occupation 
groups. The study was carried out between September 2005 and August 2006. During the initial period, 
the general situation of the cooperatives and occupation groups of the province as well as the status of 
their  networking  was  explored.  A  general  meeting  of  the  agricultural  cooperatives  and  occupation 
groups  of  the  province  was  convened,  and  discussion  and  brainstorming  were  done  by  using  AIC 
(Appreciation  Influence  Control)  process.  As  a  result,  all  the  participants  had  an  opinion  that  a 
functional networking should be established among the agricultural cooperatives and occupation groups 
within  the  Mahasarakham  province.  After  that,  the  second  general  meeting  was  convened.  The 
conclusion from the general meeting called for the need of conducting research and development on the 
existing  rice  and  silk-cloth  weaving  networks.  The  research  and  development  activities  include 
developing the networks to increase members and expand the business and activities. Smaller forums of 
the  agricultural  cooperatives  and  occupation  groups  were  organized  many  times  continuously,  for 
information  sharing  and  development  of  business  and  activity  collaboration  among  networks.  This 
research resulted in the expansion of the rice network. Borabue agricultural cooperatives limited  and 
Kantarawichai  agricultural  cooperatives  limited  which  were  the  core  of  network  have  established 
business  links with  several  other  agricultural  cooperatives.  The  collaborative  activities  included  the 
money deposit business, buying  the paddy,    selling  the milled  rice and good variety  seeds.   For  the 
silk-cloth  weaving  network,  Kud-rang  housewife  group,  the  core  of  network  has  organized  many 
activities with other housewife groups in training on the methods of producing first class silk-cloth. A 
new network on cremation welfare has also been organized. Regarding the issue of poverty mitigation, 
it was found that the activities of the network provided better job opportunity and higher income for the 
poverty-registered members of the network.
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