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บทคัดยอ 

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดยโสธร เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มี 
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางเครือขายพันธมิตรระหวางกลุม/องคกรประชาชน และสหกรณในพื้นที่ 
จังหวัดยโสธร ใหเกิดการหนุนเสริม การพัฒนาศักยภาพคนและองคกรในการแกไขปญหาความยากจน 
เพ่ือศึกษารูปแบบกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายของกลุม องคกร และสหกรณ และสรางกระบวนการ 
เรียนรูรวมกันแกผูนํากลุม องคกร และสหกรณในพื้นที่จังหวัดยโสธร การวิจัยนี้ใชวิธีการศึกษาที่ 
ดัดแปลงจากกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) 
และการรวมประชุมกลุม ( Focus Group Discussion) ของ 3 กลุมหลักคือ องคกรหรือกลุมในพื้นที่ กลุม 
เจาหนาที่หนวยงานหลักที่ใหการหนุนเสริมสนับสนุนกลุมนั้นๆ และกลุมนักวิจัย เพื่อจะไดเรียนรูทํา 
ความเขาใจไปพรอมๆกัน โดยกลุมนักวิจัยจะเปนฝายอํานวยความสะดวกในการจัดใหเกิดเวทีการเรียนรู 
และเมื่อโครงการวิจัยจบแลวหนวยงานราชการสามารถที่จะเขาชวยเหลือหรือกลุม/องคกร สหกรณ 
สามารถประสานงานกับหนวยงานราชการได 

การดําเนินงานโครงการมีระยะเวลา 1 ป โดยแบงการศึกษาออกเปน 5 ระยะ คือ ระยะที่ 
หนึ่ง ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุม องคกร สหกรณในพื้นที่ ระยะที่สอง 
สังเคราะหกรอบทิศทางการพัฒนาเครือขายพันธมิตร ระยะที่สาม สรางเครือขายพันธมิตรการพัฒนา เปน 
การนํารองกระบวนการพัฒนาเครือขายเพื่อพัฒนาคุณภาพกลุม องคกร สหกรณ ระยะที่ส่ี สงเสริมการ 
ขยายเครือขายพันธมิตรของกลุม องคกร สหกรณ และระยะที่หา การประเมินผล สรุปผลและการจัดทํา 
รายงานการวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยปรากฏวา ในพื้นที่จังหวัดยโสธร มีการจัดตั้งกลุม องคกร และ 
สหกรณอยูกอนแลวทั้งที่เปนหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชน เชน สหกรณการเกษตรระดับอําเภอที่ 
เปนกลุมหลัก กลุมเกษตรที่จัดตั้งโดยสํานักงานเกษตรอําเภอ กลุมอาชีพตางๆที่จัดตั้งโดยสํานักงาน 
เกษตรจังหวัดและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตลอดจนองคกรพัฒนาตางๆ เชน กองทุนพัฒนาสังคม 
(SIF) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคกรมหาชน) ตลอดทั้งการรวมกลุมทางสังคมตางๆที่มีอยูในแตละ 
หมูบาน รูปแบบการเชื่อมโยงเปนเครือขายมีอยูบางแตเปนการเชื่อมโยงในกลุมอาชีพเดียวกันเปน 
สวนมาก 

จากการดําเนินการวิจัย ไดจัดเวทีการวิเคราะหสถานการณของกลุม องคกร และสหกรณ 
เขารวมจํานวนประมาณ 59 กลุม โดยผูนํากลุมไดเขารวมประชุมและฝกอบรมการวิเคราะหสถานการณ 
และใช SWOT เปนเครื่องมือในการวิเคราะห โดยแตละกลุมไดนําเสนอขอมูล แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ทําใหเกิดการรูจักกลุมของตนเองมากขึ้น ทําใหทราบจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ใน 
ขณะเดียวกันก็ทราบถึงสถานการณของกลุมอ่ืนวา กลุมใดสามารถเช่ือมโยงกันได นอกจากนี้ไดมีการจัด 
ประชุมใหญระดับจังหวัด ปรากฏวามีกลุมเครือขายอยู 4 เครือขายหลักที่พรอมจะเชื่อมโยงคือ 1)
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เครือขายการเกษตร เชน กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร กลุมปศุสัตว เปนตน 2) เครือขายอาชีพไดแก 
กลุมแมบาน กลุมแปรรูปสินคา เปนตน 3) เครือขายการเงินหรือกลุมออมทรัพย ไดแก กลุมออมทรัพย 
สหกรณออมทรัพย เปนตน และ 4) เครือขายอนุรักษตางๆ โดยเฉพาะจังหวัดยโสธรมีพื้นที่ปาชุมชนมาก 
และมีแหลงน้ํามาก คณะนักวิจัยจึงไดสนับสนุนใหเพิ่มกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ขึ้นอีกหนึ่งกลุม ซ่ึงเพิ่มจากที่เคยทําโครงการแนวทางการพัฒนาเครือขายกลุม องคกรประชาชนในพื้นที่ 
จังหวัดขอนแกน ทั้งนี้เพราะเช่ือวาทรัพยากรเปนฐานรากหรือทุนเดิมของสังคมจะชวยแกไขปญหาความ 
ยากจนของประชาชนได จากการตรวจสอบแผนยุทธศาสตรของจังหวัด ปรากฏวาโครงการตางๆใน 
แผนพัฒนาจังหวัดมีความสอดคลองกับปญหาและโครงการตางๆที่กลุมเสนอ แตจังหวัดมุงเนนแกไข 
ปญหาพื้นฐานเรื่องน้ํา งบประมาณสวนมากจึงเนนเรื่องการขุดลอกแหลงน้ํา เปนหลัก 

ในการประชุมระดับผูนําเครือขายในระยะแรก 11 กลุม มีแผนที่จะเช่ือมโยงภายในกลุม 
และระหวางกลุม แตเมื่อเวลาผานไปกิจกรรมการเชื่อมโยงไมเกิดขึ้น จึงไดมีการจัดเวทีระดับกลุม 
เครือขายขึ้นอีก เพื่อสรางความเขาใจ ความไวใจและความเชื่อถือ ตลอดทั้งการศึกษาดูงานกิจกรรมของ 
สมาชิกในพื้นที่ โดยการประชุมแตละแหงจะมีกลุมสมาชิกเครือขาย เชน เกษตรและสหกรณจังหวัด 
เจาหนาที่เกษตร และเจาหนาที่ของสํานักงานสหกรณจังหวัด ตลอดทั้งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับกลุมนั้น 
เจาหนาที่อบต. ผูใหญบาน ตัวแทนกลุมคนจน และทีมนักวิจัย ทําใหเกิดการเรียนรู การแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็นดีขึ้น บางพ้ืนที่ อบต. รับที่จะเปนเจาภาพในการจัดทําโครงการ เชน การอนุรักษปาชุมชน เปนตน 
นอกจากนั้นมีการสนับสนุนใหกลุมตางๆจัดเวทีระดับกลุมของตนเอง เพื่อทําแผนกลยุทธของกลุม โดยมี 
นักวิจัยเปนวิทยากรพี่เล้ียง ทําใหแตละกลุมเริ่มมีความชัดเจนในดําเนินกิจกรรมกลุมของตนเอง 

นอกจากนั้นทีมนักวิจัยไดเสนอใหมีการเพ่ิมกลุมอนุรักษสัตวน้ํา โดยสนับสนุนใหมีการ 
ประกาศเขตอภัยทานหนาวัดศรีธรรมมาราม เพื่อเปนกิจกรรมนํารองในการอนุรักษสัตวน้ําใน แมน้ําชี 
และเสนอใหจัดกลุมป าชุมชนบานคําแหลม อําเภอคํ าเขื่อนแกว  เพิ่ม เข าไปในกลุมอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

หลังจากนั้นไดมีการจัดประชุมเครือขายระดับจังหวัดอีกครั้ง ทําใหกลุมเพิ่มขึ้นจาก 11 
กลุม เปน 16 กลุม แตยังอยูภายใต 4 เครือขายหลักเหมือนเดิม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือขายและ 
โครงการตางๆที่จะจัดทําขึ้น โดยจะขอการสนับสนุนจากทางจังหวัด และวิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธรที่ 
สามารถสนับสนุนในเรื่องการฝกอบรมตางๆได 

แนวทางที่จะทําใหกลุม องคกร และสหกรณ บริหารงานตอไปได ควรจะรวมกันเปน 
เครือขายคุณคาที่จะเปนพันธมิตรรวมมือ เพ่ือประโยชนรวมกันในรูปแบบเครือขายทางสังคม เครือขาย 
ทางวิชาการและเครือขายทางธุรกิจ ทั้งนี้เพราะปจจุบันขอบเขตการดําเนินงานของแตละกลุมอยูภายใน 
สมาชิกกลุมหรือสหกรณเทานั้น
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Abstract 

The project of Cooperative Movement Development in Yasothon is the action 
research aiming at creating the network of the alliance of the people organizations, including 
the cooperative organizations,  in Yasothon.   One of  the major  objectives of  the study  is  for 
human and organization development to enhance the poverty mitigation within the province. 
The  networking  of  the  groups,  organizations,  and  the  cooperatives  through  the  mutual 
learning  process  of  the  leaders  of  these  organizations  had  been  employed.  The  study 
adopted the concept of participation action  research (PAR) and  the focus group discussion 
among the three main groups of people i.e. the leaders of the local people organizations, the 
officers of the supporting organizations, and the research team members so that they might 
simultaneously  learn  together.    The  research  team  would  play  the  role  of  facilitators  in 
providing the forum for the discussion and it was expected that the supporting organizations 
might continue the support even by the time of the project termination. 

The project duration was one year and it was splitted into 5 phases. The first 
phase was  for collecting  the data and  information  relating  the operation of  the groups  and 
organizations  concerned.  The  second  phase  was  for  synthesizing  for  the  framework  of 
development of alliance network. The  third phase was  for creating  the alliance networks  for 
development which were  the models  for quality  improvement of  the network  for  the groups 
and  the cooperatives. The  fourth phase was  for  further expansion of  the networks. The  fifth 
phase was for project evaluation, writing-up, and research report preparation. 

The findings of  this research project was  that within Yasothon province even 
before  this  project  there were  already  several  groups,  organizations, and  cooperatives,  for 
example, agricultural cooperatives at the district level, farmer associations,  also at the district 
level.  There  were  a  number  of  the  occupational  groups  being  promoted  by  the  Provincial 
Agricultural Office, Provincial Community Development Office.   There were other promoting 
organizations for development such as  Social Investment Fund (SIF), Institute for Community 
Development Organizations (Public Organization) , as well as other social grouping within the 
villages.  Besides  the  individual  organizations,  there  were  some  networking  organizations 
mainly for the organization of similar occupations.
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The outcome of this  research project was the opening the forum for situation 
analysis of 59 organizations of groups, organization, and cooperatives. The leaders of these 
various organization had a chance for analyzing the local situation, the SWOT analysis of their 
own organizations. This type of meetings made them have more understanding the strength, 
weakness,  opportunity,  and  threat  of  their  own  organization.  Besides,  they  could  have  the 
opportunity to know which groups they could join as the network. 

At  the  provincial  level,  there  were  4  networks  of  the  local  organizations  1) 
Farm  network  (farmer  groups,  agricultural  cooperatives,  livestock  raiser  groups  etc.)  2) 
Occupation  network  (housewife  groups,  agro-processing  groups  etc.  3)  Saving  group 
network (saving groups, saving cooperatives) 4) Environmental conservation network, which 
was the additional network from what had been done for Khon Kaen since in Yasothon there 
were a lot of community forests and water resources. This was based on the conviction that 
the  poverty  alleviation was much  related  to  the  natural  resource  base.  From  the  provincial 
strategic plan, the proposed projects under this research study was in line with those of the 
province  but  those  of  the  provincial  administration  there were more  on  the water  resource 
projects. 

During  the early meetings of  the network  leaders of 11 groups,  there was a 
plan  for  joint  activities,  however,  no  actual  activity  was  carried  out.  Therefore,  some more 
meetings  were  organized  for  a  deeper  understanding  and  gaining  more  trust  for  all  the 
participants and in addition to the meetings some field trips to the members’ projects  were 
organized  which  could  strengthen  the  solidarity  among  the  members.  Some  Tambon 
Administration  Organizations  (TAO)  hosted  the  meeting  and  the  implementation  of  the 
project, for example, the community forest conservation projects. In each network there were 
several meetings  for  the strategic planning. Each group member had more appreciation of 
the value of networking. 

In  addition  to  this  the  researchers  of  the  team  proposed  the  conservation 
group for aquatic animals particularly along the Chi river in front of Sri Thammaram Temple, 
and  the  establishment  of  community  foresty  of  Ban  Kam  Laem  village,  Kam  Kuen  Kaew 
District  within the environmental conservation network. 

Later  when  the  other  meeting  of  the  network  at  the  provincial  level  was 
organized, the number of the groups increased from 11 to 16 groups within the 4 networks.
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The network committee were nominated and several projects were proposed. These projects 
would  be  proposed  to  the  province  and  Community  College  of  Yasothon  for  the  financial 
support. 

As for the future of these groups, organization, and cooperatives, they should 
be organized as a network for the alliance which might be for social, academic, and business 
purposes which might work beyond the boundary of each particular group and cooperative.
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