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สือ่การเรยีนรูประกอบสรปุบทเรยีนสือ่การเรยีนรูประกอบสรปุบทเรยีนสือ่การเรยีนรูประกอบสรปุบทเรยีนสือ่การเรยีนรูประกอบสรปุบทเรยีน    ::::    
ชดุโครงการชดุโครงการชดุโครงการชดุโครงการ “ “ “ “การพฒันาขบวนการสหกรณการพฒันาขบวนการสหกรณการพฒันาขบวนการสหกรณการพฒันาขบวนการสหกรณ

ในในในในพืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่พืน้ที ่36363636 จงัหวดั จงัหวดั จงัหวดั จงัหวดั”””” 

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดั
สกลนครสกลนครสกลนครสกลนคร    
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สสสสถาบนัวิชาการดานสหกรณถาบนัวิชาการดานสหกรณถาบนัวิชาการดานสหกรณถาบนัวิชาการดานสหกรณ    ::::    สวสวสวสว....สกสกสกสก....    
สํานกังานกองทนุสนับสนนุการวจิัยสํานกังานกองทนุสนับสนนุการวจิัยสํานกังานกองทนุสนับสนนุการวจิัยสํานกังานกองทนุสนับสนนุการวจิัย    : : : : สกวสกวสกวสกว....    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สือ่การเรยีนรูประกอบสรุปบทเรยีนสือ่การเรยีนรูประกอบสรุปบทเรยีนสือ่การเรยีนรูประกอบสรุปบทเรยีนสือ่การเรยีนรูประกอบสรุปบทเรยีน    
ชุด ชุด ชุด ชุด ““““โครงการการพฒันาขบวนการโครงการการพฒันาขบวนการโครงการการพฒันาขบวนการโครงการการพฒันาขบวนการ

สหกรณในพืน้ที ่สหกรณในพืน้ที ่สหกรณในพืน้ที ่สหกรณในพืน้ที ่36 36 36 36 จังหวดัจังหวดัจังหวดัจังหวดั”””” 
 
 

โครงการพัฒนาขโครงการพัฒนาขโครงการพัฒนาขโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในบวนการสหกรณในบวนการสหกรณในบวนการสหกรณใน
พื้นทีจ่ังหวัดพื้นทีจ่ังหวัดพื้นทีจ่ังหวัดพื้นทีจ่ังหวัดสกลนครสกลนครสกลนครสกลนคร    

    

Project on the Development of Cooperative Movement in Project on the Development of Cooperative Movement in Project on the Development of Cooperative Movement in Project on the Development of Cooperative Movement in 
Sakonnakorn ProvinceSakonnakorn ProvinceSakonnakorn ProvinceSakonnakorn Province 

 

เนือ้หาเนือ้หาเนือ้หาเนือ้หา            รายงานวจิยัชุดโครงการ รายงานวจิยัชุดโครงการ รายงานวจิยัชุดโครงการ รายงานวจิยัชุดโครงการ 
““““โครงการพฒันาขบวนการโครงการพฒันาขบวนการโครงการพฒันาขบวนการโครงการพฒันาขบวนการ    

        สหกรณในพื้นที ่สหกรณในพื้นที ่สหกรณในพื้นที ่สหกรณในพื้นที ่36363636 จงัหวัด เพือ่ จงัหวัด เพือ่ จงัหวัด เพือ่ จงัหวัด เพือ่
แกปญหาความยากจนแกปญหาความยากจนแกปญหาความยากจนแกปญหาความยากจน””””    
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คาํนาํคาํนาํคาํนาํคาํนาํ    

โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณ
ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร” ภายใตการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการทําวิจัย (สกว.) โดย
มีหลายฝายใหการสนับสนุนในดานขอมูล และ
ปฏิบัติงานภาคสนามรวมกับทีมวิจัยทั้งจากทาง
ภาครัฐ และภาคประชาชน ความรวมมือที่ทีมวิจัย
ไดรับนี้ สงผลใหการดําเนินงานวิจัยของทีมวิจัยที่
จะสรางเครือขายคุณคาใหเกิดข้ึนในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร เพ่ือที่จะยกระดับความเปนอยูของ
ประชาชนในระดับรากหญา และแกไขปญหาความ
ยากจนใหหมดไปจากพ้ืนที่ ซึ่งผลจากงานวิจัยใน
ครั้งนี้ทีมผูวิจัยคาดหวังวาจะเปนจุดเริ่มตนของ
กระบวนการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกัน และ
แลกเปล่ียนทรัพยากรตางๆ ระหวางกลุมองคกร
สมาชิก โดยขยายออกเปนเครือขายคุณคาในการ
พ่ึงพา และชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปน
แนวคิดหลักของการพัฒนาขบวนการสหกรณ โดย
ไมจํากัดเฉพาะสหกรณที่จดทะเบียนเทานั้น หากแต
ยังครอบคลุมไปถึงกลุมองคกรภาคประชาชนตางๆ 
ที่เรียกวาสหกรณภาคประชาชนอีกดวย 

คณะผูวิจัย                   สังกัด 
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สารบญัสารบญัสารบญัสารบญั    

                  หนา    หนา    หนา    หนา    
    
� ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดสกลนคร           4 
� ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับเครือขายพันธมิตรท่ีมีอยูเดิมใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร                                            5 
� ข้ันตอน/กระบวนการสรางเครือขายคุณคาของทีมวิจัย

                                                             5 
  ข้ันตอนการเตรียมการ      
                                                                       5 
  ข้ันตอนการดําเนินการ      
                                                                       5 

� เครือขายท่ีเกิดข้ึน       
                                                                          6 

  เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา   
                       6 
         เครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน    
                      7 

� ปญหา/อุปสรรค        
                                 9 

� ขอเสนอแนะ         9 
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1. 1. 1. 1. ขอมลูขอมลูขอมลูขอมลูทัว่ไปของจงัหวดัสกลนครทัว่ไปของจงัหวดัสกลนครทัว่ไปของจงัหวดัสกลนครทัว่ไปของจงัหวดัสกลนคร        

จังหวัดสกลนครเปนหนึ่งในสิบเกาจังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทาง
รถยนตประมาณ 647 กิโลเมตร และหางจากแมน้ําโขงตรง
บริเวณจุดที่ต้ังจังหวัดนครพนม ซึ่งเปนเขตแดนระหวาง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ประมาณ 90 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 9,605.76 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 6,003,603 ไร โดยมีอาณาเขต ดังนี้  

� ทิศเหนอื จรดเขต จังหวัดหนองคาย  
� ทิศตะวนัออก จรดเขต จังหวัดนครพนม  
� ทิศใต จรดเขต จังหวัดกาฬสินธุ, จังหวัด

อุดรธาน ี 
� ทิศตะวนัตก จรดเขต จังหวัดอดุรธาน ี 

 

เอกลกัษณบงชีจ้งัหวดัสกลนครเอกลกัษณบงชีจ้งัหวดัสกลนครเอกลกัษณบงชีจ้งัหวดัสกลนครเอกลกัษณบงชีจ้งัหวดัสกลนคร        
ตราประจาํจงัหวดัสกลนครตราประจาํจงัหวดัสกลนครตราประจาํจงัหวดัสกลนครตราประจาํจงัหวดัสกลนคร    

     พระเจดียธาตุเชิงชุม ซึ่งเปนปูชนีย
สถานคูบานคูเมืองมาแตโบราณ เพราะ
เชื่อกันวาเจดียนี้ กอข้ึนสวมรอยพระบาท 
ของพระพุทธเจาทุกพระองค ในภัทรกัปนี้ 
คือ พระพุทธเจากกุสันธะ โกนาคมนะ 

กัสสปะ และ โคตมะ นับวา พระศรีอาริยเมตไตรย 

โครงการพฒันาขบวนการโครงการพฒันาขบวนการโครงการพฒันาขบวนการโครงการพฒันาขบวนการ

รูปเจดียพระธาตุเชิง
ชุม
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พระพุทธเจา ซึ่งจะมาตรัสรูในอนาคต ก็จะทรงมาประทับรอย
พระบาทไว ณ ที่นี้ดวย ตัวพระธาตุต้ังอยูบนเนินในวัดพระ
ธาตุเชิงชุม ขางในทึบสรางดวยศิลาแลงและศิลาทราย ชื่อเกา
ของเมืองนี้คือหนองหานและสกลทวาป เพ่ิงเปล่ียนมาใชชื่อ
ในปจจุบันเม่ือ พ.ศ. 2381  

    
    
    
    
    
    

ธงปธงปธงปธงประจาํจงัหวดัสกลนครระจาํจงัหวดัสกลนครระจาํจงัหวดัสกลนครระจาํจงัหวดัสกลนคร    
 

 
 

    

อนิทนลิน้าํอนิทนลิน้าํอนิทนลิน้าํอนิทนลิน้าํ    ตนไมตนไมตนไมตนไมประจาํจงัหวดัสกลนครประจาํจงัหวดัสกลนครประจาํจงัหวดัสกลนครประจาํจงัหวดัสกลนคร    

 
    

คาํขวญัของจงัหวดัสกลนครคาํขวญัของจงัหวดัสกลนครคาํขวญัของจงัหวดัสกลนครคาํขวญัของจงัหวดัสกลนคร    
    

“พระธาตุเชงิชมุคูบาน พระ
ตําหนักภูพานคูเมือง 

งามลือเล่ืองหนองหาร แล
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2.2.2.2. ขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัเครอืขายพนัธมติรทีม่อียูเดมิในพืน้ที่ ขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัเครอืขายพนัธมติรทีม่อียูเดมิในพืน้ที่ ขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัเครอืขายพนัธมติรทีม่อียูเดมิในพืน้ที่ ขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัเครอืขายพนัธมติรทีม่อียูเดมิในพืน้ที่
จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัสกลนครสกลนครสกลนครสกลนคร    

เครือขายพันธมิตรที่มีอยูเดิมในจังหวัดสกลนครนั้น 
พบวายังมีความไมชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมเครือขายใน
หลายๆ เครือขาย อยางไรก็ตามทีมวิจัยสามารถสังเคราะห
รูปแบบของเครือขายที่มีอยูเดิมคือ เครือขายกลุมอาชีพ, กลุม
เครือขาย OTOP, กลุมเครือขายชุมชุมสหกรณ, เครือขาย
วิสาหกิจชุมชน, เครือขายกลุมปุยชีวภาพ/ปุยอัดเม็ด, 
เครือขายกลุมยางพารา, เครือขายอินแปง     
    

3. 3. 3. 3. ขัน้ตขัน้ตขัน้ตขัน้ตอนอนอนอน////กระบวนการสรางเครอืขายคณุคาของทมีวจิยักระบวนการสรางเครอืขายคณุคาของทมีวจิยักระบวนการสรางเครอืขายคณุคาของทมีวจิยักระบวนการสรางเครอืขายคณุคาของทมีวจิยั    
ประกอบดวยขัน้ตอนดงันี้ประกอบดวยขัน้ตอนดงันี้ประกอบดวยขัน้ตอนดงันี้ประกอบดวยขัน้ตอนดงันี้    
                3.1 3.1 3.1 3.1 ขัน้ตอนการเตรยีมงานขัน้ตอนการเตรยีมงานขัน้ตอนการเตรยีมงานขัน้ตอนการเตรยีมงาน    
ประชุมกลุมยอยนักวิจัย 

เพ่ือการวางแผนการดาํเนินงานวิจัยในภาพรวมของทมี 
เพ่ือนําเสนอโครงการและเกิดแรงสนบัสนุน/ความรวมมือใน 
การใหขอมูลกับทีมวิจัย 



 

                                      โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนครสกลนครสกลนครสกลนคร    8888 

            3.2 3.2 3.2 3.2 ขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินการ การดําเนินการ การดําเนินการ จัดเวทีกลุมยอยเพ่ือแลก 
เปล่ียนเรียนรูกับหนวยงานพ้ืนที่ในระดับอําเภอและสรุปขอมูล 
จากการลงไปสรางเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกับหนวยงานตางๆ 
4. 4. 4. 4. เครอืขายทีเ่กดิขึน้เครอืขายทีเ่กดิขึน้เครอืขายทีเ่กดิขึน้เครอืขายทีเ่กดิขึน้    

ในการดําเนินงานของทีมวิจัยพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร
ภายใตกรอบวิธีวิจัยในการที่จะสรางเครือขายคุณคาเพ่ือ
แกไขปญหาความยากจนในพ้ืนที่อยางย่ังยืนนั้น หลังจากที่
ทีมวิจัยไดลงพ้ืนที่ดําเนินงานวิจัย ปรากฏวามีเครือขายคุณคา
ข้ึนในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร จํานวน 2 เครือขายใหญๆ คือ 
เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา และ เครือขายคุณคา
เทือกผาภูพาน ซึ่งรายละเอียดแตละเครือขายมีดังตอไปนี้ 

4.1 4.1 4.1 4.1 เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา    
    สําหรับเครือขายผายอมครามคําตากลานี้ เกิดข้ึน

จากการผสานรวมตัวกันระหวางเครือขายกลุมอาชีพทอผา
ยอมครามเดิม และเครือขาย OTOP ของอําเภอคําตากลา 
รวมกับกลุมเครือขายที่เกิดจากการหนุนเสริมของทีมวิจัย อัน
ไดแก เครือขายการแปรรูปผายอมคราม ข้ึนเปนเครือขาย
คุณคาผายอมครามคําตากลา ดังแสดงความเก่ียวเนื่อง
ระหวางเครือขายดั้งเดิม และเครือขายคุณคาที่เกิดข้ึนดังนี้ 



 

                                      โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนครสกลนครสกลนครสกลนคร    9999 

 
 

ภาพที ่ภาพที ่ภาพที ่ภาพที ่1111    เครอืขายคณุคาผายอมครามคาํตากลาเครอืขายคณุคาผายอมครามคาํตากลาเครอืขายคณุคาผายอมครามคาํตากลาเครอืขายคณุคาผายอมครามคาํตากลา    
 

 

 

 

 

4444....1111....1 1 1 1 วัตถุปวัตถุปวัตถุปวัตถุประระระระสงคสงคสงคสงค////เปาหมายของเครือขายเปาหมายของเครือขายเปาหมายของเครือขายเปาหมายของเครือขาย
คุณคาคุณคาคุณคาคุณคา        
       1. เพ่ือเปนเครือขายคุณคาที่ย่ังยืน สามารถ

นําพากลุมสมาชิกเครือขายกาวขามพนกําแพงแหงความ
ยากจนได 

     2. เพ่ือเปนเครือขายคุณคาที่ลดการพ่ึงพิง
การดําเนินงาน และการชวยเหลือจากภาครัฐลงสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดในระดับหนึ่ง  

4.1.24.1.24.1.24.1.2 ปจจัยแหงความสําเร็จ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปจจัยแหงความสําเร็จ    



 

                                      โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนครสกลนครสกลนครสกลนคร    10101010 

       1. กลุมองคกร/
ผูนํากลุมองคกรภาคประชาชน 
รวมทั้งเครือขายที่รวมกันกอเกิด
เปนเครือขายคุณคานั้น ลวน
เปนเครือขายที่เขมแข็ง และมี
ระบบการจัดการกลุมที่ด ่ี 

    2. กลุม
เครือขาย OTOP อําเภอคําตากลา มีความเขมแข็งในการ
ดําเนินกิจกรรมที่เปนระบบอยูเปนทุนเดิม และสามารถดําเนิน
กิจกรรมกลุมไดอยางตอเนื่อง ทั้งดานการผลิต และดาน
การตลาดที่มีฐานอํานาจอยูเดิม ซึ่งจะเปนประโยชนกับ
เครือขายคุณคาที่เกิดข้ึนใหมนี้ไดเปนอยางดี 

4.2 4.2 4.2 4.2 เครอืขายคณุคาเทอืกผาภพูานเครอืขายคณุคาเทอืกผาภพูานเครอืขายคณุคาเทอืกผาภพูานเครอืขายคณุคาเทอืกผาภพูาน    
      ในสวนของเครือขายเทือกภูพาน ประกอบไปดวย

กลุมเครือขายตางๆ โดยสวนใหญแลว เครือขายเหลานี้มักจะ
อยูในลักษณะเครือขายโดดๆ มีความเก่ียวเนื่องกันระหวาง
เครือขายนอย ซึ่งภายหลังจากที่ทีมวิจัยไดลงพ้ืนที่ ทีมวิจัย
พบวากลุมเครือขายที่สามารถที่จะกอใหเกิดเครือขายคุณคา
ข้ึนไดประกอบไปดวย กลุมเครือขายแปรรูปเมา, กลุม
เครือขายปุยชีวภาพ, กลุมเครือขายเกษตรกรปลูกเมา และ
กลุมเครือขายยางพารา ดังแสดงความเก่ียวเนื่องระหวาง
เครือขายดั้งเดิม และเครือขายคุณคาที่เกิดข้ึนดังนี้ 
 

 

 

 

 



 

                                      โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนครสกลนครสกลนครสกลนคร    11111111 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภภภภาพที ่าพที ่าพที ่าพที ่2222    เครอืขายคณุคาเทอืเครอืขายคณุคาเทอืเครอืขายคณุคาเทอืเครอืขายคณุคาเทอืกผาภพูานกผาภพูานกผาภพูานกผาภพูาน    
 

4.24.24.24.2....1 1 1 1 วัตถุประวัตถุประวัตถุประวัตถุประสงคสงคสงคสงค////เปาหมายของเครือขายเปาหมายของเครือขายเปาหมายของเครือขายเปาหมายของเครือขาย
คุณคาคุณคาคุณคาคุณคา        

                    1. เพ่ือเปนเครือขายคุณคาที่กลุมสมาชิกทุก
กลุมในเครือขายสามารถมีสวนรวมไดอยางเต็มที่ และ
สามารถเก้ือหนุนกันระหวางกลุมองคกรตางๆในเครือขาย
คุณคาอยางเปนระบบ  
           2. เพ่ือเปนเครือขายคุณคาที่สามารถ
เชื่อมโยงเครือขายกับเครือขายคุณคาอื่นในพ้ืนที่ที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตได  



 

                                      โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนครสกลนครสกลนครสกลนคร    12121212 

                 4.24.24.24.2.2.2.2.2 ปจจัยแหงความสําเร็จ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปจจัยแหงความสําเร็จ ปจจัยแหงความสําเร็จ      
1. กลุมองคกร/ผูนํากลุม
องคกรภาคประชาชน รวมทั้ง
เครือขายที่รวมกันกอเกิดเปน
เครือขายคุณคานั้น ลวนเปน
เครือขายที่เขมแข็งและมีระบบ
การจัดการกลุมที่ด ี 
2. หนวยงานภาครัฐเขาใจ

บทบาทและกระบวนการในการวิจัยของทีมวิจัย รวมทั้งให
การสนับสนุนใหเกิดเครือขายคุณคาข้ึนในพ้ืนที่   
 

 

5. 5. 5. 5. ปญหาปญหาปญหาปญหา////อปุสรรคอปุสรรคอปุสรรคอปุสรรค    
1) ปญหา/อุปสรรคอนัเกิดจากปจจัยภายในทมีวิจัย 

              1.1 ทีมวจิัยมีภาระงานสอนที่มีวนัเวลาไมตรงกันทํา
ใหมีชวงเวลาลงพ้ืนที่ไมพรอมกัน 
              1.2 ความคุนเคยของนักวิจัยในพ้ืนที่มีนอย 
เนื่องจากทีมวิจยัสวนใหญเปนคนนอกพ้ืนทีว่จิัย 

2) ปญหา/อุปสรรคอนัเกิดจากปจจัยภายนอก 
              2.1 กลุมองคกรในพ้ืนที่หลายกลุมมุงผลประโยชน
ในรูปของผลตอบแทนเปนหลัก 

   2.2 ความเชื่อม่ันของกลุมองคกรในพ้ืนที่ที่มีตอ
หนวยงานรัฐ 



 

                                      โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนครสกลนครสกลนครสกลนคร    13131313 

   2.3 หนวยงานรัฐมีขอมูลของกลุมองคกรในพ้ืนที่ที่
ไมเปนปจจุบัน ขอมูลมีความซ้ําซอน และไมตรงกัน การ
เขาถึงขอมูลหนวยงานรัฐชาและยุงยาก  
    

6. 6. 6. 6. ขอเสนอแนะขอเสนอแนะขอเสนอแนะขอเสนอแนะ    
        1. ในการดําเนินโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาเพียง 1 
ป นับไดวาเปนโครงการวิจัยขนาดใหญที่มีระยะเวลาการ
ทํางานที่สั้น การลงพ้ืนที่ทํางานกับชุมชนเปนงานที่ตองใช
เวลาในการสรางความคุนเคยกับมวลชน ย่ิงเปนมวลชนกลุม
ใหญย่ิงตองใชเวลามาก โครงการวิจัยชุดนี้จะมีความสมบูรณ
มากข้ึนถาระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีมากกวานี้  

2. การจัดสรรงบประมาณของโครงการวิจัย ที่หมด
ลงเม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัย ทีมวิจัยเห็นวาควรมีงบประมาณใน
กระบวนการติดตามผลของงานวิจัย เนื่องจากงานวิจัยนี้เปน
กระบวนการสรางเครือขายคุณคาใหเกิดข้ึน เม่ือเครือขาย
คุณคาไดถือกําเนิดข้ึน ควรมีกระบวนการติดตามเครือขาย
ดังกลาวหลังจากสิ้นสุดงานวิจัยแลวสักระยะหนึ่ง เพ่ือใหเห็น
ถึงทิศทางที่เครือขายคุณคานี้วามีการเดินไปในทิศทางใด    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนครสกลนครสกลนครสกลนคร    14141414 

    
 
 
 
ป ัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา และคณะ. 2549. รายงานวจิัย
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพ้ืนที่จงัหวัดสกลนคร. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอเอกสารอเอกสารอเอกสารอ
างองิางองิางองิางองิ    



 

                                      โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนครสกลนครสกลนครสกลนคร    15151515 
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