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               คาํนํา 
 

 รายงานผลการศกึษา  “โครงการการพฒันาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทอง” ฉบบันี ้เป็นการ
นําเสนอผลการปฎิบติัการวิจยัท่ีคณะผู้วิจยั ได้ดําเนินงานในช่วงเวลา 1 ปี (สงิหาคม 2548 -สงิหาคม 2549) ซึง่มี
จดุมุ่งหมายหลกัเพ่ือศกึษาหารูปแบบและกระบวนการในการเช่ือมโยงสหกรณ์/กลุม่องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดั
อา่งทอง 
 จากการศกึษาและดําเนินงานของคณะนกัวิจยัท่ีผ่านมานัน้ หากจะพิจารณาเครือขา่ยในรูปท่ีเป็นองค์กรท่ี
เป็นรูปธรรมแล้ว อาจจะกลา่วได้วา่คณะผู้วิจยัไมส่ามารถบรรลเุป้าหมายในการสร้างองค์กรเครือขา่ยใหม่ๆให้เกิดขึน้
นอกเหนือจากท่ีมีอยู่เดมิได้ ทัง้นีด้้วยแนวคดิท่ีเช่ือวา่เครือขา่ยท่ียัง่ยืนและเป็นประโยชน์อยา่งแท้จริงตอ่สมาชิกของ
เครือขา่ยนัน้ จะต้องเกิดขึน้จากความเตม็ใจ ความสมคัรใจ และมองเห็นประโยชน์ร่วมของบรรดาสมาชิกท่ีจะเข้าร่วม
เครือขา่ยอยา่งแท้จริงเทา่นัน้ คณะนกัวิจยัไม่ประสงค์จะเห็นเครือขา่ยจดัตัง้ท่ีเกิดขึน้เป็นการเฉพาะกิจจากความ
เกรงใจ  ดงันัน้เม่ือกลุม่องค์กรตา่งๆยงัมองไม่เห็นอยา่งเป็นรูปธรรมถงึประโยชน์ท่ีพวกเขาจะได้รับจากการสร้าง 
เครือขา่ยใหม่ขึน้มานอกเหนือจากเครือข่ายตามธรรมชาติท่ีพวกเขามีอยูเ่ดมิแล้ว การสร้างเครือข่ายใหม่จงึยติุลง 
อย่างไรก็ตามเม่ือคณะนกัวิจยัยตุิท่ีจะสร้างเครือขา่ยใหม่ ก็ได้ใช้ความพยายามท่ีจะหนนุเสริมเครือขา่ยเดิมท่ีมีอยูแ่ล้ว
ในพืน้ท่ี ท่ีพิจารณาเห็นวา่ยงัเป็นเครือขา่ยท่ีออ่นแอและขาดประสทิธิภาพในการจดัการ ให้มีความเข้มแขง็ขึน้ โดย
ผลลพัธ์ท่ีได้ก็เป็นท่ีนา่พอใจในระดบัหนึง่  
 ถงึแม้วา่คณะนกัวจิยัจะไมส่ามารถสร้างเครือข่ายใหมใ่ห้เกิดขึน้ได้ในพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทอง แตไ่ม่ได้
หมายความวา่ การวิจยัครัง้นีจ้ะสญูเปลา่ เม่ือคณะนกัวิจยัลงความเห็นกนัวา่การหนนุให้เครือข่ายเดมิท่ีออ่นแอมี
ความเข้มแข็งขึน้ได้ก็เท่ากบัเป็นการสร้างเครือขา่ยใหม่ท่ีสามารถจะเดินหน้าทําประโยชน์ให้แก่สมาชิกของเครือขา่ย
ได้  อีกทัง้การศกึษาครัง้นีไ้ด้ให้ทัง้แนวคิดและประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ทีมงานวิจยัในการทํางานวจิยัเชิงปฏิบตัิการ ได้
ข้อสงัเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะดงัปรากฎในรายงาน   

ทีมนกัวิจยัขอขอบคณุทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีให้ความอนเุคราะห์ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ และให้ความร่วมมือ
เป็นอยา่งดียิ่งมา ณ โอกาสนี ้ และขอขอบคณุสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั ผู้ให้การสนบัสนนุทนุวิจยัในครัง้นี ้

 
 
          สวุรรณา ธวุโชต ิ
       หวัหน้าโครงการวิจยั 
           กนัยายน 2549 
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    บทที่ 1 
 

                                                บทนํา 
 

ความสาํคัญของปัญหา: 
 

             เป็นท่ีรับรู้กนัดีถงึคณุคา่ของ “วิธีการสหกรณ์” ในการพฒันาคนให้มีจิตสํานกึร่วมกนัท่ีจะทําธรุกิจ
บนพืน้ฐานของความต้องการท่ีจะชว่ยเหลือตนเองและชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั อีกทัง้เป็นความหวงัและความใฝ่ฝัน
ของหลายฝ่ายท่ีต้องการจะเห็นขบวนการสหกรณ์ของไทยมีความเข้มแข็ง เป็นอิสระ และสามารถยืนหยดัดําเนินธรุกิจ
ได้ด้วยลําแข้งของตนเอง แตใ่นความเป็นจริงท่ีต้องยอมรับก็คือ นบัตัง้แต่ พ.ศ.2458 ท่ีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ 
“สหกรณ์”ถกูนํามาใช้ในประเทศไทยจนถงึปัจจบุนั อาจกลา่วได้วา่การพฒันาของขบวนการสหกรณ์เรายงัไปไม่ถงึ
ไหน ทัง้นีด้้วยอปุสรรคและข้อจํากดัท่ีมีอยูม่ากมายทัง้ข้อจํากดัภายนอกท่ีลําพงัสหกรณ์เองไม่สามารถจะควบคมุได้ 
หรืออปุสรรคภายในอนัเน่ืองมาจากขบวนการสหกรณ์เอง แตก่ระนัน้ก็ตามยงัเป็นเร่ืองจําเป็น เป็นภาระกิจหลกัท่ีนกั
สหกรณ์จะต้องหาหนทางท่ีจะฝ่าฟันกบัอปุสรรคตา่งๆเหลา่นี ้

 แม้ในวงการสหกรณ์เองทกุวนันีก้็ยอมรับกนัวา่ ในบรรดาองค์กรท่ีใช้ช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ 
“สหกรณ์” นัน้มีจํานวนไม่น้อยท่ีละเลยตอ่หลกัการวิธีการสหกรณ์ ในขณะท่ียงัมีกลุม่ธรุกิจของประชาชนอีกหลาย
รูปแบบท่ีถึงแม้จะไม่ผ่านการขึน้ทะเบียนและได้รับช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่เป็นสหกรณ์ แตไ่ด้นําวิธีการสหกรณ์
ไปเป็นหลกัปฏิบตัิในดําเนินธรุกิจกนัอยา่งชดัเจน กลุม่ธรุกิจดงักลา่วนีม้กัถกูเรียกวา่เป็น “สหกรณ์ภาคประชาชน”  

               การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งกลุม่ธรุกิจท่ี “ใช้วิธีการสหกรณ์” ในการดําเนินงาน โดย
ไม่เก่ียงงอนวา่กลุม่ต่างๆเหลา่นัน้จะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการวา่เป็นสหกรณ์หรือไม่  เพ่ือหวงัผลให้เกิดการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหวา่งกนัอยา่งเป็นธรรมชาติด้วยภมิูปัญญาของพวกเขาผู้ซึง่ยดึแนวทาง
สหกรณ์ท่ีจะ “พึง่พาตวัเองและพึง่พาซึง่กนัและกนั” นบัเป็นอีกรูปแบบหนึง่ของความพยายามที่จะสร้างเครือขา่ย
ความร่วมมือเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กบัขบวนการสหกรณ์ของไทยในปัจจบุนั   

การวิจยัเชิงปฏิบตัิการอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทองเกิดขึน้
เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีจะสร้างความร่วมมือและเช่ือมโยงเครือขา่ยระหวา่งสหกรณ์ตา่งๆทัง้ท่ีจดทะเบียนอยา่ง
เป็นทางการและกลุม่องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทอง ทัง้นีเ้พ่ือขบัเคล่ือนขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดั
อา่งทองให้บรรลเุป้าหมายต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวจิัย :   
 
 1) ศกึษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงาน ของสหกรณ์/กลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดั
อา่งทอง  
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 2)  ตรวจสอบสถานะความยากจนจากการขึน้ทะเบียนคนจนของสมาชกิสหกรณ์/กลุม่/องค์กรประชาชนใน
พืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทอง 
 3) เช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งสหกรณ์และกลุม่/องค์กรประชาชน ในพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทองเพ่ือ 
พฒันาศกัยภาพคนและองค์กรในการแก้ปัญหาความยากจน 
 
วธีิการดาํเนินงาน : 
  
 การวิจยัครัง้นีไ้ด้แบง่วิธีการดําเนินงานออกเป็น 2 สว่นคือ 
 

    ส่วนที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ และบทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่ม/องค์กรประชาชน 
รวมทัง้ตรวจสอบสถานะความยากจนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มองค์กรประชาชน 
 

    ในช่วง 4 เดือนแรก (สงิหาคม–พฤศจิกายน 2548) คณะผู้วจิยัประสานงานกบัหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง
ในพืน้ท่ี ทัง้หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอา่งทอง สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัอา่งทอง 
ปกครองจงัหวดัอา่งทอง ฯลฯ รวมทัง้สหกรณ์และกลุม่/องค์กรประชาชนต่างๆในพืน้ท่ีจงัหวดั เพ่ือศกึษาถึง
สถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่/องค์กรประชาชนท่ีเป็นอยู่กอ่นท่ีงานวิจยัจะเร่ิมขึน้ โดย
ศกึษาจากเอกสารรายงานต่างๆและสมัภาษณ์เชิงลกึกบัแกนนําท่ีเก่ียวข้อง  นอกจากนีย้งัได้ตรวจสอบข้อมลูคนจน
จดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์และกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทองเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมลูประกอบการ 
ศกึษา 
 

                    ส่วนที่ 2 การเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรระหว่างสหกรณ์  และ กลุ่ม/องค์กรประชาชน 
 

                   การดําเนินงานในช่วงเวลา 8 เดือนท่ีเหลือ (ธนัวาคม 2548-กรกฎาคม 2549) คณะผู้ วิจยัได้วางรูปแบบ 

การดําเนินงานเพ่ือเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรระหวา่งสหกรณ์  และ กลุม่/องค์กรประชาชน เป็นลําดบัขัน้ดงันี ้

 2.1  คดัเลือกสหกรณ์ และกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ 
 2.2  จดัเวทีพบปะกบัผู้ นําสหกรณ์ และกลุม่องค์กรประชาชนท่ีคดัเลือกมา เพื่อชีแ้จงทําความ 

เข้าใจถงึวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการวจิยั และสอบถามความสนใจและความสมคัรใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ 
 2.3   นดัหมายผู้ นําสหกรณ์ และกลุม่องค์กรประชาชนทัง้หมดท่ีมีความสนใจและสมคัรใจท่ีจะเข้า 
ร่วมโครงการฯมาพบปะเพ่ืออธิบายถงึแนวทางการดําเนินงาน 

 2.4 คณะผู้วจิยัร่วมกบัสหกรณ์/กลุม่องค์กรประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จดัทํากรอบทิศทางการ 
ดําเนินงานของแตล่ะสหกรณ์ /กลุม่องค์กรประชาชน 

 2.5 ประสานงานให้สหกรณ์ และกลุม่องค์กรประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกนัประเมินหา 
รูปแบบและกระบวนการเช่ือมเครือข่ายพนัธมิตร ซึง่กนัและกนั  ทัง้นีอ้ยู่บนพืน้ฐานของการตดัสนิใจอยา่งเป็นอิสระ 
 2.6 สนบัสนนุให้มีการปฎิบตักิารตามเครือขา่ยท่ีสร้างขึน้ และติดตามประเมินผล เป็นระยะๆ  
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คณะนกัวิจยั 

คดัเลือกกลุม่เป้าหมาย 

จดัเวทียอ่ย 1 

สร้างความเข้าใจในโครงการฯ 
กบักลุม่เป้าหมาย 

จดัเวทียอ่ย 2 

สร้างความเข้าใจในโครงการฯ 
กบักลุม่เป้าหมาย 

จดัเวทียอ่ย 3 

สร้างความเข้าใจในโครงการฯ 
กบักลุม่เป้าหมาย 

คณะนกัวิจยั สํารวจความสนใจ เพ่ือหาสหกรณ์/กลุม่/องค์กร ท่ีสนใจ และสมคัรใจเข้าร่วมโครงการ 

ได้สหกรณ์/กลุม่/องค์กรท่ีสนใจและสมคัรใจเข้าร่วมโครงการฯ 

นกัวจิยักระจายตวักนัเข้าเยี่ยมสหกรณ์/กลุม่ท่ีสนใจ 
ร่วมกบัผู้ นํากลุม่วิเคราะห์ศกัยภาพ/กําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานของแตล่ะสหกรณ์ / กลุม่ 

ได้สหกรณ์/กลุม่ท่ีสนใจ และมีแผนทิศทางดําเนนิงานกลุม่  

จดัเวทีระดบัจงัหวดั 

ระดมสมองจากสหกรณ์/กลุม่ ท่ีสนใจและรู้ทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ตน 

เพ่ือหารูปแบบการเช่ือมโยงเครือขา่ย 

ได้เครือข่ายต้นแบบ 

ขัน้ตอนในการสร้างเครือข่าย 
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แนวคดิในการสร้างเครือข่าย: 
  
 การวิจยัปฏิบติัการในการสร้างเครือขา่ยเช่ือมโยงกลุม่/องค์กรประชาชนต่างๆในจงัหวดัอา่งทองครัง้นี ้ตัง้อยู่
บนแนวคิดท่ีวา่  

1) เครือขา่ยท่ียัง่ยืนและเป็นประโยชน์อยา่งแท้จริงต่อสมาชิกของเครือขา่ยนัน้ จะต้องเกิดขึน้จากความ
เต็มใจ ความสมคัรใจ และมองเห็นประโยชน์ร่วมของบรรดาสมาชิกท่ีจะเข้าร่วมเครือขา่ยอยา่งแท้จริง
เทา่นัน้  

2) ประโยชน์ร่วมท่ีจะเกิดขึน้ อาจจะเป็นประโยชน์ร่วมทางด้านเศรษฐกิจ  สงัคม หรือสิง่แวดล้อมก็ได้ โดย
ท่ีสมาชิกของเครือขา่ยควรเห็นและประเมินได้ ถงึขนาดของประโยชน์ หรือรูปแบบของประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับ เช่น หากเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็ควรจะมองเห็นวา่ จะได้รับรายได้ท่ีมากขึน้ หรือประหยดั
คา่ใช้จา่ยลงมากน้อยเพียงใด หรือหากเป็นประโยชน์ทางด้านสงัคมก็ควรจะประเมินได้วา่รูปแบบของ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ เช่น จากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะมีผลดีตอ่กลุม่/องค์กรของเขาเช่นใด 

3) ประโยชน์ร่วมท่ีเกิดจะต้องเป็นประโยชน์ท่ีเกิดกบักลุม่/องค์กร ไม่ใชเ่ป็นประโยชน์เฉพาะตวัของผู้ นํา
กลุม่เทา่นัน้ 

 
 

นิยามศัพท์ : 
 

1. เครือข่ายพนัธมิตร  หมายถงึ  เครือขา่ยความร่วมมือท่ีสหกรณ์และกลุม่องค์กรประชาชนซึง่มีเป้าหมาย
สอดคล้องกนั  เป็นพนัธมิตรร่วมมือกนัเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั  ในรูปของเครือข่ายทางธรุกิจ  เครือขา่ยทาง
สงัคม  หรือเครือขา่ยทางวิชาการ 

2. การเช่ือมโยงเครือข่าย  หมายถึง   การสร้างความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตรระหว่างสหกรณ์และกลุ่ม
องค์กรประชาชนตัง้แต่   2  กลุ่ม /องค์กรขึน้ไป   โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างร่วมกนัอยา่งจริงใจ  เพ่ือการบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดขึน้  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนั   เสี่ยงภยัร่วมกนั  
และได้รับประโยชน์ร่วมกนั   ทัง้นีก้ารท่ีสหกรณ์และกลุ่มองค์กรประชาชนจะมาเช่ือมโยงเครือขา่ยนัน้ต้องเป็น
นโยบายอยา่งเป็นทางการของสหกรณ์/กลุม่องค์กรประชาชนนัน้ๆ 

3. การเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มองค์กรประชาชน  หมายถึง   กระบวนการท่ีนําไปสู่การ
กําหนดแผนหรือกรอบทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มองค์กรประชาชน  โดยเน้นไปท่ีการ
แนะนําให้ฝ่ายบริหารจดัการของสหกรณ์/กลุ่มองค์กรประชาชนได้พิจารณาสิ่งท่ีเป็นโอกาส   อปุสรรค   จุด
แข็ง   และจดุอ่อนของกลุ่ม /องค์กรของตน   จากปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ซึ่ง
จะช่วยให้สหกรณ์/กลุ่มองค์กรประชาชนตดัสินใจได้ว่า   จะเช่ือมโยงเครือข่ายกบัใคร  หรือไม่  อย่างไร  และ
เม่ือใด 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 
 
 1. สหกรณ์และกลุม่องค์กรประชาชนมีการวางแผนงานท่ีคํานงึถงึปัจจยัสภาพแวดล้อม อนัจะทํา
ให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีทิศทางและเป้าหมาย  
 2. เกิดการเช่ือมโยงเครือขา่ยระหวา่งสหกรณ์และกลุม่องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทอง 
และสง่ผลให้เกิดการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ/หรือขยายโอกาสให้กบัสมาชิกของสหกรณ์และกลุม่องค์กร
ประชาชนท่ีร่วมเป็นเครือข่าย  
 3. คณะนกัวิจยัมีความรู้และประสบการณ์ในการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม สามารถนํา
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ในการสง่เสริมความเข้มแข็งให้กบัขบวนการสหกรณ์ตอ่ไปในอนาคตได้ 

4.  เกิดกระบวนการเรียนรู้ของผู้ นํากลุม่และสมาชิกและสามารถพึง่พาตนเองได้ในอนาคต  
 



    บทที่ 2 
 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอ่างทอง 
 
ประวัตคิวามเป็นมา: 
 
                   อา่งทองเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึง่ของไทย  เคยเป็นแหลง่ชมุชนยคุโบราณทางประวตัิศาสตร์  ตัง้อยู่
บริเวณท่ีราบลุม่ภาคกลาง มีแม่นํา้ไหลผา่น 2 สาย คือ แม่นํา้เจ้าพระยา และแม่นํา้น้อย  เดิมตัง้เมืองอยู่ท่ีวิเศษชยั
ชาญ ริมแม่นํา้น้อย  ได้ย้ายมาตัง้เมืองใหม่บนฝ่ังซ้ายแม่นํา้เจ้าพระยาท่ีบ้านบางแก้ว  ประมาณปลายสมยักรุงธนบรีุ 
ได้ช่ือวา่เมืองอา่งทอง อาจเป็นเพราะท่ีตัง้เมืองอยู่ในพืน้ท่ีลุม่คล้ายอา่ง ไม่มีภเูขา ป่าไม้ และแร่ธาต ุ แตเ่ป็นอูข้่าว อู่
นํา้และอูป่ลา มาแตส่มยัโบราณ  หรืออีกอย่างหนึง่ได้ช่ือนีต้ามช่ือบ้านอา่งทอง เม่ือครัง้ย้ายเมืองมาตัง้ใหม่ ณ ท่ีแหง่
นีน้กัโบราณคดีสนันิษฐานวา่   เคยเป็นเมืองโบราณในสมยัทวาราวดี  ได้พบร่องรอยคเูมือง ท่ีมีลกัษณะเป็นคนํูา้
ใหญ่ล้อมรอบเมืองตามรูปแบบคนํูา้คนัดินรอบชวากทะเล  คือบริเวณท่ีราบลุม่ภาคกลางบริเวณ สงิห์บรีุ  ชยันาท 
และอา่งทอง  คเูมืองดงักลา่วอยูท่ี่บ้านคเูมือง  ตําบลหวัไผ ่ อําเภอแสวงหา  
 
                      ในสมยัสโุขทยั เมืองอา่งทองได้รับวฒันธรรมจากสโุขทยั  ดงัปรากฎมีพระพทุธรูปศิลปะสโุขทยัอยู่
ไม่น้อย เชน่ พระพทุธไสยาสน์วดัขนุอินทประมลู  และ พระพทุธไสยาสน์วดัป่าโมกวรวิหาร  ในสมยัอยธุยา เมือง
อา่งทองอยู่ในเส้นทางเดินทพัของพม่าท่ีมาจากทางทิศตะวนัตกจากเมืองสพุรรณบรีุ และท่ีมาทางทศิเหนือจากเมือง
ลพบรีุ  เป็นพืน้ท่ีสนามรบระหวา่งไทยกบัพม่าหลายครัง้ ตัง้สมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ์ เม่ือปี พ.ศ. 2091 จนถงึ
เสยีกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ีสองเม่ือ พ.ศ. 2310 ในสมยักรุงธนบรีุ ได้มีการย้ายเมืองเป็นครัง้แรก จากเมืองวิเศษชยัชาญ
ริมแม่นํา้น้อย มาตัง้อยูบ่ริเวณตรงข้ามวดัไชยสงคราม ทางฝ่ังขวาหรือฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยา และได้ช่ือวา่ 
“เมืองอา่งทอง”   
 

สภาพทั่วไปของจังหวัด : 
 

1) ที่ตัง้และอาณาเขต  
 

            จงัหวดัอา่งทองตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีราบลุม่ภาคกลางของประเทศไทย หา่งจากกรุงเทพมหานครมาตามทาง
หลวงแผน่ดินหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร และเส้นทางเรือตามลําแม่นํา้เจ้าพระยาถงึ
ตลาดทา่เตียน ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่างลกัษณะคล้ายรูปสี่เหล่ียมจตัรัุส มีพืน้ท่ีทัง้หมด 968,372 
ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตดงันี ้
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    ทิศเหนือ :  ติดตอ่กบัอําเภอคา่ยบางระจนั อําเภอพรหมบรีุ และอําเภอท่าช้าง จงัหวดัสงิห์บรีุ 
    ทิศใต้ :       ติดตอ่กบัอําเภอผกัไห ่และอําเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
    ทิศตะวนัออก : ติดตอ่กบัอาํเภอบางปะหนั อําเภอมหาราช และอําเภอบ้านแพรก จงัหวดั 

                            พระนครศรีอยธุยา 
    ทิศตะวนัตก :   ติดตอ่กบัอําเภอเมืองสพุรรณบรีุ อําเภอศรีประจนั อําเภอสามชกุ และ อําเภอเดิม 

                            บางนางบวช  จงัหวดัสพุรรณบรีุ  
 

 
 
        ภาพท่ี1   ท่ีตัง้และอาณาเขตของจงัหวดัอา่งทอง 

 
2) ลักษณะภมูิประเทศ 
 
       จงัหวดัอา่งทองมีลกัษณะภมิูประเทศโดยทัว่ไปเป็นพืน้ท่ีราบลุม่ ลกัษณะคล้ายอา่ง ไม่มีภเูขา ไม่มีป่า

ไม้ ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พืน้ท่ีสว่นมากเหมาะแก่การทํานาข้าว ทําไร่ และทําสวน มีแม่นํา้สาํคญัไหลผา่น 2 สาย 
คือ แม่นํา้เจ้าพระยา และแม่นํา้น้อย โดยแม่นํา้เจ้าพระยาไหลผา่นจงัหวดัอา่งทอง จากทิศเหนือไปทิศใต้ เป็น
ระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร ไหลผา่นท้องท่ีอําเภอไชโย อําเภอเมืองอา่งทอง และอําเภอป่าโมก ตอ่จากนัน้
ไหลเข้าสูเ่ขตท้องท่ีอําเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สว่นแม่นํา้น้อยนัน้ เป็นแม่นํา้ทไหลแยกจากแม่นํา้
เจ้าพระยาท่ีอําเภอเมืองชยันาท ไหลผา่นจงัหวดัชยันาท จงัหวดัสงิห์บรีุ และผา่นอําเภอโพธ์ิทอง อําเภอวเิศษชยัชาญ 
จงัหวดัอา่งทอง ไปบรรจบกบัแม่นํา้เจ้าพระยาอีกครัง้หนึง่ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รวมระยะทางท่ีไหลผ่านจงัหวดั
อา่งทอง ประมาณ 50 กิโลเมตร 
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3) ลักษณะภมูิอากาศ 
 
           จงัหวดัอา่งทองตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีร้อนชุ่มชืน้ ภมิูอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน โดยได้รับอทิธิพลจาก

ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถงึเดือนกมุภาพนัธ์ ทําให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง และ
ได้รับอทิธิพลจากลมมรสมุรตะวนัตกเฉียงใต้ในชว่งเดือนพฤษภาคม ถงึ เดือนกนัยายน ทําให้มีเมฆมากและฝนตกชกุ  

 
4) การคมนาคมขนส่ง 
 

การคมนาคมขนสง่ภายในพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทอง สามารถเดินทางได้ทัง้ทางบก และทางนํา้ โดยใช้
แม่นํา้เจ้าพระยาและแม่นํา้น้อยเป็นเส้นทางเดินเรือ ประชาชนสว่นมากนิยมเดินทางและขนสง่สนิค้าด้วยรถยนต์ ซึง่
การคมนาคมขนสง่แบง่ออกได้ดงันี ้

4.1) การคมนาคมขนสง่จากตวัจงัหวดัไปยงัอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์โดยสาร
ประจําทาง และรถยนต์สว่นบคุคล 

4.2) การคมนาคมขนสง่ระหวา่งจงัหวดัตา่งๆ สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์โดยสารประจําทาง และ
รถยนต์สว่นบคุคล โดยเฉพาะสายกรุงเทพมหานคร-อา่งทอง สามารถเดินทางได้สะดวกถึง 3 เส้นทาง นอกจากนีย้งัมี
รถยนต์โดยสารประจําทางวิ่งติดต่อระหวา่งจงัหวดัอา่งทองไปยงัจงัหวดัใกล้เคียง เชน่ จงัหวดัพระนครศรี อยธุยา 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ จงัหวดัสงิห์บรีุ และจงัหวดัลพบรีุ 
 
 5) การปกครอง 
 

  การปกครองของจงัหวดัอา่งทอง แบง่ออกเป็น 7 อําเภอ  73 ตําบล  513 หมู่บ้าน  10 เทศบาล   
  1 องค์การบริหารสว่นจงัหวดั  47 องค์การบริหารสว่นตําบล และ 19 สภาตําบล 
   

 
 
                                          ภาพท่ี 2  การแบง่เขตการปกครองของจงัหวดัอ่างทอง 
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              ตารางที่ 1 การแบง่เขตการปกครองสว่นภมูิภาคและการปกครองสว่นท้องถิ่นของจงัหวดัอา่งทอง 
 

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เทศบาล สภาตําบล 

เมือง 14 81 1 3 
ไชโย 9 51 2 8 
ป่าโมก 8 47 1 1 

วิเศษชยัชาญ 15 126 2 2 
โพธ์ิทอง 15 110 2 6 
แสวงหา 7 61 1 - 
สามโก้ 5 37 1 - 
รวม 73 513 10 19 

                     ท่ีมา :  www.rakbankerd.com ,  ฐานข้อมลูเพ่ือการพฒันาประเทศ 
  
 6) ประชากรและการจ้างงาน 
 
 ประชากร ณ เดือน วนัท่ี 7 เมษายน 2549 รวมทัง้สิน้ 283,555 คน โดยแบง่เป็นเพศชาย 136,527 คน เพศ
หญิง 147,028 คน  
 

สภาพเศรษฐกจิของจงัหวดั 
 

1) โครงสร้างการผลิต 
 

   การกสกิรรม : การเกษตรเป็นสาขาการผลติท่ีสําคญั และทํารายได้ให้แก่จงัหวดัอา่งทองมาเป็น
อนัดบัสาม รองจากภาคอตุสาหกรรม และการค้าสง่ ค้าปลีก โดยในปี 2542 จงัหวดัอา่งทองมีพืน้ท่ีถือครองทาง
การเกษตร จํานวน 502,163 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.90 ของพืน้ท่ีทัง้หมด โดยแยกเป็นพืน้ท่ีนา จํานวน 358,657 ไร่ 
พืน้ท่ีไร่ จํานวน 38,519 ไร่ พืชผกั จํานวน 10,938 ไร่ ไม้ดอก จํานวน 802 ไร่ และอ่ืน ๆ 29,949 ไร่  
                ปศสุตัว์ : การเลีย้งสตัว์ในจงัหวดัอา่งทอง สว่นใหญ่มกัจะเป็นอาชีพรองจากการทํานา มีทัง้เลีย้ง
เพื่อการบริโภค เลีย้งเพ่ือใช้งาน และเลีย้งในเชิงพาณิชย์ สตัว์ท่ีเลีย้งมากท่ีสดุ ได้แก่ ไก่ รองลงมา ได้แก่ เป็ด สกุร โค 
และกระบือ ตามลําดบั 
                การประมง : จงัหวดัอา่งทอง มีแหลง่นํา้ธรรมชาตสิําหรับทําการประมง คือ แม่นํา้เจ้าพระยา 
แม่นํา้น้อย ลําห้วย ลําคลอง หนอง บงึ และคลองสง่นํา้ชบประทาน รวมทัง้การขดุบอ่และร่องสวน  
              การประมงในจงัหวดั แบง่ได้เป็น 2 ทาง คือ 
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              1. การจบัสตัว์นํา้ตามแหลง่นํา้ธรรมชาติ สว่นใหญ่จะเป็นช่วงฤดนํูา้ลด เดือนธนัวาคม - กมุภาพนัธ์ ของทกุ
ปี แตป่ริมาณไม่มากนกั 
              2.การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ สตัว์นํา้ท่ีเพาะเลีย้ง ได้แก่ ปลาชนิดต่าง ๆ กุ้งก้ามกราม และมีการขดุบอ่ลอ่สตัว์นํา้ 
การผลติเพ่ือการจําหน่ายเป็นสว่นใหญ่ 
  การอตุสาหกรรม : ภาคอตุสาหกรรมของจงัหวดัอา่งทอง เป็นภาคท่ีทํารายได้ให้จงัหวดัเป็นอนัดบั
หนึง่ การประกอบการสว่นใหญ่จะเป็นอตุสาหกรรมท่ีอาศยัปัจจยัการผลติตา่ง ๆ จากภาคเกษตรกรรม ดงันัน้
อตุสาหกรรมของจงัหวดัสว่นใหญ่จะเป็นอตุสาหกรรมขนาดเลก็ท่ีมีกรรมวิธีการผลติแบบไม่ยุง่ยาก ขัน้ตอนการผลติ
น้อย เชน่ อตุสาหกรรมทําผลติภณัฑ์สําหรับก่อสร้าง อตุสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร อตุสาหกรรมบริการ และ
อ่ืน ๆ สว่นอตุสาหกรรมท่ีมีขนาดคอ่นข้างใหญ่ ใช้เทคโนโลยีและขัน้ตอนการผลิตหลายขัน้ตอน มี 3 โรงงาน คือ 
โรงงานผลติเส้นใยสงัเคราะห์ของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั  โรงงานผลติเขม่าดํา ของบริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั 
และโรงงานผลติกลอ่งกระดาษ บริษัทสภุทัร์ธนากรเปเปอร์มิล จํากดั 
                         

2) ผลิตภณัฑ์มวลรวม และรายได้เฉล่ียต่อหวัของประชากร 
 
 ในปี 2543 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยตอ่หวั 52,674 บาทตอ่ปี เป็นอนัดบั 28 ของประเทศ โดยทัง้

จงัหวดัมีผลติภณัฑ์มวลรวม 14,433 พนัล้านบาท รายได้สว่นใหญ่ขึน้อยู่กบั อตุสาหกรรม ถงึร้อยละ 25.71 คดิเป็น
มลูคา่ 3,711 พนัล้านบาท รองลงมาเป็นการค้าสง่และค้าปลีก ร้อยละ 20.35 คิดเป็นมลูค่า 2,937 พนัล้านบาท และ
สาขาการเกษตร ร้อยละ 15.44 คิดเป็นมลูค่า 2,229 พนัล้านบาท อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจร้อยละ 15.44 
 

สภาพสังคมของจังหวัด 
 
 1) การศึกษา 
 
 จงัหวดัอา่งทอง มีการจดัการศกึษา เป็น 2 ระบบคือ ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ทัง้ของรัฐและ
เอกชน ในสงักดักระทรวงศกึษาธิการ และนอกสงักดักระทรวงศกึษาธิการ 

1.1) การศกึษาในระบบโรงเรียน มีสถานศกึษาทัง้สิน้ 198 แหง่ มีครู/อาจารย์ 3,383 คน และมี
นกัเรียน จํานวน 57,249 คน คดิเป็นอตัราสว่น ครู/อาจารย์ ตอ่นกัเรียน นิสติ นกัศกึษา 1:17 คน  

 1.2) การศกึษานอกระบบโรงเรียน มีสถานศกึษาท่ีจดัการเรียนการสอนรวมทัง้สิน้ 486 แหง่ มีครู/
อาจารย์/วิทยากรผู้สอน รวมทัง้สิน้ 986 คน และนกัเรียนนกัศกึษา/ผู้ เรียน ทัง้สิน้ จํานวน 16,745 คน คิดเป็น
อตัราสว่นครู/วิทยากรผู้สอนต่อนกัเรียน นกัศกึษา/ผู้ เรียน เทา่กบั 1:19 คน  
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2) ศาสนา 
 
 ประชาชนสว่นใหญ่ร้อยละ 98  นบัถือ ศาสนาพทุธ มีวดัจํานวน 206 แหง่  มีภกิษุ 2,167 รูป  

สามเณร 558 รูป จํานวน มีวดัท่ีอยูใ่นชัน้พระอารามหลวง จํานวน 3 วดั ได้แก่ วดัอา่งทองวรวิหาร อําเภอเมือง
อา่งทอง วดัป่าโมกวรวิหาร อําเภอป่าโมก และวดัไชโยวรวิหาร อําเภอไชโย วดัทัง้สามท่ีกลา่วมานี ้ จดัเป็นวดั
มหานิกาย 

 
3) การสาธารณสุข 
 
     จงัหวดัอา่งทอง มีสถานพยาบาลแผนปัจจบุนัทัง้สิน้ 8 แหง่ จํานวน 884 เตียง เป็นสถานบริการ

สาธารณสขุภาครัฐ 7 แหง่ จํานวน 609 เตียง เป็นสถานบริการสาธารณสขุภาคเอกชน 1 แหง่ จํานวน 175 เตียง  มี
สถานีอนามยัทัว่ไป 65 แหง่ สถานีอนามยัขนาดใหญ่ 11 แหง่ คลินิกทนัตกรรม 5 แหง่ ร้านขายยา 21 แห่ง และสถาน
ผดงุครรภ์ 49 แหง่ ด้านบคุลากรทางสาธารณสขุ ของรัฐท่ีสําคญั คือ แพทย์ พยาบาล โดยมีจํานวนแพทย์ 54 คน 
อตัราสว่นแพทย์ต่อประชากรเทา่กบั 1:5,346 มีทนัตแพทย์ 13 คน อตัราสว่นทนัตแพทย์ตอ่ประชากรเท่ากบั 
1:32,183 มีจํานวนพยาบาลวิชาชีพ 318 คน อตัราสว่นพยาบาลตอ่ประชากรเทา่กบั 1:811 มีเภสชักร 22 คน 
อตัราสว่นตอ่ประชากรเท่ากบั 1:5,200 จากข้อมลูอตัราด้านบคุลากรสาธารณสขุจงัหวดัอา่งทอง พบวา่ วิชาชีพท่ีขาด
แคลนคือ ทนัตแพทย์ เภสชักร แพทย์ ตามลําดบั 
 

ศักยภาพของจังหวัด 1 
 

1) เป็นแหลง่ทรัพยากรท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ และแหลง่เกษตรกรรมเชิงคณุภาพ ท่ีสามารถผลิตอาหาร
สนบัสนนุนโยบายครัวโลกของรัฐบาล 

2) เป็นแหลง่ตลาดกลางสนิค้าพืชผลทางการเกษตร แบะการประมงท่ีสําคญัของภาคกลางตอนบน 

3) เป็นแหง่สร้างสรรค์การเรียนรู้ ศลิปะ หตัถกรรม วฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และวิถีของชมุชนภาค
เกษตรของไทยดัง้เดิม 

4) สิง่แวดล้อมทางกายภาพของชมุชนดี เป็นเมืองท่ีนา่อยู ่
 

คาํขวญัจงัหวัด 
 

 “ พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพอ่โตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววงั โด่งดงัจกัสาน ถ่ินฐานทํากลอง 
 เมืองสองพระนอน “ 

                                                   
1  แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) จงัหวดัอา่งทอง. สาํนกังานจงัหวดัอา่งทอง 
 



 12 

วสัิยทศัน์ของจังหวัด 
 

 ก่อนปีพ.ศ.2548 จ ังหวดัอา่งทองได้กําหนดวสิยัทศัน์ไว้วา่  “อ่างทองเป็นเมืองแห่งอู่ข้าวอู่นํา้ 
 ศูนย์กลางเกษตรอนิทรีย์ ปลอดภยัสารพษิ โด่งดังหัตถกรรม อุตสาหกรรมดินเผา แหล่งท่องเที่ยว
 เชิงเกษตรและวัฒนธรรมภาคกลาง” ตอ่มาได้มีการปรับเปลี่ยนวิสยัทศัน์และใช้อยู่ในปัจจบุนัคือ 

 “อ่างทองเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภยั  สังคมที่มีคุณภาพ   และ ประชาชนอยู่ดีมีสุข”  
 
 

พนัธกจิของจังหวัด 
 

1) พฒันาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจและแก้ไบปัญหาความยากจนของ
จงัหวดัอย่างมีผลสมัฤทธ์ิ 

2) เสริมสร้างศกัยภาพของคน ครอบครัว ชมุชน สงัคม และกระบวนการมีสว่นร่วมพฒันาจงัหวดั
อา่งทองเป็นเมืองน่าอยู ่

3) พฒันา สนบัสนนุ และสง่เสริมโครงสร้างบริการพืน้ฐาน เทคโนโลย่ีนวตักรรม การผลติภาค
เกษตรกรรม ภาคบริการ/การท่องเท่ียว เพ่ือเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจของจงัหวดั 

4) การพฒันา ฟืน้ฟ ูอนรัุกษ์โบราณสถาน ศิลปวฒันธรรม ภมิูปัญญาท้องถ่ิน และแหลง่เรียนรู้ รวมทัง้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียัง่ยืน ให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของชมุชน 

5) สนบัสนนุและสง่เสริมวฒันธรรมทางการเมือง การบริหาร การปกครอง อํานวยความยตุธิรรม 
ความมัน่คงและคุ้มครองความปลอดภยัทางสงัคม 

6) อํานวยการ และเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารราชการจงัหวดัเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชนอย่าง
สงูสดุภายใต้หลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 
 

1) การแก้ไขปัญหาความยากจน  

2) การพฒันาเศรษฐกิจและการทอ่งเท่ียว 
3) การพฒันาคนและสงัคมท่ีสมดลุ 

4) การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท่ียัง่ยืน 

5) การสง่เสริมการพฒันาการเมืองและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

6)  การบริหารจดัการของภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพ 



        บทที่ 3 
                สถานการณ์ บทบาทการดาํเนินงาน  
                                                  และ 
การเช่ือมเครือข่ายของสหกรณ์/กลุ่มองค์กรประชาชนในพืน้ที่จังหวัดอ่างทอง 
                            ก่อนดาํเนินการวจัิย 
 

 จากการศกึษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดั
อา่งทอง โดยอาศยัข้อมลูทตุิยภมิูจากหนว่ยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การสมัภาษณ์ในเชิงลกึกบัแกนนําในพืน้ท่ีท่ี
เก่ียวข้อง ได้ผลการศกึษาดงันี ้

 

สถานการณ์และการดาํเนินงานของสหกรณ์ : 
 

1) จาํนวนสหกรณ์และสมาชิก 
 

ในรอบปี 2547 จงัหวดัอา่งทองมีหน่วยธรุกิจท่ีจดทะเบียนเป็น “สหกรณ์” ตามกฎหมายและดําเนินธรุกิจ 
ทัง้สิน้ 22 สหกรณ์ เป็นสหกรณ์ระดบัปฐมประเภทสหกรณ์การเกษตร 13 สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ 6 สหกรณ์ และ
สหกรณ์บริการ 2 สหกรณ์ และมีสหกรณ์ในระดบัชมุนมุสหกรณ์  อีก 1 สหกรณ์ คือ “ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจงัหวดั
อา่งทอง จํากดั” มีสมาชกิรายบคุคลรวมกนัทัง้สิน้ 42,904 คน คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 15 ของประชากรทัง้จงัหวดั 
ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา ถึงแม้จํานวนสหกรณ์จะไมเ่ปลี่ยนแปลง แตจํ่านวนสมาชิกของสหกรณ์มีเพิม่ขึน้ทกุปี โดยเฉล่ีย
เพิ่มขึน้ปีละประมาณ 600 คน หรือเพิ่มขึน้ในอตัราเฉล่ียร้อยละ 1.4 คนตอ่ปี (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางที่ 2  จํานวนและการขยายตวัของขบวนการสหกรณ์ ในจงัหวดัอา่งทอง ระหวา่งพ.ศ.2545- 2547 
 

รายการ 2545 2546 2547 การขยายตวัเฉลีย่ในรอบ 3 ปี 
    (คน/ปี) (ร้อยละ) 

จํานวนสหกรณ์      
 - ระดบัปฐม(สหกรณ์) 21  21 21 - - 
- ระดบัชมุนมุ(สหกรณ์) 1 1 1 - - 

จํานวนสมาชิก 1 (คน) 41,685 42,043 42,904 600  1.45 
จํานวนประชากรทัง้จงัหวดั 2 290,423 290,825 282,967 -3,728 -0.78 
ร้อยละของสมาชิกต่อประชากรทัง้จงัหวดั 14.35 14.45 15.16 - - 
 ท่ีมา: 1 รายงานฐานะการเงินของสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ  2545, 2546  และ 2547  สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อา่งทอง  
           2 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ประกาศสาํนกัทะเบียนกลาง เร่ือง จํานวนประชากรทัว่ราชอาณาจกัร) 
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2) สถานการณ์ทางธุรกจิของสหกรณ์  
 
 2.1) “ทนุ”ของสหกรณ์ 
 
ในรอบปี 2547 สหกรณ์มีทนุท่ีใช้ในการดําเนินงานทัง้สิน้ 3,132 ล้านบาท ในจํานวนนีก้วา่คร่ึงหนึง่เป็นทนุ

ของขบวนการสหกรณ์ท่ีอยูใ่นรูปของทนุเรือนหุ้นและทนุสํารองรูปแบบตา่งๆ ส่วนท่ีเหลือเป็นทนุท่ีได้จากการกู้ยืมจาก
แหลง่ภายนอก เม่ือพิจารณาจากปริมาณการขยายตวัถวัเฉลีย่เม่ือเทียบกบัปีก่อน พบวา่ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 
สหกรณ์มีทนุดําเนินงานเพ่ิมขึน้เฉล่ียปีละประมาณ 252 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราเฉลี่ยร้อยละ 9 บาทตอ่ปี   โดย
ในสว่นท่ีเป็นทนุของสหกรณ์เองนัน้ เพิ่มขึน้เฉล่ียปีละประมาณ 167 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ในอตัราเฉลีย่ร้อยละ 11 
บาทตอ่ปี(ตารางท่ี 3) 
 
     ตารางที่ 3  จํานวนและการขยายตวัของทนุ ของขบวนการสหกรณ์ ในจงัหวดัอา่งทอง ระหว่าง พ.ศ. 2545-2547 
 

รายการ 2545 2546 2547 การขยายตวัเฉลีย่ในรอบ 3 ปี 
    (ล้านบาท/ปี) (ร้อยละ) 
ทนุดําเนินงาน (ล้านบาท) 2,626.79 2,956.06 3,132.52 252  9.25 

  - ทนุของสหกรณ์ (ล้านบาท)      1,463.59 1,623.01 1,782.32 167 10.95 
       - กู้ ยืมจากภายนอก (ล้านบาท)      1,178.75 1,333.05 1,350.19 85 7.19 
ท่ีมา: รายงานฐานะการเงินของสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2545, 2546 และ 2547 สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
        อา่งทอง 

 
 2.2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์  

 
 ในปี 2547 สหกรณ์มีปริมาณธรุกิจท่ีทํากบัสมาชิกรวมทัง้สิน้ 3,607 ล้านบาท โดยในรอบ 3 ปีท่ี

ผา่นมาปริมาณธรุกิจของสหกรณ์เพิ่มขึน้เฉลีย่ปีละประมาณ 452 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 15 บาทตอ่ปี 
และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดการดําเนินธรุกิจด้านตา่งๆของสหกรณ์ในช่วงพ.ศ. 2545-2547 พบดงันี ้ 
  ธุรกิจสินเช่ือ : ธุรกิจสินเช่ือนบัเป็นธรุกิจท่ีสําคญัมากท่ีสดุท่ีสหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิก  ณ  สิน้ปี 

2547  สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนทกุประเภท มีการให้สินเช่ือแก่สมาชิกจํานวน 2,368 ล้านบาท หรือคิดเป็นสินเช่ือเฉลี่ยต่อ
สมาชิก 1 คนประมาณ 55,000 บาท โดยมีอตัราการขยายตวัเฉลี่ยในรอบ 3 ปี ร้อยละ  16 ตอ่ปี 
         ธุรกิจรับฝากเงิน : สหกรณ์ได้สง่เสริมการออมของสมาชิกโดยเปิดบริการรับฝากเงินจากสมาชิก  ณ 
สิน้ปี 2547 สหกรณ์ทุกประเภทมียอดเงินฝาก ทัง้สิน้ 992 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินฝากเฉลี่ยต่อสมาชิก 1 คน 
ประมาณ 23,000 บาท และมีอตัราการขยายตวัในชว่ง 3 ปีถวัเฉลี่ย ร้อยละ 15.8 ตอ่ปี  
        ธุรกิจจดัหาสินค้ามาจําหน่าย : นอกจากการบริการด้านการเงินแล้ว สําหรับสหกรณ์การเกษตร
ยงัให้บริการจดัหาสินค้ามาจําหน่าย แก่สมาชิกอีกด้วย โดยในรอบปี 2547 สหกรณ์การเกษตรมียอดรวมการจดัหา
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สินค้ามาจําหน่ายแก่สมาชิกทัง้สิน้ 218 ล้านบาท โดยมีอตัราการขยายตวัเฉลี่ยในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาราวร้อยละ 16 

ตอ่ปี 
 

         ธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพ่ือจดัจําหน่าย : บริการในด้านการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก
ออกจําหนา่ยเป็นอีกบริการหนึง่ของสหกรณ์การเกษตรท่ีมีให้แก่สมาชิก นอกเหนือจากบริการด้านการเงิน  ในปี 2547 

สหกรณ์การเกษตรมียอดการรวบรวมผลผลติจากสมาชิก ทัง้สิน้ 23.85 ล้านบาท  โดยอตัราการขยายตวัในรอบ 3 ปีท่ี
ผา่นมาเป็นไปอย่างผนัผวน  
 

        ธุรกิจการให้บริการ : ในรอบปี 2547 สหกรณ์มียอดการให้บริการ คิดเป็นมลูค่า 2.6 ล้านบาท โดย
มีอตัราการขยายตวัในรอบ 3 ปี ประมาณร้อยละ 27 ตอ่ปี 
 
                  ตารางที่ 4 จํานวนและการขยายตวัของปริมาณธรุกิจ ของขบวนการสหกรณ์ ในจงัหวดัอา่งทอง  
                                        ระหว่าง พ.ศ. 2545-2547 
 

 
รายการ 

 
2545 

 
2546 

 
2547 

การขยายตวัเฉลีย่ 
ในรอบ 3 ปี 

    (ล้านบาท/ปี) (ร้อยละ) 
ปริมาณธรุกิจ  (ล้านบาท) 2,702.02 3,210.99 3,607.02 452.49 15.59 
    - สนิเช่ือ (ล้านบาท) 1,758.15 2,013.76 2,368.77 305.31 16.09 
    - เงินรับฝาก (ล้านบาท) 747.17 783.48 992.92 122.87  15.80 
   - รวบรวมผลผลติ (ล้านบาท) 36.72 200.12 23.85 - - 
   - จดัหาสนิค้ามาจําหนา่ย  (ล้านบาท) 157.99 212.12 218.77 30.38 18.70 
   - ให้บริการ (ล้านบาท) 1.98 1.49 2.68 0.35 27.55 
 

ท่ีมา: รายงานฐานะการเงินของสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2545, 2546 และ 2547  
         สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อา่งทอง 

 
3) ระดับมาตรฐานของสหกรณ์  
 
ในปี 2548 สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอา่งทองได้ดําเนินการจดัระดบัมาตรฐานของสหกรณ์ประเภทต่างๆ ใน

จงัหวดั โดยใช้ตวัชีว้ดัตามประกาศกรมสง่เสริมสหกรณ์  ปี 2545 และ 2547 (ดรูายละเอียดในภาคผนวก) พบวา่ จาก
จํานวนสหกรณ์ท่ีดําเนินงานทัง้สิน้ 22 สหกรณ์ 1  ได้รับการจดัชัน้ให้เป็นสหกรณ์ท่ีได้เกณฑ์มาตรฐาน จํานวน  16 
สหกรณ์หรือราวร้อยละ 73 และเป็นสหกรณ์ท่ีไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานจํานวน 6 สหกรณ์หรือราวร้อยละ 27 และเม่ือ

                                                   
1  ในปี 2548 จงัหวดัอา่งทองมีสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนทัง้สิน้ 25 สหกรณ์ เป็นสหกรณ์ท่ีอยูร่ะหวา่งชําระบญัชีเพ่ือเลกิกิจการ 3 สหกรณ์ 
คงเหลอืสหกรณ์ท่ีดําเนินกิจการรวมทัง้สิน้ 22 สหกรณ์  
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พิจารณาแยกตามประเภทของสหกรณ์พบวา่ สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีอยูท่ัง้สิน้ 6 สหกรณ์ สามารถดําเนินงานได้ระดบั
มาตรฐานตามท่ีกรมสง่เสริมสหกรณ์กําหนดทกุแห่ง ในขณะท่ีสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์บริการนัน้สามารถ
ดําเนินงานได้ระดบัมาตรฐานเพียงร้อยละ 64 และ 50 ตามลําดบั (ตารางท่ี 5 ) 
 
ตารางที่ 5  จํานวนและร้อยละของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัอา่งทอง จําแนกตามประเภทและระดบัมาตรฐาน 
                  ของสหกรณ์ ในปี 2548  
 
 ระดบัมาตรฐานของสหกรณ์ 

ประเภทของสหกรณ์ ได้มาตรฐาน ไม่ได้มาตรฐาน รวม 
 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
       1   สหกรณ์การเกษตร 9 64.29 5 35.71 14 100.00 
       2   สหกรณ์ออมทรัพย์ 6 100.00 - - 6 100.00 
       3  สหกรณ์บริการ 1 50.00 1 50.00 2 100.00 
       รวมทุกประเภท 16 72.72 6 27.28 22 100.00 
 

ท่ีมา: สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั  

 
 

สถานการณ์และการดาํเนินงาน ของกลุ่ม/องค์กรประชาชน: 
 
 ในจงัหวดัอา่งทองมีกลุม่/องค์กรของประชาชนหลากหลายรูปแบบ สว่นใหญ่มกัจะเกิดจากการชกันําของ
หน่วยงานภาครัฐในการจดัตัง้ขึน้มาเพ่ือรองรับการชว่ยเหลือท่ีหนว่ยงานนัน้ๆจะหยิบย่ืนให้  หน่วยงานรัฐท่ีมีบทบาท
สําคญัในการก่อกําเนิดกลุม่/องค์กรประชาชนเหล่านีไ้ด้แก่ กรมสง่เสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่มี
กลุม่ท่ีอยูภ่ายใต้การสง่เสริม คือ กลุม่เกษตรกร และกลุม่สตรีสหกรณ์  กรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย ซึง่
กํากบัดแูล กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติ กลุม่กองทนุหมู่บ้าน กลุม่ผู้ผลติสินค้าหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์  นอกจากนี ้
ยงัมีหนว่ยงานของรัฐอ่ืนอาทิ กระทรวงสาธารณสขุ  กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงศกึษาธิการ ท่ีให้การหนนุ
เสริมกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีตามภาระกิจหลกัของแตล่ะหนว่ยงาน ซึง่สถานการณ์ของกลุม่/องค์กรประชาชนท่ี
เป็นอยูใ่นจงัหวดัอา่งทองมีดงันี ้
 
      1) กลุ่มเกษตรกร 
 

          1.1) จํานวนกลุม่และสมาชิก 
 

ในจงัหวดัอา่งทองมีเกษตรกรรวมตวักนัเป็นจดัตัง้เป็น “กลุม่เกษตรกร” จํานวนมากมาย กระจายอยู่ในทกุ
อําเภอ ในรอบปี 2547 ทัง้จงัหวดัมีกลุม่เกษตรกรท่ีจดทะเบียนรวมทัง้สิน้ 60 กลุม่ แต่ท่ีสามารถดําเนินงานและ
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ตรวจสอบบญัชีได้มีอยูเ่พียง 49 กลุม่ (ร้อยละ 81) มีสมาชกิรวมทัง้สิน้ 5,584 คน ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา จํานวนกลุม่
เกษตรกรและจํานวนสมาชกิมีแนวโน้มเพิม่ขึน้เพียงเลก็น้อย (ตารางท่ี 6) 
 

ตารางที่ 6  จํานวนกลุม่เกษตรกรและสมาชิก ในจงัหวดัอา่งทอง ระหวา่งพ.ศ.2545- 2547 
 

รายการ 2545 2546 2547 การขยายตวัเฉลี่ยใน
รอบ 3 ปี 

 จํานวนกลุม่ท่ีจดทะเบียน (กลุม่) 57 58 60 1.5 กลุม่/ปี 
   - ดําเนินกิจการ (กลุ่ม) 48 49 49 - 
   - ไม่ดําเนินกิจการ/รอชําระบญัชี(กลุม่) 9 9 11 - 
จํานวนสมาชิก  (คน) 5,530 5,548 5,584 27 คน/ปี 
ท่ีมา: รายงานฐานะการเงินของกลุม่เกษตรกร ประจําปีงบประมาณ 2545, 2546 และ 2547 สํานกังานตรวจบญัชี 
         สหกรณ์อา่งทอง 
 

             1.2) สถานการณ์ทางธรุกิจของกลุม่เกษตรกร 
 

 1.2.1) “ทนุ”ของกลุม่เกษตรกร 
 
ในรอบปี 2547 กลุม่เกษตรกรมีทนุท่ีใช้ในการดําเนินงานทัง้สิน้ 10.67 ล้านบาท ในจํานวนนีป้ระมาณ

คร่ึงหนึง่เป็นทนุของกลุม่ฯท่ีอยูใ่นรูปของทนุเรือนหุ้นของสมาชิก อีกคร่ึงหนึง่เป็นทนุท่ีได้จากการกู้ ยืมจากแหลง่ภาย 
นอก เม่ือพิจารณาจากปริมาณการเปลีย่นแปลงของทนุในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาพบวา่ทนุท่ีใช้ในการดําเนินงานของกลุม่
ฯจะมีปริมาณท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองทกุปี แตท่นุในสว่นท่ีเป็นของกลุม่ฯยงัคงมีปริมาณเพิ่มขึน้ทกุปีเช่นกนั สะท้อนให้
เห็นวา่ความโน้มเอียงท่ีกลุม่ฯจะพึง่พาทนุของตนเองในการดําเนินกิจการมีมากขึน้ทกุปี ( ตารางท่ี 7) 
 
     ตารางที่ 7 จํานวนและการขยายตวัของทนุ ของกลุม่เกษตรกร ในจงัหวดัอา่งทอง ระหวา่ง พ.ศ. 2545-2547 
 

 
รายการ 

 
2545 

 
2546 

 
2547 

การขยายตวัเฉลีย่ใน
รอบ 3 ปี (ล้านบาท/ปี) 

ทนุดําเนินงาน (ล้านบาท) 16.37 10.78 10.67           -2.85 
  - ทนุของกลุม่ฯ (ล้านบาท) 3.94 4.02 5.43 0.74 

       - กู้ ยืมจากภายนอก (ล้านบาท) 12.42 6.76 5.23 -3.59 
ท่ีมา: รายงานฐานะการเงินของสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2545, 2546 และ 2547 สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
        อา่งทอง 
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            1.2.2) ปริมาณธุรกิจของกลุม่เกษตรกร 
 

ในปี 2547 กลุม่เกษตรกรมีปริมาณธรุกิจท่ีทํากบัสมาชิกรวมทัง้สิน้ 5.3 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นการให้
สนิเช่ือและการจดัหาสินค้ามาจําหน่ายแก่สมาชิก ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาปริมาณธุรกิจท่ีกลุม่เกษตรกรทํากบัสมาชิกมี
ปริมาณท่ีลดลงทกุปี โดยเฉพาะธรุกิจการจดัหาสนิค้ามาจําหนา่ยให้แก่สมาชิก (ตารางท่ี 8) 
 
                  ตารางที่ 8 จํานวนและการขยายตวัของปริมาณธรุกิจ ของกลุม่เกษตรกร ในจงัหวดัอา่งทอง  
                                        ระหว่าง พ.ศ. 2545-2547 
 

 
รายการ 

 
2545 

 
2546 

 
2547 

การขยายตวัเฉลีย่ใน 
รอบ 3 ปี (ล้านบาท/ปี) 

ปริมาณธรุกิจ  (ล้านบาท) 14.22 6.41 5.30 -4.45  
    - สนิเช่ือ (ล้านบาท) 0.56 0.86 2.65 1.04  
   - รวบรวมผลผลติ (ล้านบาท) 0.51 0.03 0.02 -0.25  
   - จดัหาสนิค้ามาจําหนา่ย  (ล้านบาท) 12.91 5.41 2.64 -5.14 
   - ให้บริการ (ล้านบาท) 0.22 0.08 0.01 -0.11 
ท่ีมา: รายงานฐานะการเงินของกลุม่เกษตรกร ประจําปีงบประมาณ 2545, 2546 และ 2547 สํานกังานตรวจบญัชี 
        สหกรณ์ อา่งทอง 
 

            1.2.3) ระดบัมาตรฐานของกลุม่เกษตรกร 
 
ในปี 2548 สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอา่งทองได้ดําเนินการจดัระดบัมาตรฐานของกลุม่เกษตรกรทัง้หมดท่ีมี

อยู่ในจงัหวดั โดยใช้หลกัเกณฑ์การจดัมาตรฐานกลุม่เกษตรกรตามประกาศกรมสง่เสริมสหกรณ์ ปี 2545 (ดรูาย 
ละเอียดในภาคผนวก) พบวา่จากจํานวนกลุม่เกษตรกรท่ีดําเนินงานทัง้สิน้ 49 กลุม่ ได้รับการจดัชัน้ให้เป็นกลุม่
เกษตรกรท่ีได้เกณฑ์มาตรฐานเพียง 5 กลุม่ หรือราวร้อยละ 10 เทา่นัน้ และเป็นกลุม่เกษตรกรท่ีดําเนินงานต่ํากว่า
เกณฑ์มาตรฐานจํานวน มากถึง 44 กลุม่ หรือประมาณ ร้อยละ 90 (ตารางท่ี 9)     
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      ตารางที่ 9  จํานวนและร้อยละของกลุม่เกษตรกรจงัหวดัอา่งทอง จําแนกตามประเภทและระดบัมาตรฐาน 
                         ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2548  
 
 ระดบัมาตรฐานของกลุม่เกษตรกร 

ประเภทกลุม่เกษตรกร ได้มาตรฐาน ต่ํากวา่มาตรฐาน รวม 
 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
       1   กลุม่เกษตรกรทํานา 4 9.75 37 90.25 41 100.00 
       2   กลุม่เกษตรกรทําสวน - - 5 100.00 5 100.00 
       3  กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์ 1 33.33 2 66.67 3 100.00 
       รวมทกุประเภท 5 10.20 44 89.80 49 100.00 
                  ท่ีมา: สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอา่งทอง  

 
     2) กลุ่มสตรีสหกรณ์ 

 
นบัตัง้แต่ ปี 2542 เป็นต้นมากรมสง่เสริมสหกรณ์ได้ให้การสนบัสนนุโดยเฉพาะในด้านงบประมาณในการ

จดัตัง้ “กลุม่สตรีสหกรณ์” เพ่ือสง่เสริมให้บรรดาแม่บ้านหรือครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ได้รวมตวักนัเป็นกลุม่เพ่ือ
ประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว ซึง่จนถงึปัจจบุนัในปี 2548 กลุม่สตรีสหกรณ์ท่ีได้รับการสง่เสริมให้เกิดขึน้
มีจํานวนทัง้สิน้ 78 กลุม่ มีจํานวนสมาชิกรวม 2,002 คน อยา่งไรก็ตามไม่ปรากฎหลกัฐานด้านทนุท่ีใช้ในการ
ดําเนินงานของกลุม่เหล่านี ้(ตารางท่ี 10) 
 

ตารางที่ 10  จํานวนกลุม่สตรีสหกรณ์และจํานวนสมาชิก ท่ีมีอยใูนจงัหวดัอา่งทอง ปี 2548  
 

ประเภทกลุ่ม จํานวน(กลุม่) จํานวนสมาชิก(คน) 
      - กลุม่ผู้ผลติ 59 1,803 
                - ผลติภณัฑ์จกัสาน 10                        345 
                - แปรรูปอาหาร 25                       657 
               - ศิลปประดิษฐ์ 13                      472 
               - ผ้าและผลติภณัฑ์ผ้า 6                      184 
               - อ่ืนๆ 5                      145 
      - กลุม่สนิเช่ือ 19 199 
                     รวมทกุประเภท 78 2,002 
      ท่ีมา: รายงานข้อมลูกลุม่สตรี สงักดัสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอา่งทอง ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2548  
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     3) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 
 ตัง้แต ่ ปี 2544 จงัหวดัอา่งทองโดยสํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัได้ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใน
การจดัตัง้กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง กองทนุละ 1 ล้านบาท เพ่ือเป็นแหลง่ทนุหมนุเวียนในหมู่บ้านและชมุชน
เมือง จากการศกึษาพบวา่ในปัจจบุนัจงัหวดัอา่งทองมีกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองรวม 532 กองทนุ กระจายอยูใ่น 
513 หมู่บ้านและ 19 ชมุชนเมือง มีจํานวนสมาชิกรวมทัง้สิน้ 48,501 คน มีเงินทนุรวมทัง้สิน้ประมาณ 632 ล้านบาท 2 
(ตารางท่ี 11)  และจากผลการจดัชัน้มาตรฐานการบริหารจดัการกองทนุออกเป็น 3 ระดบั คือ AAA(มีผลการบริหาร
จดัการดี) , AA(มีผลการบริหารจดัการปานกลาง)  และ A (มีผลการบริหารจดัการท่ีต้องปรับปรุง) พบวา่กองทนุ
หมู่บ้านฯสว่นใหญ่ราวร้อยละ 77 มีผลการดําเนินงานอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง มีกองทนุท่ีดําเนนิงานได้ผลดีอยูเ่พียง
ร้อยละ  20  เทา่นัน้ (ตารางท่ี 12) 
 

ตารางที่ 11  จํานวนกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองและจํานวนสมาชิก ในจงัหวดัอา่งทอง ปี 2547  
 
อําเภอ จํานวน(กองทนุ) จํานวนสมาชิก(คน) เงินทนุ(ล้านบาท) 

เมืองอา่งทอง 90 9,123             107.46 
วิเศษชยัชาญ          126 11,068  149.05 
โพธ์ิทอง          110 9,273 129.86 
แสวงหา           61 6,318  70.91 
ไชโย           51 4,059  58.64 
ป่าโมก           57 5,303  71.75 
สามโก้               37 3,357  44.88 

    รวมทัง้จงัหวดั 532 48,501 632.62 
      ท่ีมา: รายงานสรุป 3 ปี กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองจงัหวดัอา่งทอง สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัอา่งทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 เป็นข้อมลู ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2547 จากสาํนกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัอา่งทอง 
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ตารางที่ 12  จํานวนกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง ในจงัหวดัอา่งทอง ปี 2547 จําแนกตามผลการจดัมาตรฐานการ  
บริหารจดัการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง 

 
อําเภอ ผลการจดัชัน้ 

 AAA AA A รวม 
เมืองอา่งทอง 10         73         7        90 
วิเศษชยัชาญ             26 100 - 126 
โพธ์ิทอง             24 85 1 110 
แสวงหา            20 41 - 61 
ไชโย            6 43 2 51 
ป่าโมก            8 49 - 57 
สามโก้ 15  22 - 37 

    รวมทัง้จงัหวดั 109 
(20.49%) 

413 
(77.63%) 

10 
(1.88%) 

532 
(100.00%) 

หมายเหต ุ:    ชัน้ AAA หมายถงึ กองทนุฯท่ีมีผลการบริหารจดัการดี                                                                  
ชัน้ AA   หมายถงึ กองทนุฯท่ีมีผลการบริหารจดัการปานกลาง                                                        
ชัน้   A   หมายถงึ กองทนุฯท่ีมีผลการบริหารจดัการต้องปรับปรุง 

ท่ีมา: สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัอา่งทอง  

 
      4) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
 
 “กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติ” เป็นองค์กรท่ีเกิดขึน้จากการสนบัสนนุของกรมการพฒันาชมุชน เพ่ือให้

ประชาชนในชนบทรวมตวักนัระดมเงินออมเพ่ือช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในด้านเงินทนุประกอบอาชีพหรือใช้จา่ยยาม
เดือดร้อนจําเป็น จงัหวดัอา่งทองได้สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการจดัตัง้กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติมาตัง้แตปี่ 2517 
ปัจจบุนัในปี 2548 จงัหวดัอา่งทองมีกลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติรวมทัง้สิน้จํานวน 119 กลุม่ มีสมาชิกจํานวน 
14,248 คน มีเงินสจัจะสะสมทรัพย์รวมทัง้สิน้ 68.58 ล้านบาท  จากผลการประเมินระดบัการพฒันากลุม่ออมทรัพย์ฯ 
ทัง้หมดท่ีมีในจงัหวดัอา่งทองพบวา่ มีการดําเนินงานอยูใ่นระดบัดีจํานวน 35 กลุม่(ประมาณร้อยละ 30) อยู่ในระดบั
พอใช้จํานวน 73 กลุม่(ประมาณร้อยละ 60) และต้องปรับปรุงจํานวน 10 กลุม่ (ประมาณร้อยละ 10) (ตารางท่ี 13 )  
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ตารางที่ 13  ภาพรวมของกลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติ ในจงัหวดัอา่งทอง ปี 2546-2548  
 

ปี จํานวน จํานวนสมาชิก จํานวนเงินสจัจะ ระดบัการพฒันา 

 (กลุม่)   (คน) สะสมทรัพย์(ล้านบาท) 1 2 3 
2546 140 14,873 61.25 17 กลุม่ 94 กลุม่ 29 กลุม่ 
2547 132 14,942 66.40 11 กลุม่ 59 กลุม่ 20 กลุม่ 
2548 119 14,248 68.58 10 กลุม่ 73 กลุม่ 35 กลุม่ 

 หมายเหต ุ: - ไมป่รากฎข้อมลูการจดัระดบัการพฒันาในปี 2547 จํานวน 42 กลุม่ และในปี 2548 จํานวน 1 กลุม่ 
       - การพฒันาระดบั 1 หมายถึง กลุม่ท่ีมีผลงานควรปรับปรุง 
         2 หมายถึง กลุม่ท่ีมีผลงานพอใช้ได้ 
         3 หมายถึง กลุม่ท่ีมีผลงานดี 
ท่ีมา: ข้อมลูการดําเนินงานกลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติและกิจกรรมเครือขา่ย ปี 2546,2547,2548 สํานกังานพฒันา 
        ชมุชนจงัหวดัอา่งทอง 
 

ตารางที่ 14  จํานวนกลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติและจํานวนสมาชิก ในจงัหวดัอา่งทอง ปี 2548 จําแนก 
                    ตามอําเภอ 
 
อําเภอ จํานวน(กลุม่) จํานวนสมาชิก(คน) เงินสจัจะสะสม(ล้านบาท) 

เมืองอา่งทอง 16          1,660               7.77 
วิเศษชยัชาญ            18 2,390 11.26 
โพธ์ิทอง            36 3,580 11.53 
แสวงหา            24 2,394 4.52 
ไชโย             4   149 0.49 
ป่าโมก             8 3,467 30.17 
สามโก้               13   608 2.79 

    รวมทัง้จงัหวดั 119 14,248 68.53 
       ท่ีมา: สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัอา่งทอง 
 

5) กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
 
 ตัง้แต ่ ปี 2544 จงัหวดัอา่งทองโดยสํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัได้ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใน
การสนบัสนนุให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการนําทรัพยากร ภมิูปัญญาในท้องถิ่น มาพฒันาเป็น
ผลติภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพ เป็นท่ีต้องการของตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ โดยการสง่เสริมให้เกิดกลุม่อาชีพ
เพื่อผลติสินค้าและบริการภายใต้โครงการหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์ จนถงึปัจจบุนัจากการศกึษาพบวา่จงัหวดั
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อา่งทองมีกลุม่ผู้ผลติสนิค้าหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์ จํานวน 101 กลุม่ กระจายอยูใ่น 7 อําเภอ  (ตารางท่ี 15 )  และ
จากผลการจดัอนัดบัสนิค้าสดุยอดหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์ ออกเป็น 5 ระดบั คือ ระดบั 5 ดาว(มีคณุภาพมาตรฐาน
หรือมีศกัยภาพในการสง่ออก)  ระดบั 4 ดาว(มีศกัยภาพเป็นท่ียอมรับระดบัประเทศและสามารถพฒันาสูส่ากลได้)  
ระดบั 3 ดาว (เป็นสนิค้าระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสูร่ะดบั 4 ดาวได้) ระดบั 2 ดาว(เป็นสนิค้าท่ีสามารถพฒันาสู่
ระดบั 3 ดาวได้) และ ระดบั 1 ดาว (ไม่สามารถพฒันาได้เน่ืองจากมีจดุออ่นมากและยากตอ่การพฒันา) พบวา่กลุม่
ผู้ผลติท่ีมีขีดความสามารถในการผลติสินค้าท่ีมีคณุภาพในระดบั 4-5 ดาวซึง่เป็นสินค้าท่ีได้มาตรฐานได้รับการยอม 
รับในระดบัประเทศ มีจํานวน 17 กลุม่หรือประมาณร้อยละ 16 เทา่นัน้ โดยกลุม่ผู้ผลติสว่นใหญ่กวา่คร่ึงหนึง่ยงัผลติ
สนิค้าในระดบัท่ีตํ่ากวา่มาตรฐาน  (ตารางท่ี 16) 
 
 

ตารางที่ 15  จํานวนกลุม่ผู้ผลติสนิค้าหนึง่ผลติภณัฑ์หนึง่ตําบล ในจงัหวดัอา่งทอง ปี 2548 จําแนก 
                    ตามอําเภอ 

 อําเภอ 
 เมือง ไชโย ป่าโมก โพธ์ิทอง แสวงหา วิเศษฯ สามโก้ รวม 

จํานวนผู้ผลติ(กลุม่) 20 9 11 25 11 18 7 101 
ร้อยละ 19.80 8.91 10.89 25.75 10.89 17.82 6.93 100.00 

ท่ีมา: ศนูย์สารสนเทศเพ่ือการพฒันาชมุชน กรมการพฒันาชมุชน  
 

   ตารางที่ 16  จํานวนกลุม่ผู้ผลิตสนิค้าหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์ ในจงัหวดัอา่งทอง ปี 2547 จําแนกตามผลการจดั  
ระดบัสดุยอดสนิค้าท่ีกลุม่ผลติได้ 

รายการ ผลการจดัระดบัสินค้าท่ีกลุม่ผลติได้ 
 5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว 1-2 ดาว รวม 

จํานวนกลุม่ผู้ผลิต(กลุม่) 2 15 29 55 101 
ร้อยละ 1.98 14.85 28.71 54.45 100.00 

หมายเหต ุ: ระดบั 5 ดาว หมายถงึเป็นสินค้าท่ีมีคณุภาพมาตรฐานหรือมีศกัยภาพในการสง่ออก                             
ระดบั 4 ดาว หมายถงึเป็นสินค้าท่ีมีศกัยภาพเป็นท่ียอมรับระดบัประเทศและสามารถพฒันาสูส่ากลได้                            
ระดบั 3 ดาว หมายถึงเป็นสนิค้าระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสูร่ะดบั 4 ดาว ได้        
ระดบั 2 ดาว หมายถึงเป็นสนิค้าระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสูร่ะดบั 3 ดาว ได้       
ระดบั 1 ดาว หมายถึงเป็นสนิค้าท่ีไมส่ามารถพฒันาได้เน่ืองจากมีจดุออ่นมากและยากตอ่การพฒันา 

ท่ีมา: ศนูย์สารสนเทศเพ่ือการพฒันาชมุชน กรมการพฒันาชมุชน  
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เครือข่ายการเชื่อมโยงของสหกรณ์และกลุ่ม/องค์กรประชาชน: 
 
 ก่อนท่ีจะเร่ิมต้นโครงการวิจยัฯ สหกรณ์และกลุม่/องค์กรประชาชนต่างๆท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทอง มีการ
เช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายอยู่บ้าง โดยสว่นใหญ่มีท่ีมาจากการแนะนําและสนบัสนนุของหน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ีซึง่มี
หน้าท่ีดแูลรับผิดชอบกลุม่/องค์กรต่างๆเหลา่นัน้ การเช่ือมโยงกนัของสหกรณ์และกลุม่/องค์กรประชาชนท่ีมีอยู่นัน้มี
เป้าหมายทัง้เพ่ือดําเนินกิจกรรมตา่งๆทางธรุกิจ และกิจกรรมท่ีไม่ใช่ธรุกิจ โดยรูปแบบของการเช่ือมโยงกนัก็มีทัง้ท่ี
เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ ปัจจบุนัการเช่ือมโยงขององค์กรตา่งๆเหลา่นีท่ี้น่าสนใจได้แก่  

 
1) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทองจาํกัด 

 
เส้นทางการทําธรุกิจตามวถีิของสหกรณ์นัน้ “ชมุนมุสหกรณ์” จะเป็นเครือขา่ยตอ่ยอดของสหกรณ์ขัน้ปฐม

จํานวนหนึง่ ท่ีมาร่วมกนัดําเนินกิจการเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของพวกเขาตามแบบฉบบัของสหกรณ์ซึง่เช่ือมัน่
ในความสําเร็จท่ีจะได้มาจากการร่วมมือกนั การรวมตวักนัของสหกรณ์ตา่งๆเป็นชมุนมุสหกรณ์นัน้เป็นไปอยา่งเป็น
ทางการ มีการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลเพ่ือดําเนินธรุกิจตามพรบ.สหกรณ์  การร่วมมือกนัในรูปแบบของชมุนมุ
สหกรณ์นีจ้ะเป็นการร่วมมือกนัอยา่งใกล้ชิดในลกัษณะท่ีต้องลงทนุถือหุ้นเป็นเจ้าของร่วมกนั  ดแูลบริหารงานของ
ชมุนมุฯร่วมกนั  และรับผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ร่วมกนั  

ในจงัหวดัอา่งทองมีการรรวมตวักนัของสหกรณ์การเกษตรระดบัปฐมจํานวน 7 สหกรณ์ จดัตัง้เป็น “ชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตรอา่งทอง จํากดั” มาตัง้แต ่ปี 2518 จากการศกึษาพบวา่ในปัจจบุนัชมุนมุสหกรณ์แห่งนี ้ไม่สามารถ
เป็นแม่ขา่ยท่ีจะเช่ือมโยงธุรกิจกบับรรดาสหกรณ์สมาชิกได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 3  การดําเนินงานของชมุนมุฯแหง่นีมี้
ปัญหาการบริหารงานจนธรุกิจขาดทนุตดิต่อกนัมาอยา่งต่อเน่ือง ในบางช่วงเวลาถงึกบัต้องขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของชมุนมุฯเพื่อชําระหนี ้  อยา่งไรก็ตามทกุวนันีช้มุนมุฯยงัคงดําเนินกิจการอยู ่ โดยสถานการณ์ทางธรุกิจของชมุนมุฯ
ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมานัน้ ถึงแม้วา่แนวโน้มปริมาณการดําเนินธรุกิจจะมีเพิ่มมากขึน้แต่ผลประกอบการก็ยงัคงขาดทนุ 
อยู่ทกุปี  ทําให้ปัจจบุนัสหกรณ์มียอดขาดทนุสะสม กวา่ 3 ล้านบาทมากเกินกวา่ทนุของสหกรณ์ท่ีมีอยู ่(ตารางท่ี 17 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
3 อา่นเพิ่มเติมใน “เครือขา่ยท่ีล้มเหลวของขบวนการสหกรณ์ :บทเรียนจากชมุนมุสหกรณ์การเกษตรอา่งทอง จํากดั” ในภาคผนวก 
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            ตารางที่ 17 สถานการณ์ทางธรุกิจของชมุนมุสหกรณ์การเกษตรอา่งทอง ระหวา่ง พ.ศ. 2545-2547 
 

รายการ 2545 2546 2547 

 จํานวนสมาชิก (สหกรณ์) 10 10 10 

 ทนุดําเนินงาน (ล้านบาท)  5.86   5.10   6.57 

         - ทนุของสหกรณ์ (ล้านบาท)      -15.55 1.23         -0.31 
             - หนีส้นิ (ล้านบาท) 21.42 3.87 6.88 

 ปริมาณธุรกิจ  (ล้านบาท)  1.14   12.05   14.64 

                - สนิเช่ือ (ล้านบาท) - - - 
               - เงินรับฝาก (ล้านบาท) 0.14 3.63 6.57 
               - รวบรวมผลผลติ (ล้านบาท) 0.27 5.07 6.97 
               - จดัหาสนิค้ามาจําหนา่ย (ล้านบาท) 0.73 3.35 1.10 
               - ให้บริการ (ล้านบาท) - - - 

 กําไร/ขาดทนุสทุธิ(ล้านบาท) -0.52 -0.16 -1.78 

 กําไร/ขาดทนุสะสม(ล้านบาท) -18.05 -1.26 -3.04 

ท่ีมา: รายงานฐานะการเงินของสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2545, 2546 และ 2547 สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
        อา่งทอง 

 
      2) ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  
 
การเช่ือมโยงกนัอีกรูปแบบหนึง่ของสหกรณ์ต่างๆในจงัหวดัอา่งทองคือ การก่อตัง้ “ชมรมสหกรณ์จงัหวดั

อา่งทอง” ซึง่เป็นการรวมตวักนัของสหกรณ์ทกุประเภทอยา่งไม่เป็นทางการ ไมมี่การจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตาม
กฎหมายเหมือนกบัชมุนมุสหกรณ์การเกษตร เป้าหมายหลกัของชมรมฯคือเป็นแหลง่พบปะสงัสรรค์เพ่ือแลกเปล่ียน
ความคดิเห็นและประสบการณ์ในการทํางานร่วมกนั และดําเนินกิจกรรมตา่งๆท่ีจะเป็นการช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 
ระหวา่งสหกรณ์ ชมรมฯแหง่นีเ้ร่ิมตัง้ขึน้ตัง้แต ่ ปี 2528 ภายใต้การสนบัสนนุของสหกรณ์จงัหวดัอา่งทอง ในระยะ 
แรกๆ การพบปะกนัของสมาชิกชมรมฯจะใช้สถานท่ีของสหกรณ์หมนุเวียนกนัเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุทกุๆสอง
เดือน แตอ่ยา่งไรก็ตามกิจกรรมของชมรมฯท่ีมีไมม่ากนกัทําให้เครือขา่ยนีไ้มค่่อยมีบทบาทต่อสหกรณ์สมาชิก
เทา่ท่ีควร จนกระทัง่ในปี 2542 ได้มีการรือ้ฟืน้กิจกรรมต่างๆขึน้มาสานต่อและเครือขา่ยนีก็้แข็งแรงมากขึน้ โดยงบ 
ประมาณท่ีนํามาใช้ทํากิจกรรมตา่งๆของชมรมฯนัน้ได้มาจากการสนบัสนนุของสหกรณ์สมาชิกและสํานกังานสหกรณ์
จงัหวดั  จนถึงในปัจจบุนั ชมรมฯมีกิจกรรมท่ีทําร่วมกนัมากขึน้ ทัง้กิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางสหกรณ์แก่สาธารณชน จากการศกึษาพบวา่มลูคา่การเช่ือมโยงธรุกิจ
ระหวา่งสหกรณ์ตา่งๆ ณ เดือนกนัยายน 2548 มีกวา่ 32 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นการเช่ือมโยงธรุกิจการเงินด้วยการ
รับฝากเงินระหวา่งสหกรณ์ (ตารางท่ี 18) 
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              ตารางที่ 18 การเช่ือมโยงธรุกิจของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน ในจงัหวดัอา่งทอง ณ กนัยายน 2548 
 

ลกัษณะธรุกิจท่ีเช่ือมโยง จํานวนสหกรณ์/กลุม่ท่ีเช่ือมโยง 
(สหกรณ์/กลุม่) 

มลูคา่การเช่ือมโยง  
(ล้านบาท) 

 กู้ ยืมเงิน 2 6.60 

 ฝากเงิน 10 24.00 

 ซือ้-ขายข้าวสาร/ปลายข้าว 9 0.87 

 ซือ้-ขายปุ๋ ย 4 0.98 

                                               รวม 32.45 
ท่ีมา: ชมรมสหกรณ์จงัหวดัอา่งทอง 

 
3) เครือข่ายสืบสานปณิธานอ่างทอง 
 
เครือขา่ย“สืบสานปณิธานอา่งทอง“เป็นอีกเครือขา่ยหนึง่ของกลุม่/องค์กรประชาชนในจงัหวดัอา่งทองท่ีนา่ 

สนใจ มีศนูย์กลางของเครือขา่ยอยูท่ี่ ตําบลบ้านพราน อําเภอแสวงหา เครือข่ายนีเ้กิดขึน้จากผลพวงของการ
สนบัสนนุและการกระตุ้นจากหน่วยงานตา่งๆท่ีให้กบัพืน้ท่ีตําบลบ้านพราน มาตัง้แต ่ ปี 2543 อาทิ โครงการ PAP 
(Participatory Assessment  and Planning ) ซึง่เป็นโครงการจดัทําแผนพฒันาการเกษตรของกรมสง่เสริมการ 
เกษตร  โครงการจดัทําแผนชมุชนพึง่ตนเองซึง่ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจาก SIF (Social Investment Fund) 
รวมทัง้โครงการวิจยัเพ่ือพฒันาเครือข่ายองค์กรชมุชนของกรมการพฒันาชมุชน ซึง่เข้ามากระตุ้นให้กลุม่องค์กรใน
ตําบลบ้านพรานรวมตวักนัเป็นเครือขา่ยพรานบญุ ในปี2546 4  กลา่วได้วา่โครงการตา่งๆเหลา่นีมี้สว่นในการสร้างให้
ผู้ นํากลุม่/องค์กรประชาชนต่างๆในชมุชนบ้านพราน มีวิสยัทศัน์และความตัง้ใจจริงในการพฒันามากขึน้  ตระหนกัถงึ
บทบาทของตนเองในการแก้ไขปัญหาของชมุชนมากขึน้  ซึง่ต่อมาผู้ นํากลุม่ตา่งๆเหลา่นีไ้ด้รวมตวักนัก่อตัง้เป็น
เครือขา่ยเช่ือมโยงกลุม่/องค์กรตา่งๆในพืน้ท่ี  และขยายตวัครอบคลมุทัง้ 7 อําเภอของจงัหวดัเม่ือได้รับการสนบัสนนุ
งบประมาณจากสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน(พอช.)ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชมุชนในปี 2547 
เรียกวา่ ”เครือขา่ยสืบสานปณิธานอา่งทอง” ลกัษณะของกิจกรรมการเช่ือมโยงเครือขา่ยสว่นใหญ่อยู่ในรูปของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั การเช่ือมโยงทางธรุกิจมีน้อยมากไมส่ามารถประเมินมลูค่าได้  

จวบจนถึงปัจจบุนัจากการสมัภาษณ์แกนนําเครือขา่ยพบวา่5 ความเข้มแข็งของเครือขา่ยนีอ้อ่นล้าลงไปมาก 
เน่ืองจากกลุม่ตา่งๆมีภารกิจของตนมากขึน้และประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีกลุม่ตา่งๆจะได้จากเครือข่ายมีไม่ชดัเจน อีก
ทัง้แกนนําสําคญัของเครือขา่ยถกูหนว่ยงานภาครัฐดงึไปเป็นวิทยากรจนไมค่อ่ยมีเวลาให้เครือขา่ย ปัจจบุนักลุม่ตา่งๆ
ท่ียงัคงเหนียวแนน่กบัเครือขา่ย มีเหลือประมาณ 20 กลุม่ ท่ียงัมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งกนัอยู ่ 

                                                   
4 จากรายงานการวจิยัระยะท่ี 2 โครงการวจิยัและพฒันารูปแบบการสร้างและพฒันาเครือขา่ยองค์กรชมุชน : ทีมวจิยัตําบลบ้านพราน  
  อาํเภอแสวงหา จงัหวดัอา่งทอง โดย ณรงค์ศกัด์ิ จกัรกรณ์ , มิถนุายน 2546. 
5 จากการพบและพดูคยุกบัแกนนําเครือขา่ยจํานวน 8 คน เม่ือวนัท่ี  8 กรกฎาคม 2548. 



        บทที่ 4 
สถานการณ์ความยากจนของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มองค์กรประชาชน 
                            ในจังหวัดอ่างทอง 

 
  

  คนจนในภาพรวมของจังหวัดอ่างทอง: 
 

                              จากการตรวจสอบข้อมลูคนจนจดทะเบียนในพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทอง ซึง่จดัทําโดย กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย พบวา่ ในปี 2548 ประชาชนในจงัหวดัอา่งทองท่ีไปขึน้ทะเบียนคนจนกบัทางราชการมีจํานวน
ทัง้สิน้ 29,036 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทัง้จงัหวดั โดยอําเภอวเิศษชยัชาญเป็นอําเภอท่ีมี 
ประชาชนลงทะเบียนคนจนมากที่สดุ จํานวน  9,397 คน และอําเภอป่าโมกน้อยท่ีสดุจํานวน  584 คน (ตารางท่ี 19) 
เม่ือพิจารณาที่ปัญหาซึง่ประชาชนประสบพบวา่ สว่นใหญ่ร้อยละ 58 เป็นปัญหาเก่ียวกบัหนีส้นิ รองลงมาร้อยละ 21 
เป็นปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินทํากิน และร้อยละ13 เป็นปัญหาเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั (ตารางท่ี 20)  
 

 

                ตารางที่  19   จํานวนคนจนจดทะเบียนและจํานวนประชากรในจงัหวดัอา่งทอง จําแนกตามอําเภอ 
 

อําเภอ จํานวนประชากร 1(คน) จํานวนคนจนจดทะเบียน(คน) ร้อยละ 

เมืองอา่งทอง 54,591 1,752 3.21 

สามโก้ 18,841 2,135 11.33 

โพธ์ิทอง 55,189 7,428 13.46 

วิเศษชยัชาญ 67,769 9,397 13.87 

แสวงหา 34,389 4,250 12.36 

ไชโย 22,872 3,490 15.26 

ป่าโมก 29,316 584 1.99 

รวม 282,967 29,036 10.26 

        หมายเหต ุ: 1 เป็นจํานวนประชากร ณ ธนัวาคม 2547    
         ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
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           ตารางที่  20   จํานวนคนจนจดทะเบียนในจงัหวดัอา่งทอง จําแนกตามอําเภอและลกัษณะของปัญหา 
 

อําเภอ ลกัษณะของปัญหา รวม 

 หนีส้นิ ท่ีดินทํากิน ท่ีอยูอ่าศยั ถกูหลอกลวง อื่น ๆ (ปัญหา) 
เมืองอา่งทอง 1,037 116 447 3 149 1,752 

สามโก้ 2,135 - - - - 2,135 

โพธ์ิทอง 4,258 2,140 1,002 19 9 7,428 

วิเศษชยัชาญ 4,421 2,306 1,624 37 1,009 9,397 

แสวงหา 2,656 1,556 4 34 - 4,250 

ไชโย 2,177 - 755 18 540 3,490 

ป่าโมก 324 18 101 - 141 30 

รวม 17,008 
(58.59) 

6,136 
(21.13) 

3,933 
(13.54) 

111 
(0.38) 

1,848 
(6.36) 

29,036 
(100.00) 

           ท่ีมา: ตรวจสอบจากข้อมลูทะเบียนคนจน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 
 

คนจนที่เป็นสมาชกิของสหกรณ์: 
  
   จากการศกึษาสถานะความยากจนของบรรดาสมาชิกของสหกรณ์ ประเภทต่างๆ พบดงันี ้

 
1)  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

             ในจงัหวดัอา่งทองมีสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์อยูท่ัง้สิน้ จํานวน 6 สหกรณ์ 
โดยทัง้หมดเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ของผู้ ท่ีมีเงินได้รายเดือนประจําทัง้ท่ีเป็นข้าราชการ และพนกังานในโรงงาน
อตุสาหกรรม  จากการตรวจสอบรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดัอา่งทอง จํานวนทัง้สิน้ 5 สหกรณ์ 
(ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู) พบวา่ มีสมาชิกของสหกรณ์ท่ีประสบปัญหาความยากจนและไปขึน้ทะเบียนคนจนกบั 
ภาครัฐ จํานวนทัง้สิน้ 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด  เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ถงึแม้จะมีจํานวน
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีขึน้ทะเบียนคนจนจํานวนไม่มากนกั แตผู่้ ท่ีจดทะเบียนเป็นคนจนทัง้หมดล้วนเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในหนว่ยงานราชการทัง้สิน้ ในขณะท่ีไม่มีสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงงาน

อตุสาหกรรมท่ีจดทะเบียนเป็นคนจนเลย (ตารางท่ี 21)  
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    ตารางที่ 21 คนจนจดทะเบียนท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดัอา่งทอง จําแนกรายสหกรณ์ 

 
สหกรณ์ จํานวนสมาชิก 

(คน) 
จํานวนคนจนจด
ทะเบียน(คน) 

ร้อยละของคนจน
จดทะเบียน 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุอา่งทอง จํากดั 853 23 2.69 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอ่างทอง จํากดั 675 9 1.33 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจอา่งทอง จํากดั 605 5 0.83 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนฯ 256 0 0.00 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน 809 0 0.00 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 3,657 na na 

รวม 3,198 1 37 1.16 

หมายเหต:ุ  na = ไม่มีข้อมลู 

     1/  ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ท่ีมา: ตรวจสอบจากข้อมลูทะเบียนคนจน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

 
 

2)  สหกรณ์บริการ 
 

           ในจงัหวดัอา่งทองมีสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทบริการอยูเ่พียง 2 สหกรณ์ คือสหกรณ์
อา่งทองเดินรถ จํากดั และสหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่ชยัมงคล จํากดั จากการตรวจสอบรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์ 
ทัง้สองแหง่นี ้ พบวา่ มีสมาชิกของสหกรณ์ท่ีประสบปัญหาความยากจนและไปขึน้ทะเบียนคนจนกบัภาครัฐ จํานวน
ทัง้สิน้ 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด   โดยทัง้สองสหกรณ์มีจํานวนคนจนจดทะเบียนใน
สดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั (ตารางท่ี  22) 
 
        ตารางที่ 22  คนจนจดทะเบียนท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์บริการในจงัหวดัอา่งทอง จําแนกรายสหกรณ์ 

 
สหกรณ์ จํานวนสมาชิก 

(คน) 
จํานวนคนจนจด
ทะเบียน(คน) 

ร้อยละของคนจน
จดทะเบียน 

สหกรณ์เมืองใหม่ชยัมงคล จํากดั 132 4 3.03 
สหกรณ์อา่งทองเดินรถ จํากดั 85 4 4.70 

รวม 217 8 3.68 

ท่ีมา: ตรวจสอบจากข้อมลูทะเบียนคนจน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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              3)  สหกรณ์การเกษตร          
 

           จงัหวดัอา่งทองมีสหกรณ์ขัน้ปฐมท่ีจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตร ทัง้สิน้จํานวน 14 สหกรณ์ กระจาย
ตวัอยูใ่นทกุอําเภอ  จากการตรวจสอบรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร ท่ีมีข้อมลูสมบรูณ์จํานวนทัง้สิน้ 12 
สหกรณ์ พบวา่มีสมาชิกของสหกรณ์ท่ีประสบปัญหาความยากจนและไปขึน้ทะเบียนคนจนกบัภาครัฐ จํานวนทัง้สิน้  
4,173 คน  คิดเป็นร้อยละ  27.20  ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด โดยสหกรณ์ท่ีมีสมาชิกจดทะเบียนเป็นคนจนจํานวน
มากท่ีสดุ คือ สหกรณ์การเกษตรสามโก้ ซึง่มีสมาชิกจดทะเบียนเป็นคนจนมากถงึ ร้อยละ 44.9 รองลงมาคือสหกรณ์
โคเนือ้อา่งทอง จํากดั ร้อยละ 43.52  (ตารางท่ี 23) เม่ือพิจารณาความยากจนของสมาชิกจําแนกตามลกัษณะของ
ปัญหาพบวา่ สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรสว่นใหญ่ร้อยละ 83.7 มีปัญหาในด้านหนีส้นิ (ตารางท่ี 24 ) 
       
        ตารางที่ 23 คนจนจดทะเบียนท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัอา่งทอง จําแนกรายสหกรณ์ 

 
สหกรณ์ จํานวนสมาชิก 

(คน) 
จํานวนคนจนจด
ทะเบียน(คน) 

ร้อยละของคนจน
จดทะเบียน 

สหกรณ์การเกษตรเมืองอา่งทอง จํากดั 1,158 62 5.25 
สหกรณ์การเกษตรวิเศษชยัชาญ จํากดั 2,994 807 26.95 
สหกรณ์การเกษตรสามโก้ จํากดั 1,922 863 44.90 
สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิทอง จํากดั 3,660 1,295 34.56 
สหกรณ์การเกษตรแสวงหา จํากดั 1,653 620 37.51 
สหกรณ์การเกษตรป่าโมก จํากดั 880 7 0.80 
สหกรณ์การเกษตรไชโย จํากดั 1,079 380 35.22 
สหกรณ์โคเนือ้อา่งทอง จํากดั 193 84 43.52 
สหกรณ์การเกษตรผู้ เลีย้งและค้าสตัว์ฯ จก. 1,288 3 0.23 
สหกรณ์การเกษตรพืชไร่วงันํา้เย็น จํากดั 116 44 37.93 
สหกรณ์การเกษตรสตรีไชโย จํากดั 395 8 2.02 
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธกส.จก. 19,154 na na 
สหกรณ์การเกษตรปศสุตัว์อา่งทอง จํากดั 111 na na 

รวม 15,338 ๅ 4,173 27.20 

หมายเหต:ุ  na = ไม่มีข้อมลู 

     1/  ไม่รวมสหกรณ์ท่ีไม่มีข้อมลูคนจน 

ท่ีมา: ตรวจสอบจากข้อมลูทะเบียนคนจน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
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           ตารางที่  24  คนจนจดทะเบียนท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัอา่งทอง จําแนกรายสหกรณ์ 

                          และลกัษณะของปัญหา 
 

สหกรณ์ ลกัษณะของปัญหา รวม 

 หนีส้นิ ท่ีดินทํากิน ท่ีอยูอ่าศยั ถกูหลอกลวง อ่ืน ๆ (คน) 
สกก.เมืองอา่งทอง จํากดั 51 7 7 1 1 62 

สกก.วิเศษชยัชาญ จํากดั 798 23 60 3 96 807 

สกก.สามโก้ จํากดั 863 - - - - 863 

สกก.โพธ์ิทอง จํากดั 842 323 145 1 - 1,295 

สกก.แสวงหา จํากดั 515 255 2 7 - 620 

สกก.ป่าโมก จํากดั 7 - - - - 7 

สกก.ไชโย จํากดั 320 - 76 6 44 380 

สกก.โคเนือ้อา่งทอง จํากดั 84 - - - - 84 

สกก. ผู้ เลีย้งและค้าสตัว์ฯ  3 1 - - - 3 

สกก.พืชไร่วงันํา้เย็น จํากดั 7 39 - - 2 44 

สกก.สตรีไชโย จํากดั 6 - 1 - 1 8 

รวม 3,496 
(83.77) 

648 
(15.52) 

291 
(6.97) 

20 
(0.48) 

142 
(3.40) 

4,173 
(100.00) 

     หมายเหต ุ: 1 คนมีปัญหาได้มากกวา่ 1 ปัญหา 

    ท่ีมา: ตรวจสอบจากข้อมลูทะเบียนคนจน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 
 

คนจนที่เป็นสมาชกิของกลุ่ม/องค์กรประชาชน: 
 

จากการศกึษาการขึน้ทะเบียนคนจนของสมาชิกกลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติในทกุอําเภอจํานวนทัง้สิน้ 119  
กลุม่ พบวา่มีสมาชิกของกลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติท่ีประสบปัญหาความยากจนและไปขึน้ทะเบียนคนจนกบั

ภาครัฐ จํานวนทัง้สิน้ 1,601 คน คิดเป็นร้อยละ 12.53 ของจํานวนสมาชิกกลุม่ออมทรัพย์ฯทัง้หมด  (ตารางท่ี 25)  
 
 
 
 



 32 

    ตารางที่ 25  จํานวนและร้อยละของคนจนจดทะเบียนท่ีเป็นสมาชกิของกลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติ ในจงัหวดั 

                      อา่งทอง จําแนกตามอําเภอ 
 

อําเภอ จํานวนกลุม่ 

(กลุม่) 
จํานวนสมาชิก 

(คน) 
จํานวนคนจนจด
ทะเบียน (คน) 

ร้อยละของคนจน
ท่ีเป็นสมาชิก 

เมือง 16 1,660 13 0.78 
โพธ์ิทอง 36 3,580 753 21.03 
วิเศษชยัชาญ 18 2,390 379 15.86 
ป่าโมก 8 3,467 189 5.45 
ไชโย 4 149 20 13.42 
สามโก้ 13 608 180 29.61 
แสวงหา 24 2,394 251 10.48 

รวมทัง้จังหวัด 119 14,248 1,785 12.53 

ท่ีมา: ตรวจสอบจากข้อมลูทะเบียนคนจน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
 



        บทที่ 5 
 การเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมติรของสหกรณ์ และกลุ่มองค์กรประชาชน 
                            ในจังหวัดอ่างทอง 

 
 การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรของสหกรณ์ และกลุม่องค์กรประชาชนในจงัหวดัอา่งทอง มีขัน้ตอนและ
กระบวนการดําเนินการดงันี ้

 

ขัน้ที่1   คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จากสหกรณ์และกลุ่มองค์กรประชาชนที่มีศักยภาพ 
 

        จากการศกึษาสถานการณ์และการดําเนินงาน ของสหกรณ์/กลุม่องค์กรประชาชนในบทท่ี 3 พบวา่ ใน 
จงัหวดัอา่งทองมีสหกรณ์และกลุม่องค์กรประชาชนจํานวนมากหลากหลายประเภทกระจายอยู่ในทกุอําเภอ โดย
สหกรณ์และกลุม่/องค์กรประชาชนท่ีมีอยู่นัน้ จํานวนไม่น้อยท่ีไม่ได้ดําเนินกิจการ หรือมีการดําเนินงานต่ํากวา่เกณฑ์
มาตรฐานท่ีหน่วยงานผู้ให้การสง่เสริมกําหนดเอาไว้  ซึง่ผลจากการจดัจําแนกชัน้และมาตรฐานของสหกรณ์และกลุม่/
องค์กรประชาชนโดยหน่วยงานตา่งๆในจงัหวดัอ่างทอง สรุปได้ดงัตารางท่ี  26   

 
     ตารางที่ 26 จํานวนสหกรณ์ และกลุม่/องค์กรประชาชน ในจงัหวดัอา่งทองจดัจําแนกตามชัน้และมาตรฐานท่ี 
                        หนว่ยงานผู้ให้การสง่เสริมกําหนด 
                     

ประเภทกลุม่/องค์กร ระดบัมาตรฐาน  
 ได้มาตรฐาน ไม่ได้มาตรฐาน รวม 

   - สหกรณ์ทกุประเภท (สหกรณ์) 16 6 22 
   - กลุ่มเกษตรกร  (กลุม่) 5 44 49 

 

 ระดบัชัน้  
 A AA AAA รวม 
 - กองทนุหมู่บ้านฯ  (กลุม่)  10 413 109 532 

 

 ระดบัการพฒันา  
 1 2 3 รวม 
 - กลุม่สจัจะออมทรัพย์ฯ (กลุม่) 10 73 35 119 

 

 ระดบัสินค้าท่ีผู้ผลติผลติได้  
 1-2  ดาว 3  ดาว 4  ดาว 5  ดาว รวม 

- กลุม่ผู้ผลติสินค้าหนึง่ตําบล  
   หนึ่งผลติภณัฑ์  (กลุม่) 

55 29 15 2 101 
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 ในการศกึษาครัง้นี ้คณะผู้วิจยัได้กําหนดท่ีจะคดัเลือกเฉพาะสหกรณ์ และกลุม่องค์กรประชาชน ท่ีมีความ
พร้อมจะดแูลกลุม่ของตนเอง และมีศกัยภาพท่ีจะร่วมกิจกรรมกบักลุม่/องค์กรอ่ืนๆได้ ดงันี ้

1) กลุม่เกษตรกร  คดัเลือกเฉพาะกลุม่เกษตรกรท่ีสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอา่งทอง ได้ประเมิน
แล้ววา่มีผลการดําเนินธรุกิจอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ซึง่มีจํานวนทัง้สิน้ 5 กลุม่ 

2) กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง คดัเลือกเฉพาะกองทนุหมู่บ้านฯท่ีสํานกังานพฒันาชมุชน
จงัหวดัอา่งทอง ได้ประเมินแล้วว่ามีผลการบริหารจดัการกองทนุฯอยูใ่นเกณฑ์ดี หรืออยู่ใน
ระดบั AAA ซึง่มีทัง้สิน้จํานวน 109 กลุม่ 

3) กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติ คดัเลือกเฉพาะกลุม่ออมทรัพย์ฯท่ีสํานกังานพฒันาชมุชน
จงัหวดัอา่งทอง ได้ประเมินแล้วว่ามีระดบัการพฒันาอยูใ่นเกณฑ์ดี หรืออยู่ในระดบั 3 ซึง่มี
ทัง้สิน้จํานวน 35 กลุม่ 

4) กลุม่ผู้ผลติสินค้าหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์ คดัเลือกเฉพาะกลุม่ผู้ผลติฯท่ีสํานกังานพฒันา
ชมุชนจงัหวดัอา่งทอง ได้ประเมินแล้ววา่มีขีดความสามารถในการผลิตสนิค้าท่ีมีคณุภาพ
มาตรฐานในระดบั 4-5 ดาว ซึง่มีทัง้สิน้จํานวน 17 กลุม่ 

5) กลุม่สตรีสหกรณ์ เน่ืองจากไม่มีการประเมินผลการดําเนินงานอยา่งเป็นทางการสําหรับกลุม่
สตรีสหกรณ์ ผู้วิจยัจงึประสานให้เจ้าหน้าท่ีผู้ ทําหน้าท่ีสง่เสริมงานของกลุม่สตรีสหกรณ์ท่ี
สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอา่งทอง เป็นผู้คดัเลือกกลุม่สตรีท่ีมีผลการดําเนินงานอยูใ่นเกณฑ์ดี  
ได้มาทัง้สิน้จํานวน 24 กลุม่ 

6) สหกรณ์ประเภทต่างๆ คดัเลือกเฉพาะสหกรณ์ท่ีสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอา่งทอง ได้
ประเมินแล้ววา่มีผลการดําเนินธุรกิจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึง่มีจํานวนทัง้สิน้ 16  สหกรณ์ 

 
    จากเกณฑ์การคดัเลือกดงักลา่วข้างต้น คณะผู้วจิยัได้สหกรณ์และกลุม่/องค์กรประชาชนท่ีเป็นเป้าหมาย

รวมทัง้สิน้ จํานวน 206 กลุม่ คดิเป็นประมาณร้อยละ 22 ของสหกรณ์/กลุม่องค์กรทัง้หมดท่ีมี (ตารางท่ี  27 ) 
 

                     ตารางที่ 27  จํานวนและร้อยละของสหกรณ์/กลุม่องค์กรประชาชนเป้าหมาย ในจงัหวดัอา่งทอง 
 

                                                        หนว่ย : สหกรณ์/กลุม่ 
ประเภทกลุม่/องค์กรประชาชน จํานวนกลุม่ท่ีมี จํานวนกลุม่เป้าหมาย ร้อยละ 

สหกรณ์   22 16  72.72 
กลุม่เกษตรกร  49 5  10.20 
กลุม่สตรีสหกรณ์  78 24  30.76 
กลุม่ผู้ผลติสินค้าหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์  101 17  16.83 
กลุม่ออมทรัพย์เพื่อการผลติ 119 35   29.41 
กองทนุหมู่บ้าน และชมุชนเมือง 532 109  20.48 

รวม 901 206 22.86 
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ขัน้ที่ 2     จัดเวทสีร้างความเข้าใจในแนวคดิการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร และประเมินความ 
          สนใจของผู้นํากลุ่ม/องค์กร 
 

      เม่ือคดัเลือกสหกรณ์ และกลุม่องค์กรประชาชนท่ีเป็นเป้าหมายตามที่กําหนดข้างต้นได้แล้ว  ผู้วิจยัได้จดั
เวทีเพ่ือพบปะกบัผู้ นําสหกรณ์และกลุม่องค์กรท่ีเป็นเป้าหมายดงักลา่ว  โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะชีแ้จงทําความเข้าใจ
ถงึความเป็นมาของโครงการวจิยั ชีใ้ห้เห็นถึงคณุค่าของการพึง่พาตนเองและการพึง่พาซึง่กนัและกนัอนัจะนําไปสูก่าร
พฒันาอยา่งยัง่ยืนของสหกรณ์และกลุม่องค์กรประชาชนภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทกุ
วนันี ้ รวมทัง้แนวคิดท่ีจะสร้างเครือขา่ยพนัธมิตรขึน้ระหวา่งสหกรณ์และกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทอง  
การดําเนินงานในขัน้ตอนนี ้ คณะผู้ วิจยัได้จดัการชีแ้จงในลกัษณะท่ีเป็นเวทียอ่ยๆจํานวน 3 ครัง้ เพ่ือให้ผู้ นําจาก
กลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วมประชมุได้มีโอกาสซกัถามถงึรายละเอียดกนัอยา่งทัว่ถงึ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่าง
ชดัเจนในเป้าหมายและวิธีการดําเนินงานของโครงการฯซึง่ต้องการการมีสว่นร่วมอยา่งแข็งขนัของบรรดาผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้หลายตัง้แตแ่รกเร่ิม เม่ือการชีแ้จงและตอบข้อซกัถามจบลงในแตล่ะเวที คณะผู้วิจยัจะทําการประเมินความสนใจ
ของผู้ นําท่ีเข้าร่วมประชมุตอ่โครงการฯทกุครัง้ 

  การดําเนินงานในขัน้ตอนท่ี 2 ตามท่ีกลา่วมาข้างต้นนี ้ คณะผู้วิจยัได้ดําเนินการระหวา่งวนัท่ี 13 
ตลุาคม 2548 ถงึ วนัท่ี 24 ตลุาคม 2548   มีผู้ นําสหกรณ์และกลุม่องค์กรฯท่ีเป็นเป้าหมายเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 131 
คน จาก 117 สหกรณ์/กลุม่  มีผู้ นําจาก 75 สหกรณ์/กลุม่ท่ีแสดงความสนใจจะเข้าร่วมในโครงการฯ  ดรูายละเอียด
การดําเนินงานในตารางท่ี  28  (ดรูายช่ือกลุม่ท่ีเข้าร่วมประชมุในภาคผนวก  ) 
 

                    
       เวทีชีแ้จงให้ผู้ นํากลุม่สตรีสหกรณ์                                        เวทีชีแ้จงให้ผู้ นําสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
 

                                   
                                           เวทีชีแ้จงให้กลุม่องค์กรประชาชนต่างๆ 
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        ตารางที่ 28 การดําเนินงานการจดัเวทีสร้างความเข้าใจในแนวคิดการสร้างเครือข่าย ให้กบัสหกรณ์ และกลุม่/ 
                          องค์กรประชาชน ในจงัหวดัอา่งทอง 
 
ครัง้ท่ี วนั/เวลา/สถานท่ี กลุม่เป้าหมาย 

(กลุม่) 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

(คน) 
ผลท่ีเกิดขึน้ 

 
1 

13 ต.ค. 48 
09.00-12.00 น. 

สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั
อา่งทอง 

กลุม่สตรีสหกรณ์ท่ีมี
ศกัยภาพ 

22 กลุม่ 

ผู้ นํากลุม่สตรีสหกรณ์  
24 คน จาก 22 กลุม่ 

ผู้ นํากลุม่สตรีสหกรณ์  
จาก 16 กลุม่แสดง
ความสนใจเข้าร่วม

โครงการฯ 
 
 
2 

18 ต.ค. 48 
13.00-17.00 น. 

สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั
อา่งทอง 

- สหกรณ์ท่ีได้มาตรฐาน 

16 สหกรณ์ และ 
- กลุม่เกษตรกรท่ีได้
มาตรฐาน 5 กลุม่ 

ประธานกรรมการและ
ผู้จดัการสหกรณ์ 25 คน
จาก 14 สหกรณ์ และ
ประธานกลุม่เกษตรกร 5 

คน จาก 5 กลุม่ 

ผู้ นําจาก 13 สหกรณ์ 

และ 5 กลุม่เกษตรกร 
แสดงความสนใจเข้า

ร่วมโครงการ 

 
 
3 

24 ต.ค. 48 
9.00-12.00 น. 

สํานกังานเทศบาลเมือง
อา่งทอง 

- กลุม่ผู้ผลติสินค้า otop 

17 กลุม่ 

- กลุม่สจัจะออมทรัพย์  
35 กลุม่ 

- กองทนุหมู่บ้าน  
109 กลุม่ 

- ผู้ นํากลุม่ผู้ผลติสนิค้า 
otop 10 คน จาก 8 กลุม่ 

- ผู้ นํากลุม่สจัจะออม
ทรัพย์ 11 คนจาก11 กลุม่ 

- ผู้ นํากองทนุหมู่บ้าน 56 
คนจาก 55 กลุม่ 

- ผู้ นํากลุม่ผู้ผลติ
สนิค้า otop   6 กลุม่    
- ผู้ นํากลุม่สจัจะออม
ทรัพย์  7 กลุม่ และ 
-  ผู้ นํากองทนุหมู่บ้าน 
28 กลุม่ 

 แสดงความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

 
 

ขัน้ที่ 3    ร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มองค์กรประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดทาํกรอบทศิทางการ 
          ดาํเนินงานและหนุนเสริมความรู้ 
 
 เน่ืองจากแนวคิดการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในการวจิยัเชิงปฎบิตัิการครัง้นี ้ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการหนนุ
เสริมให้เกิดการร่วมมือกนัระหวา่งสหกรณ์ และกลุม่/องค์กรประชาชน ท่ีมีจดุมุ่งหมายจะทํากิจกรรมร่วมกนัภายใต้
กรอบทิศทางการดําเนินงานท่ีแตล่ะกลุม่องค์กรได้มีการกําหนดเป็นแผนของตนเอาไว้แล้ว  ดงันัน้เม่ือคณะผู้วิจยัรู้
กลุม่เป้าหมายท่ีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว ในช่วงระหว่าง 14 ตลุาคม 2548–9 มกราคม 2549  จงึได้กระจาย
ตวักนัเข้าเยี่ยมสหกรณ์และกลุม่/องค์กรเหลา่นี ้เพ่ือศกึษาวา่แตล่ะแห่งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและมีแผนการ
ดําเนินงานของกลุม่หรือไม่ และเม่ือพบวา่สหกรณ์และกลุม่/องค์กรใดไม่เคยมีการศกึษาและวางแผนการดําเนินงาน
ของกลุม่มาก่อน คณะผู้วจิยัก็จะร่วมกบัผู้ นําสหกรณ์และกลุม่/องค์กรนัน้ๆในการวิเคราะห์หาจดุออ่นจดุแข็งของกลุม่ 
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ดโูอกาสและอปุสรรคในการดําเนินงาน และจดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ขึน้ (ดรูายละเอียดใน
ภาคผนวก ) 
  นอกจากนีเ้ม่ือคณะผู้วิจยัได้พบวา่มีสหกรณ์การเกษตรบางแหง่ต้องการความรู้เสริมเก่ียวกบัการซือ้ขาย
ข้าวในตลาดซือ้ขายสินค้าเกษตรลว่งหน้า จงึได้ประสานงานหาวิทยากรผู้ รู้จากตลาดซือ้ขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้ามา
บรรยายเสริมความรู้ให้แก่ผู้จดัการและประธานคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรท่ีมีความสนใจ ได้มีความเข้าใจ
ในวิธีการซือ้ขายและการคาดคะเนราคาข้าวในอนาคต เป็นการหนนุเสริมความรู้ในการดําเนินธรุกิจในขัน้ตอนนีด้้วย
เชน่กนั  
 ผลการดําเนินงานในขัน้ตอนนีแ้สดงในตารางท่ี 29 

 
        ตารางที่ 29  การจดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานร่วมกบัสหกรณ์และกลุม่/องค์กรประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วม 

                            โครงการ และการหนนุเสริมความรู้ให้กบัสหกรณ์ท่ีสนใจ 
 
ครัง้ท่ี วนั/เวลา/สถานท่ี กลุม่เป้าหมาย 

(กลุม่) 
กิจกรรมท่ีทํา ผลท่ีเกิดขึน้ 

 
 

14 ต.ค. 48 – 9 ม.ค. 49 
สหกรณ์ และกลุม่/องค์กร
ตา่งๆท่ีสนใจเข้าร่วม

โครงการ 

สหกรณ์ และกลุม่/องค์กร
ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 

จํานวน  75 กลุม่ 

คณะผู้วจิยักระจายตวักนั
ศกึษาจดุออ่น-จดุแข็งและ
ร่วมกนัจดัทํากรอบทิศ
ทางการดําเนนิงาน

ร่วมกบัสหกรณ์และกลุม่/
องค์กรท่ีสนใจเข้าร่วม

โครงการ 

สหกรณ์และกลุม่/
องค์กรท่ีสนใจเข้าร่วม

โครงการ มีการ        
วิเคราะห์ตนเอง และมี
กรอบการดําเนินงาน

ในระดบัหนึง่ 

 
 
4 

15 พ.ย. 48 
13.00-17.00 น. 

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตร
อา่งทอง จํากดั 

- สหกรณ์การเกษตรท่ีมี
ความสนใจการซือ้ขาย

ข้าวในตลาดซือ้ขายสินค้า
เกษตรลว่งหน้า  จํานวน  

8 สหกรณ์ 
 

ประสานงานเชิญวทิยากร
จากตลาดซือ้ขายสินค้า
เกษตรลว่งหน้า แห่ง

ประเทศไทย บรรยายให้
ความรู้แก่ผู้จดัการและ
คณะกรรมการดําเนินงาน
สหกรณ์ท่ีสนใจ จํานวน  

17 คน 

ผู้จดัการและ
คณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ์
การเกษตรบางสว่นมี
ความเข้าใจในการซือ้
ขายข้าวในตลาดซือ้
ขายสนิค้าลว่งหน้า 
และรับรู้ถงึผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลง
จากภายนอกท่ีจะมี
ต่อการดําเนินธุรกิจ

ของตน 
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    จดัประชมุเสริมความรู้ด้านการตลาดเกษตรให้กบัผู้บริหารและผู้จดัการสหกรณ์การเกษตร   
                                โดยวิทยากรจากตลาดซือ้ขายสินค้าเกษตรลว่งหน้าแห่งประเทศไทย 

 
 
ขัน้ที่ 4    จัดเวทรีะดมความคดิเหน็เพื่อหารูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่าย ระหว่างสหกรณ์/กลุ่ม 
          องค์กรประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 
          
 เม่ือสหกรณ์และกลุม่/องค์กรท่ีแจ้งความสนใจเข้าร่วมโครงการฯสว่นใหญ่ ได้มีการวิเคราะห์ตนเองและรับรู้
ถงึจดุอ่อน-จดุแข็ง โอกาส-อปุสรรค ในการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่ของตนแล้ว คณะผู้วิจยัได้จดัเวทีรวมเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นของจากทกุกลุม่ โดยให้ผู้ นํา/ตวัแทนจากแตล่ะกลุม่ได้นําเสนอจดุออ่น-จดุแข็งของกลุม่ตนเพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึง่กนัและกนัและหาแนวทางท่ีจะร่วมมือช่วยเหลือซึง่กนัและกนั ซึง่ปัญหาที่คณะผู้วิจยั
ประสบในขัน้ตอนนีก็้คือ ผู้ นําบางสว่นท่ีเคยเข้าร่วมรับฟังแนวคิดของโครงการในครัง้ท่ีผ่านๆมาไม่ได้เข้าร่วมประชมุ
ด้วยแจ้งวา่มีภาระกิจอ่ืน โดยมีบางกลุม่สง่ตวัแทนคนใหม่มาซึง่ก็เป็นเหตใุห้ขาดความต่อเน่ือง 
  หลงัจากท่ีตวัแทนสหกรณ์/กลุม่องค์กรท่ีเข้าร่วมประชมุ ได้ร่วมกนันําเสนอถึงปัญหา-อปุสรรค และจดุออ่น-
จดุแข็งของกลุม่ของตน และแลกเปลีย่นความคดิเห็นกนัอยา่งกว้างขวางแล้ว ได้มีข้อคิดเห็นท่ีแตกตา่งหลากหลาย ซึง่
จากการพดูคยุกนัพบวา่ กลุม่องค์กรจํานวนมากมีการเช่ือมโยงกนัอยูแ่ล้วตามธรรมชาติ รวมทัง้ท่ีผ่านมาก็มีหน่วย 
งานในพืน้ท่ีหลายแห่งให้คําแนะนําและพยายามสง่เสริมให้มีการเช่ือมโยงกนัอยูแ่ล้ว นอกจากนีบ้างกลุม่ก็ได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในด้านลบท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงท่ีผ่านมา เช่น บางกองทนุให้กลุม่อาชีพกู้ ยืมเงินไปลงทนุ
แล้วเรียกเก็บเงินคืนไม่ได้ทําให้คณะกรรมการกองทนุต้องรับผิดชอบด้วยการชดใช้  กลุม่อาชีพบางกลุม่ท่ีเช่ือม
เครือขา่ยด้านการตลาดด้วยการฝากสนิค้าไปจําหนา่ยกบักลุม่อาชีพอ่ืนเม่ือมีงานออกร้านแล้วเรียกเก็บเงินไม่ได้ ฯลฯ  
 อย่างไรก็ตามในท้ายท่ีสดุผลจากการร่วมหารือกนัพบวา่มีผู้ นํากลุม่อยู่ 6 กลุม่ท่ีมีความสนใจอยากจะร่วม
สร้างเครือขา่ยผลติกล้วยนํา้ว้าพนัธ์มะลิออ่งเพ่ือป้อนให้กบักลุม่ผู้ผลติกล้วยอบม้วนบ้านแหหมู่ 2 ของผู้ใหญ่จอย ซึง่
แจ้งในท่ีประชมุวา่ขณะนีต้ลาดกล้วยอบม้วนของกลุม่ไปได้ด้วยดี ตลาดมีความต้องการมากผลติสง่ไม่ทนัเน่ืองจาก
ขาดแคลนวตัถดุบิกล้วยนํา้ว้าโดยเฉพาะพนัธ์มะลิออ่งท่ีหาซือ้ไม่ได้ในพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทอง ทําให้กลุม่ฯต้องไปหาซือ้
กล้วยพนัธ์นีถ้ึงจงัหวดัสระบรีุ ซึง่เสียคา่ใช้จา่ยในการขนสง่สงูมาก ทางกลุม่ต้องการหากลุม่ท่ีสนใจท่ีจะปลกูกล้วย
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นํา้ว้าพนัธ์นีใ้นพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทองเพ่ือป้อนเป็นวตัถดิุบให้ ในท่ีประชมุจงึได้ข้อตกลงร่วมกนัวา่ต้องการ “เครือข่าย
ผู้ผลิตและผู้แปรรูปกล้วยนํา้ว้าพนัธ์ุมะลิอ่อง”  
 ผู้ นํากลุม่ท่ีแสดงความสนใจต้องการร่วมเครือข่ายผลิตและแปรรูปกล้วยนํา้ว้าพนัธุ์มะลิออ่ง ได้แก่ 

1) กลุม่สตรีสหกรณ์ตําบลมหาดไทย อ.เมือง (เป็นผู้ผลติ) 
2) กลุม่สตรีสหกรณ์ตําบลคลองววั อ.เมือง (เป็นผู้ผลติ) 
3) กลุม่สตรีกระเป๋าหนงับ้านแห อ.เมือง (เป็นผู้ผลติ)  
4) กองทนุหมู่บ้าน หมู่ 6 ตําบลส่ีร้อย อ.วิเศษชยัชาญ (เป็นผู้ผลติ) 
5) กองทนุหมู่บ้าน หมู่ 6 ตําบลโพสะ อ.เมือง (เป็นผู้ผลติ) 
6) กลุม่เกษตรกรทํานาสี่ร้อย อ.วิเศษชยัชาญ (เป็นผู้ผลติ) 
7) กลุม่ผู้ผลติกล้วยอบม้วนบ้านแหหมู ่2 (เป็นผู้แปรรูป) 

 
 เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ความต้องการผลติกล้วยนํา้ว้าของผู้ นําทัง้ 6 กลุม่นัน้ เป็นความต้องการผลติสว่นตนไม่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของกลุม่แต่อยา่งไร  และเม่ือเป็นความต้องการของกลุม่คณะผู้วิจยัได้รับจะเป็นผู้ประสานหา
ข้อมลูประกอบการตดัสินใจให้แก่ผู้ นํากลุม่ท่ีสนใจต่อไป  
                                 
 การดําเนินงานในขัน้ตอนนีมี้รายละเอียดในตารางท่ี 30  
 
        ตารางที่ 30  การจดัเวทีระดมความคิดเห็นเพ่ือสร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์และกลุม่/องค์กร 
                           ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
  
ครัง้ท่ี วนั/เวลา/สถานท่ี กลุม่เป้าหมาย 

(กลุม่) 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

 
ผลท่ีเกิดขึน้ 

 
5 

11 ม.ค. 49  
9.00-16.00 น. 

สํานกังานเทศบาลเมือง
อา่งทอง 

สหกรณ์ และกลุม่/
องค์กรท่ีสนใจเข้าร่วม
โครงการ จํานวน  75 

กลุม่ 

ผู้ นํา/ตวัแทนจาก 

สหกรณ์ 6 สหกรณ์ 

กลุม่เกษตรกร 3 กลุม่ 

กลุม่สตรีสหกรณ์ 12 กลุม่ 

กลุม่ผู้ผลติสินค้าฯ 3 กลุม่ 

กลุม่ออมทรัพย์ฯ 2 กลุม่ 

กองทนุหมู่บ้าน 13 กลุม่ 

ผู้ นํากลุม่ได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ และ 

ได้กลุม่ท่ีสนใจจะสร้าง
เครือขา่ย 1 เครือขา่ย 

คือ 

เครือขา่ยกล้วยมะลิออ่ง 
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             ระดมความคิดเห็นเพ่ือเช่ือมโยงเครือขา่ยระหวา่งสหกรณ์และกลุม่/องค์กรต่างๆ 
 

                                          
                                               ผู้ นํากลุม่ท่ีแสดงความสนใจร่วมเครือขา่ยผลติ 

                                                       และแปรรูปกล้วยนํา้ว้าพนัธุ์มะลิออ่ง 

 
ขัน้ที่ 5    เสริมหนุนให้เกดิ “เครือข่ายผู้ผลติและผู้แปรรูปกล้วยนํา้ว้าพนัธ์ุมะลิอ่อง” 
 
 คณะผู้วจิยัได้ดําเนินการดงันี ้
 
 5.1) ลงพืน้ท่ีทําการศกึษาเพิม่เติมในรายละเอียดเก่ียวกบัการผลติและการตลาดของกลุม่ผู้ผลติกล้วยอบ
ม้วนบ้านแหหมู่ 2 ของผู้ใหญ่จอย เพ่ือวเิคราะห์ให้แนใ่จถึงโอกาสทางการตลาดและศกัยภาพของกลุม่ในการผลติ
กล้วยอบม้วน ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้ปริมาณความต้องการท่ีแท้จริงของวตัถดุิบกล้วยนํา้ว้าพนัธุ์มะลอิอ่งท่ีกลุม่ต้องการใช้แปร
รูป อนัจะเป็นตวักําหนดปริมาณการผลิตหรือพืน้ท่ีเพาะปลกูให้กบักลุม่ท่ีสนใจจะผลติวตัถดุิบป้อนให้ ซึง่จาก
การศกึษาพบวา่กลุม่ผู้แปรรูปต้องการวตัถดุิบกล้วยนํา้ว้าพนัธุ์มะลิออ่งคณุภาพดี จํานวนเดือนละประมาณ 5,000-
7,000 หวี  
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 5.2) ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการปลกู การดแูลรักษา กล้วยพนัธุ์มะลอิอ่ง จากภาควชิาโรคพืช ม.เกษตรศาสตร์ 
ได้เอกสารคําแนะนําการเพาะปลกู และการดแูลรักษาเพ่ือเผยแพร่ให้กลุม่ผู้สนใจ 
 5.3) ประสานงานกบัสํานกังานเกษตรจงัหวดัอา่งทอง เพ่ือหาลูท่างสง่เสริมการปลกูกล้วยนํา้ว้าพนัธ์
มะลอิอ่งให้กบักลุม่ผู้สนใจ  ซึง่ในขัน้ตอนนีค้ณะผู้วจิยัได้พบวา่ สํานกังานเกษตรจงัหวดัเองก็ได้รับมอบหมายจากผู้วา่
ราชการจงัหวดั ให้สง่เสริมการปลกูกล้วยนํา้ว้าในพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทองจํานวน 500 ไร่ ในปี 2549 ด้วยเงินงบประมาณ 
1.9 ล้านบาท  โดยสํานกังานฯได้กําหนดแผนท่ีจะสง่เสริมให้เกษตรกรในอําเภอตา่งๆของจงัหวดัอา่งทองปลกูกล้วย
เอาไว้แล้วคือ กล้วยหอมทอง 55 ไร่ กล้วยนํา้ว้าพนัธ์ุมะลอิอ่ง 280 ไร่ และกล้วยนํา้ว้ากาบขาว 165 ไร่ ซึง่ขณะท่ี
คณะผู้วจิยัเข้าไปประสานงานนัน้ สํานกังานเกษตรจงัหวดัอยู่ในระหวา่งประกาศรับซือ้หนอ่พนัธุ์กล้วยท่ีต้องการจาก
เกษตรกรทัว่ไปเพ่ือนําไปแจกจา่ยให้เกษตรกรในโครงการ ซึง่เจ้าหน้าท่ีเกษตรอําเภอได้คดัเลือกเอาไว้แล้ว  
 5.4) ชีแ้จงข้อมลูความคืบหน้าจากการประสานงานให้กบั ผูน้าํกลุ่มท่ีแสดงความสนใจต้องการร่วม
เครือขา่ยผลติและแปรรูปกล้วยนํา้ว้าพนัธุ์มะลอิอ่ง ให้รับทราบและตดัสนิใจ ซึง่ท่ีประชมุเห็นร่วมกนัวา่ควรจะยตุิ
เครือขา่ยนี ้เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนวตัถดุบิกล้วยนํา้ว้าพนัธุ์มะลอิอ่งของกลุม่ผู้ผลติกล้วยอบม้วนบ้านแหหมู ่2 

นา่จะหมดไปภายหลงัจากโครงการสง่เสริมการปลกูกล้วยของภาครัฐ  

 
 การดําเนินงานในขัน้ตอนนีมี้รายละเอียดในตารางท่ี 31  
 
        ตารางที่ 31  กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือเสริมหนนุให้เกิด “ เครือขา่ยผู้ผลิตและผู้แปรรูปกล้วยนํา้ว้าพนัธุ์มะลิออ่ง ”  
  
ครัง้
ท่ี 

วนั/เวลา/สถานท่ี กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

(คน/กลุม่) 
ผลท่ีเกิดขึน้ 

 
6-9 

18,24 ม.ค. 7, 20 

ก.พ.49 
14.00-16.00 น. 
สํานกังานเกษตร
จงัหวดัอา่งทอง 

ประสานงานกบัสํานกังาน
เกษตรจงัหวดัอา่งทอง เพ่ือ
ศกึษาลูท่างให้การสง่เสริม
การผลติกล้วยนํา้ว้าพนัธ์
มะลิออ่งแก่กลุม่ท่ีสนใจเข้า

ร่วมเครือขา่ย 

- นกัวจิยั 2 คน  
- เกษตรจงัหวดัอา่งทอง 
- หวัหน้ากลุม่สง่เสริม 

   การผลิตฯ 
- หวัหน้าฝ่ายจดัทํายทุธ 
   ศาสตร์ด้านการเกษตร 

 

ได้รับทราบสถานการณ์
การสง่เสริมการผลติ
กล้วยนํา้ว้าในจงัหวดั
อา่งทอง เพ่ือเป็นข้อมลู
ประกอบการตดัสนิใจ
ให้กบัผู้ นํากลุม่ท่ีสนใจ

ร่วมเครือขา่ย 
 

10 
1 มี.ค. 49  

9.30-12.00 น. 
สํานกังานสหกรณ์
จงัหวดัอา่งทอง 

ประชมุหารือ เก่ียวกบั
สถานการณ์การสง่เสริม
การปลกูกล้วยของจงัหวดั 

และตดัสินใจเร่ืองเครือขา่ย 

ผู้ นํากลุม่ท่ีต้องการร่วม
เครือขา่ยผลติกล้วยนํา้ว้า
มะลอิอ่ง จํานวน  6 กลุม่ 

และคณะนกัวิจยั 

ผู้ นํากลุม่รับทราบ
สถานการณ์การผลติ
กล้วยนํา้ว้ามะลิออ่ง 
และตดัสินใจยตุกิาร
ดําเนินการเครือข่าย 
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ขัน้ที่ 6    ส่งเสริมเครือข่ายที่มีอยู่เดมิให้มีความแขง็แรงขึน้ 
 
 ในขณะท่ีคณะผู้วจิยัดําเนินงานมาถงึในขัน้ตอนท่ี 5 และมองเห็นวา่การสร้างเครือขา่ยใหม่ท่ีจะเช่ือมโยง
กลุม่ผู้ผลติและกลุม่ผู้แปรรูปกล้วยนํา้ว้าพนัธุ์มะลอิอ่งนัน้ มีอปุสรรคจากการซํา้ซ้อนกบัโครงการสง่เสริมการปลกู
กล้วยพนัธุ์เดียวกนัของสํานกังานสง่เสริมการเกษตรท่ีดําเนินงานอยู ่ โดยไมส่ามารถจะผนวกให้เป็นโครงการเดียวกนั
ได้  ทําให้เครือขา่ยใหม่ท่ีต้องการเห็นเกิดขึน้ไม่ได้   
 คณะผู้วจิยัมีความเห็นร่วมกนัวา่แทนท่ีจะมุ่งสร้างเครือขา่ยใหม ่ ในช่วงเวลาท่ีเหลือควรจะทําการเสริมหนนุ
เครือขา่ยองค์กรท่ีมีอยูเ่ดมิในจงัหวดัซึง่สว่นใหญ่ยงัออ่นแออยู่ให้มีความเข้มแข็งขึน้  ดงันัน้ในขัน้ตอนนีค้ณะผู้ วิจยัจงึ
เลือกท่ีจะเสริมหนนุเครือขา่ยของ “ชมุนมุสหกรณ์การเกษตร” ซึง่มีการดําเนินงานท่ีออ่นแอและมีปัญหามากทัง้ๆท่ี
นา่จะเป็นแม่แบบของการร่วมมือกนัเป็นเครือขา่ยระหวา่งสหกรณ์ตา่งๆในจงัหวดั เป็นกลุม่เป้าหมายของงานวิจยั
ตอ่ไป  
 ในการดําเนินการสง่เสริมให้เกิดความเข้มแข็งแก่ชมุนมุฯนัน้ คณะผู้ วิจยัได้เร่ิมต้นจากการจดัเวทีพบปะกบั
ผู้ นําสหกรณ์การเกษตรท่ีเป็นสมาชิกของชมุนมุสหกรณ์การเกษตรอา่งทอง จํากดั เพ่ือสอบถามความต้องการและ
ความสมคัรใจท่ีจะร่วมกนัฟืน้ฟเูครือขา่ยของชมุนมุฯ เม่ือพบวา่ทกุฝ่ายต่างประสงค์ให้ชมุนมุฯเกิดความเข้มแข็ง 
คณะผู้วจิยัจงึได้ดําเนินการจดัประชมุเป็นระยะๆเพ่ือหาวิธีเสริมความเข้มแข็งให้กบัชมุนมุฯร่วมกนักบักลุม่ผู้ นําและ
ผู้จดัการของสหกรณ์  โดยการปฎิบตัิงานมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 32  

 ผลท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานในขัน้ตอนนีข้องคณะนกัวิจยั ถงึแม้ไม่อาจสรุปได้อยา่งแนช่ดัวา่ ชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตรอา่งทอง จํากดั จะมีความเข้มแข็งขึน้ในชัว่ระยะเวลาไม่ก่ีเดือนท่ีคณะนกัวิจยัเข้าไปศกึษาและ
เสริมหนนุ แตอ่าจกลา่วได้วา่คณะนกัวิจยัได้สร้างความเข้าใจในการทําธรุกิจในรูปของสหกรณ์ และทําให้สหกรณ์
ตา่งๆได้เรียนรู้ท่ีจะใช้ประโยชน์จากข้อมลูข่าวต่างๆสารร่วมกนัมากขึน้ มีการให้โอกาสซึง่กนัและกนัท่ีจะแก้ไขจดุออ่น
ท่ีทําให้ไม่เป็นท่ีไว้วางใจกนัตลอดมาอนัเป็นเหตใุห้ความร่วมมือใดๆไมอ่าจจะเกิดขึน้ได้ ทําให้ชมุนมุฯได้บทเรียน
สําคญัในการพิจารณาตดัสินใจดําเนินธุรกิจบนฐานของความต้องการของบรรดาสหกรณ์ต่างๆท่ีเป็นสมาชิก ซึง่
คณะผู้วจิยัคาดหวงัวา่จะเกิดการร่วมมือท่ียัง่ยืนของสหกรณ์ต่างๆท่ีเป็นสมาชิกของชมุนมุฯในอนาคตได้ ถงึแม้วา่
โครงการวิจยัครัง้นีจ้ะสิน้สดุลง 
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    ตารางที่ 32 การดําเนินงานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กบัเครือข่ายของ “ชมุนมุสหกรณ์การเกษตร  
                                    จงัหวดัอา่งทอง จํากดั ”  
  
ครัง้ท่ี วนั/เวลา/สถานท่ี กลุม่เป้าหมาย 

(กลุม่) 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

 
ผลท่ีเกิดขึน้ 

 
10 

7 ก.พ. 49  
9.00-12.00 น. 

สํานกังานสหกรณ์
จงัหวดัอา่งทอง 

ผู้ นําจากสหกรณ์สมาชกิ
ชมุนมุสหกรณ์

การเกษตร จงัหวดั
อา่งทอง จํากดั จํานวน 

10 สหกรณ์  

ประธาน/กรรมการ
ดําเนินงานจากสหกรณ์

สมาชิกชมุนมุฯ 10 สหกรณ์  
และผู้สงัเกตการณ์  
จํานวนทัง้สิน้  20 คน 

ผู้ นําสหกรณ์สมาชิก
ชมุนมุฯ เห็นพ้องกนัท่ีจะ
ร่วมรือ้ฟืน้กิจกรรมท่ีจะ
เสริมสร้างความเข้มแขง็

ให้กบัชมุนมุฯ  

 
11 

20 ก.พ. 49 
13.00-16.00 น. 
ห้องประชมุชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตร 

จ.อา่งทอง  

ผู้ นําและผู้จดัการจาก
สหกรณ์สมาชกิชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตร 
จงัหวดัอา่งทอง จํากดั 
จํานวน 10 สหกรณ์ 

ประธาน/กรรมการ/ผู้จดัการ
จากสหกรณ์สมาชิกชมุนมุฯ 
7 สหกรณ์ ผู้จดัการชมุนมุฯ 

และผู้สงัเกตการณ์  
จํานวนทัง้สิน้  15 คน 

มีการแลกเปล่ียนข้อมลู
กนัอย่างกว้างขวางถึงขีด
ความสามารถของชมุนมุ
ในการเป็นแม่ขา่ยทํา

ธรุกิจร่วมกนัของสหกรณ์
ตา่งๆ และในเบือ้งต้นได้
ตกลงท่ีจะเร่ิมต้นจาก 
ความร่วมมือกนัท่ีจะ

แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร
เก่ียวกบัวิธีการสัง่ซือ้ 
ราคาท่ีซือ้ แหลง่ท่ีซือ้ 

ปุ๋ ยเคมีของสหกรณ์ต่างๆ   
 

12 
15 มี.ค. 49 

9.30-12.00 น. 
ห้องประชมุชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตร 

จ.อา่งทอง 

ผู้ นําและผู้จดัการจาก
สหกรณ์สมาชกิชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตร 
จงัหวดัอา่งทอง จํากดั 
จํานวน 10 สหกรณ์ 

ประธาน/กรรมการ/ผู้จดัการ
จากสหกรณ์สมาชิกชมุนมุฯ 
9 สหกรณ์ ผู้จดัการชมุนมุฯ 

และผู้สงัเกตการณ์  
จํานวนทัง้สิน้  18 คน 

มีการแลกเปล่ียนข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบั ราคา
ปุ๋ ยเคมี ในเดือน มี.ค.ของ
สหกรณ์จากแหลง่ซือ้ท่ี

ตา่งๆ   
ทําให้สหกรณ์ได้รับ
ประโยชน์จากข้อมลู
ข่าวสารด้านราคาท่ี

กว้างขวางขึน้ โดยเฉพาะ
สหกรณ์ขนาดเลก็บางแหง่ 

มีความพอใจมาก 
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ตารางท่ี 32 (ตอ่)  
 
ครัง้ท่ี วนั/เวลา/สถานท่ี กลุม่เป้าหมาย 

(กลุม่) 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

 
ผลท่ีเกิดขึน้ 

13 25 เม.ย. 49 
13.00-16.30 น. 
ห้องประชมุชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตร 

จ.อา่งทอง 

ผู้ นําและผู้จดัการจาก
สหกรณ์สมาชกิชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตร 
จงัหวดัอา่งทอง จํากดั 
จํานวน 10 สหกรณ์ 

ประธาน/กรรมการ/ผู้จดัการ
จากสหกรณ์สมาชิกชมุนมุฯ 
8 สหกรณ์ ผู้จดัการชมุนมุฯ 

และผู้สงัเกตการณ์  
จํานวนทัง้สิน้  14 คน 

มีการแลกเปล่ียนข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบั ราคา

ปุ๋ ยเคมี ในเดือน เม.ย.ของ
สหกรณ์ต่างๆ   

และเร่ิมแลกเปลีย่นข้อมลู
การสัง่ซือ้ข้าวสารของ

สหกรณ์จากแหลง่ซือ้ต่างๆ 
 

 
14 

19 พ.ค. 49  
14.00-16.30 น. 
สํานกังานสหกรณ์
จงัหวดัอา่งทอง 

ผู้ นําจากสหกรณ์สมาชกิ
ชมุนมุสหกรณ์

การเกษตร จงัหวดั
อา่งทอง จํากดั จํานวน 

10 สหกรณ์  

ประธาน/กรรมการ
ดําเนินงานจากสหกรณ์
สมาชิกชมุนมุฯ  สหกรณ์  
และผู้สงัเกตการณ์  

จํานวนทัง้สิน้ 12   คน 

มีการแลกเปล่ียนข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบั ราคา
ปุ๋ ยเคมี และราคาข้าวสาร
ในเดือน พ.ค.ของสหกรณ์

ตา่งๆ   
 

 
15 

14 มิ.ย.49 
14.00-16.30 น. 
ห้องประชมุชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตร 

จ.อา่งทอง 

ผู้ นําจากสหกรณ์สมาชกิ
ชมุนมุสหกรณ์

การเกษตร จงัหวดั
อา่งทอง จํากดั จํานวน 

10 สหกรณ์ 

ประธาน/กรรมการ
ดําเนินงานจากสหกรณ์
สมาชิกชมุนมุฯ  สหกรณ์  
และผู้สงัเกตการณ์  

จํานวนทัง้สิน้ 12   คน 

นอกจากเป็นเวทีท่ีทําให้
สามารถรับรู้ข้อมลู

ขา่วสารเก่ียวกบัธุรกิจปุ๋ ย
และข้าวสารระหวา่ง
สหกรณ์ต่างๆแล้ว ได้มี
การหารือท่ีจะขยายความ
ร่วมมือท่ีจะทําธุรกิจ
ร่วมกนั ให้มากขึน้ ซึง่ท่ี
ประชมุแลกเปลี่ยน

ความเห็นอยา่งกว้างขวาง
แตไ่ม่ได้ข้อสรุปเน่ืองจาก
ไม่มัน่ใจในความพร้อม

ของชมุนมุฯ  
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ตารางท่ี 32 (ตอ่)  
 
ครัง้ท่ี วนั/เวลา/สถานท่ี กลุม่เป้าหมาย 

(กลุม่) 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

 
ผลท่ีเกิดขึน้ 

16 14 ก.ค. 49 

13.00-16.30 น. 
ห้องประชมุชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตร 

จ.อา่งทอง 

ผู้ นําและผู้จดัการจาก
สหกรณ์สมาชกิชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตร 
จงัหวดัอา่งทอง จํากดั 
จํานวน 10 สหกรณ์ 

ประธาน/กรรมการ/ผู้จดัการ
จากสหกรณ์สมาชิกชมุนมุฯ 
สหกรณ์ ผู้จดัการชมุนมุฯ 

และผู้สงัเกตการณ์  
จํานวนทัง้สิน้  11 คน 

มีความเห็นพ้องกนัวา่ให้
ชมุนมุฯ นํารถบรรทกุ 10 

ล้อท่ีมีอยู ่ออกรับจ้าง
ขนสง่ปุ๋ ยและข้าวสารแก่
สหกรณ์ต่างๆ เพ่ือหา

รายได้เป็นการเร่ิมต้นก่อน 
โดยสหกรณ์ตา่งๆเองก็มี
ความประสงค์ท่ีจะใช้

บริการ 
 
 
 

     
 
 

       
                                     



           บทที่ 6 
 

เครือข่ายที่เกิดขึน้ 
 

 
 ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วในบทท่ีผ่านมา ถงึขัน้ตอนท่ีคณะผู้วจิยัได้ใช้ในการเช่ือมเครือขา่ยสหกรณ์/กลุม่องค์กร
ประชาชนในจงัหวดัอา่งทอง บนพืน้ฐานของความสมคัรใจของพวกเขา ซึง่หลงัจากการดําเนินงานสิน้สดุลง 
คณะผู้วจิยัไมส่ามารถเช่ือมโยงให้เกิดเครือขา่ยใหม่ท่ียัง่ยืนขึน้มาได้  แตไ่ด้หนนุเสริมให้เครือขา่ยเดิมท่ีออ่นแอของ
ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัอา่งทองให้มีศกัยภาพท่ีจะเดินหน้าทําธรุกิจตอ่ไปได้  
 ดงันัน้ในการนําเสนอรายงานในบทนี ้ ผู้วิจยัจะแบง่การนําเสนอเป็นสองสว่น ในสว่นแรกจะเป็นการ
วิเคราะห์ถงึปัจจยัอนัอาจเป็นเหตใุห้การเช่ือมโยงเครือขา่ยของคณะผู้วิจยัในครัง้นีไ้ม่ประสบความสําเร็จ และสว่นท่ี
สองจะเป็นการนําเสนอถึงความเปลีย่นแปลงในเครือขา่ยเดิมของชมุนมุสหกรณ์จงัหวดัอา่งทองหลงัจากท่ีคณะผู้วิจยั
เข้าไปหนนุเสริม 
 
เหตุและปัจจัยที่มีผลต่อความไม่สาํเร็จในการสร้างเครือข่าย 
 
 คณะผู้วจิยัได้ประชมุปรึกษาและวเิคราะห์หาข้อสรุปถงึปัจจยัท่ีอาจเป็นเหตใุห้การดําเนินงานสร้างเครือข่าย
ไม่ประสบความสําเร็จตามท่ีมุ่งหวงั เพ่ือเป็นบทเรียนในความพยายามสร้างเครือขา่ยท่ีอาจจะมีขึน้ในโอกาสต่อไป 
ดงันี ้

1) เน่ืองจากสหกรณ์และกลุม่องค์กรประชาชนท่ีคณะวิจยัได้คดัเลือกเป็นตวัแทนเพ่ือเช่ือมเครือขา่ยนัน้ 
ล้วนแตเ่ป็นกลุม่ท่ีมีความเข้มแข็งในระดบัหนึง่ มีความสามารถท่ีจะพึง่พาตนเองได้ ทําให้มีความ
แข็งตวัท่ีจะร่วมมือกนั 

2) นโยบายของรัฐท่ีทุ่มงบประมาณและความชว่ยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ผู้ มีรายได้น้อยใน
ช่วงเวลาท่ีผ่านมา ทําให้เกิดกระแสการ “ให้เปลา่”  ในรูปแบบต่างๆอย่างมากมาย ทําให้ชาวบ้านเกิด
ความคุ้นชินท่ีจะรอคอยความชว่ยเหลือมากกวา่ท่ีคิดอยากจะพึง่พาตนเอง  การสร้างสํานกึให้พวกเขา
เห็นคณุคา่ของการพึง่พาตนเองและพึง่พาซึง่กนัและกนัจงึเป็นไปอย่างยากลาํบาก 

3) มีหน่วยงานภาครัฐจํานวนมาก ทัง้ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีและจากสว่นกลาง รวมทัง้สถาบนัการศกึษา ได้นําร่อง
ให้การสง่เสริมการสร้างเครือขา่ยมาก่อนหน้าโครงการฯ โดยท่ีสว่นใหญ่จะเน้นไปท่ีการสร้างเครือขา่ย
อย่างเป็นทางการ ไม่วา่จะเป็น เครือขา่ยโอทอป เครือขา่ยกองทนุหมู่บ้าน เครือขา่ยกลุม่สตรี  ฯลฯ มี
การเรียกประชมุผู้ นําบอ่ยครัง้ จนเกิดความอ่ิมตวัและผู้ นําบางสว่นเกิดทศันคติไม่ดีต่อการสร้าง
เครือขา่ยวา่ทําให้พวกเขาเสียเวลา  

4) มีความไมไ่ว้วางใจกนัสงูระหวา่งกลุม่ เน่ืองจากท่ีผา่นมามีหลายกลุม่องค์กรท่ีมีประสบการณ์ในทาง
ลบตอ่เครือขา่ย เช่น บางกองทนุให้กลุม่อาชีพกู้ ยืมเงินไปลงทนุแล้วเรียกเก็บเงินคืนไม่ได้ทําให้
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คณะกรรมการกองทนุต้องรับผิดชอบด้วยการชดใช้  กลุม่อาชีพบางกลุม่ท่ีเช่ือมเครือขา่ยด้าน
การตลาดด้วยการฝากสินค้าไปจําหนา่ยกบักลุม่อาชีพอื่นเม่ือมีงานออกร้านแล้วเรียกเก็บเงินไมไ่ด้ 
ฯลฯ   

5) สําหรับ  “เครือขา่ยผู้ปลกูและแปรรูปกล้วยนํา้ว้าพนัธุ์มะลอิอ่ง”  ซึง่เร่ิมต้นมีความเป็นไปได้สงูท่ีจะเกิด
การร่วมมือกนัเป็นเครือขา่ย เน่ืองจากมีกลุม่องค์กรจํานวนหนึง่มองเห็นประโยชน์ท่ีจะได้รับร่วมกนั ทัง้
กลุม่ท่ีมีความต้องการรับซือ้ผลผลติ และกลุม่ท่ีต้องการปลกูป้อนให้ แตสื่บเน่ืองจากการท่ีกลุม่ท่ีแจ้ง
ความประสงค์ต้องการรับซือ้กล้วยพนัธุ์นี ้ได้ให้ข้อมลูความขาดแคลนนีแ้ก่หนว่ยงานหลายฝ่าย  จงึมี
โครงการสง่เสริมเผยแพร่ให้เกษตรกรในจงัหวดัปลกูกล้วยพนัธุ์มะลอิอ่ง โดยสํานกังานเกษตรจงัหวดั
อา่งทองซึง่ได้รับนโยบายให้จากจงัหวดั ได้จดัสรรงบประมาณเพ่ือซือ้หน่อกล้วยพนัธุ์นีแ้จกฟรีแก่
เกษตรกร ในพืน้ท่ีประมาณ 500 ไร่ ซึง่ในขณะท่ีโครงการวิจยัเร่ิมต้นดําเนิน เป็นเวลาเดียวกบัท่ี
สํานกังานเกษตรจงัหวดัคดัเลือกเกษตรกรเข้าสูโ่ครงการแล้ว และกําลงัอยูใ่นระหวา่งการประมลูหนอ่
พนัธุ์กล้วยมะลอิอ่ง ดงันัน้เม่ือหารือกนักบักลุม่องค์กรท่ีแจ้งความสนใจกบัโครงการวิจยัฯ จงึเห็นพ้อง
กนัท่ีจะยตุกิารสานเครือขา่ยนี ้ 

 
หนุนเสริมเครือข่ายเดมิ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทอง จาํกัด” ให้เข้มแข็งขึน้ 
 

ตามท่ีได้กลา่วมาแล้วในบทท่ี 3 ถงึการขาดศกัยภาพในการบริหารงานของ “ชมุนมุสหกรณ์การเกษตร
อา่งทอง จํากดั” ท่ีไม่สามารถเป็นแม่ข่ายท่ีจะเช่ือมโยงธรุกิจกบับรรดาสหกรณ์สมาชิกได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดย
สถานการณ์ทางธรุกิจของชมุนมุฯก่อนท่ีโครงการวิจยัฯ จะเข้าทําการหนนุเสริมนัน้ ชมุนมุแหง่นีย้งัคงมีการทําธรุกิจอยู่
ประปราย และผลการดําเนินงานก็ยงัคงขาดทนุมาอยา่งตอ่เน่ือง โดยธรุกิจท่ีชมุนมุฯทํานัน้ก็เป็นธรุกิจท่ีไมมี่ความ
เช่ือมโยงหรือเก่ียวข้องกบัความต้องการของสหกรร์สมาชิกแตอ่ยา่งใด เชน่ ธุรกิจให้บริการล้างทําความสะอาดรถ อีก
ทัง้ขณะนัน้ยงัมีแผนท่ีจะลงทนุให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นกัเรียนและประชาชนทัว่ไป  

หลงัจากท่ีคณะผู้วิจยัได้เข้าร่วมประชมุกบัสหกรณ์การเกษตรจํานวน 10 สหกรณ์ ท่ีเป็นสมาชิกของชมุนมุฯ  
เป็นระยะเวลา  5 เดือน (ระหวา่ง ก.พ. 49- ก.ค. 49) ได้พยายามหนนุเสริมด้วยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในวิถี
การทําธรุกิจของสหกรณ์ และกระตุ้นให้เกิดความคดิท่ีจะร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาของชมุนมุสหกรณ์ในลกัษณะของ
เครือขา่ยร่วมคิดและร่วมทําธรุกิจ ให้ชมุนมุฯตระหนกัถงึภารกิจท่ีควรมุ่งให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิก ไม่ใชพ่ยายามท่ี
จะแสวงหากําไรจากบคุคลทัว่ๆไปดงัท่ีชมุนมุฯดําเนินอยู ่  ซึง่ในระยะแรกๆเป็นไปด้วยความยากลําบาก เน่ืองจาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาทําให้ผู้ นําสหกรณ์หลายคนไม่วางใจซึง่กนัและกนั อีกทัง้มองไม่เห็นประโยชน์ท่ีสหกรณ์จะ
ได้รับจากชมุนมุฯ ต่อมาในระยะหลงัๆเม่ือคณะผู้วจิยัพยายามเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ นําสหกรณ์ด้วยระบบข้อมลู 
ทําให้พวกเขาเห็นความสําคญัของข้อมลู โดยคณะนกัวิจยัได้รวบรวมข้อมลูต่างๆเก่ียวกบัการซือ้ขายปุ๋ ยเคมีของ
สหกรณ์การเกษตรทกุแหง่มาให้ดเูป็นตวัอยา่ง ตัง้แตป่ริมาณการสัง่ซือ้ การกําหนดราคา แหลง่ท่ีซือ้ ฯลฯ เพ่ือให้แต่
ละสหกรณ์ได้เหน็และเปรียบเทียบกนั ซึง่ก็ได้รับความสนใจและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กนัอยา่งกว้างขวาง และเม่ือ
ทกุฝ่ายต่างมองเห็นประโยชน์จากการแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสารระหวา่งกนั จึงได้ตกลงร่วมกนัท่ีจะกําหนดในวาระ
การประชมุครัง้ต่อๆไปวา่ให้มีวาระเร่ืองการแลกเปลี่ยนข้อมลูขา่วสารในด้านการซือ้ขายปุ๋ ยของสหกรณ์ด้วย  
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จากการสงัเกตการณ์ในครัง้ตอ่ๆมาของคณะนกัวิจยัก็พบวา่มีการเคล่ือนไหวช่วยเหลือกนัในกิจกรรมการซือ้
ปุ๋ ยของสหกรณ์มากขึน้ เชน่ สหกรณ์ปศสุตัว์ซึง่เป็นสหกรณ์ขนาดเลก็และเร่ิมต้นท่ีจะทําธรุกิจปุ๋ ย สามารถท่ีจะเรียนรู้
และแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัสหกรณ์อื่นๆ ซึง่ก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทัง้คําแนะนําแหลง่ซือ้ และราคาซือ้
ขาย หลงัจากนัน้ในการประชมุครัง้ต่อๆมาพบว่าการแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสารได้ครอบคลมุถึงสนิค้าข้าวสารอีกด้วย 

 อย่างไรก็ตามถงึแม้จะมีการแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสารในการดําเนินธรุกิจปุ๋ ยเคมี และข้าวสาร ระหวา่ง
สหกรณ์ต่างๆ อีกทัง้ผู้ นําสหกรณ์ตา่งๆก็มองเห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้หากมีการร่วมมือกนัในการสัง่ซือ้ปุ๋ ยและ
ข้าวสารด้วยกนั  แตก่ารจบัมือร่วมทําธุรกิจด้วยกนัยงัไม่เกิดขึน้อย่างจริงจงั แต่ผู้ นําจากสหกรณ์ทัง้หลายตา่งลง
ความเห็นร่วมกนัให้ชมุนมุฯใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน คน และอปุกรณ์เครืองมือท่ีมีอยู่สร้างรายได้ เช่นใช้รถบรรทกุ
สบิล้อออกรับจ้างขนสง่ปุ๋ ยให้กบัสหกรณ์สมาชกิซึง่มีความต้องการใช้บริการตลอดทัง้ปี และหากกิจกรรมนีเ้ป็นไปได้
ด้วยดีจงึจะเดินหน้าสร้างความร่วมมือในเร่ืองอ่ืนๆกนัตอ่ไป 

คณะผู้วจิยัคาดหวงัวา่ถึงแม้วา่งานวิจยัครัง้นีจ้ะสิน้สดุลง แตก่ารร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ตา่งๆในรูปของ
ชมุนมุฯนา่ท่ีจะสามารถดําเนินต่อไปได้ ถงึแม้จะเป็นไปอยา่งค่อยเป็นคอ่ยไปและยงัไมส่ามารถประเมินผลออกมา
เป็นตวัเลขทางเศรษฐกิจท่ีสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์จะได้รับก็ตามที 

  
  



                บทที่ 7 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการดําเนินงานสร้างเครือขา่ยของคณะวิจยัตลอดระยะเวลา 1 ปี สามารถสรุปผลการดําเนินงานและ
ประโยชน์ท่ีคณะนกัวจิยัได้รับ รวมทัง้ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัต่อยอดในอนาคตได้ดงันี ้
 
สรุปผลการดาํเนินงาน: 
 
 การปฎบิัตงิานจริงกับแผนที่วางไว้ 
 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฎิบติัการ ท่ีมีการออกแบบการดําเนินงานเป็น 2 ระยะ คือระยะท่ี 1 ใช้เวลา 
4 เดือน (สงิหาคม–พฤศจกิายน 2548) เพ่ือศกึษาสถานการณ์และการดําเนินงานของกลุม่องค์กรในพืน้ท่ีก่อนท่ีคณะ 
ผู้วิจยัจะดําเนินการสร้างเครือขา่ย การทํางานในระยะนีส้ว่นใหญ่เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด นอกจากในสว่นท่ีต้อง
สํารวจคนจนจดทะเบียน ซึง่ต้องใช้เวลามากเกินกวา่ท่ีคาดหมาย เน่ืองจากฐานข้อมลูท่ีมีอยู่มีการจดัเก็บอยา่งไม่เป็น
ระบบ อีกทัง้รายช่ือคนจนจดทะเบียนก็มีจํานวนมาก ทําให้ต้องมาทําตอ่เน่ืองในระยะท่ีสองด้วย 

 ระยะท่ี 2 เป็นขัน้ตอนการดําเนินงานสร้างเครือขา่ยของคณะนกัวิจยั ซึง่ตามแผนงานกําหนดใช้เวลา 6 
เดือน (ธนัวาคม 2548 - กรกฎาคม 2549) ในขัน้ตอนนีค้ณะผู้วจิยัได้กําหนดกลุม่เป้าหมายเฉพาะสหกรณ์ และกลุม่
องค์กรประชาชน ท่ีมีความพร้อมจะดแูลกลุม่ของตนเอง และมีศกัยภาพท่ีจะร่วมกิจกรรมกบักลุม่/องค์กรอ่ืนๆได้ ซึง่มี
จํานวนทัง้สิน้ 206 สหกรณ์/กลุม่องค์กรประชาชน จากนัน้คณะผู้ วิจยัได้จดัเวทีเพ่ือพบปะกบัผู้ นําสหกรณ์และกลุม่
องค์กรท่ีเป็นเป้าหมายดงักลา่ว เพ่ือชีแ้จงทําความเข้าใจถึงเป้าหมายของโครงการวิจยัท่ีจะสร้างเครือข่ายพนัธมิตรขึน้
ระหวา่งสหกรณ์และกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัอา่งทอง  การดําเนินงานในขัน้ชว่งนีเ้ป็นไปตามแผนงานท่ี
คณะวิจยักําหนด โดยมีผู้ นําสหกรณ์และกลุม่องค์กรฯท่ีเป็นเป้าหมายเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 117 สหกรณ์/กลุม่  และ
แสดงความสนใจจะเข้าร่วมในโครงการฯ  จํานวน 75 สหกรณ์/กลุม่  
 ตามแผนงานตอ่ไปนัน้คณะผู้วิจยัจะต้องกระจายตวักนัเข้าเยี่ยมสหกรณ์และกลุม่/องค์กรท่ีสมคัรใจเข้าร่วม
โครงการ เพ่ือศกึษาวา่แตล่ะแหง่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและมีแผนการดําเนินงานของกลุม่หรือไม่ และเม่ือ
พบวา่สหกรณ์และกลุม่/องค์กรใดไม่เคยมีการศกึษาและวางแผนการดําเนินงานของกลุม่มาก่อน คณะผู้วิจยัก็จะ
ร่วมกบัผู้ นําสหกรณ์และกลุม่/องค์กรนัน้ๆในการวิเคราะห์หาจดุออ่นจดุแข็งของกลุม่ ดโูอกาสและอปุสรรคในการ
ดําเนินงาน และจดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ขึน้  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากจํานวนสหกรณ์/กลุม่องค์กรท่ี
ได้แจ้งความเข้าร่วมโครงการมีจํานวนมาก  คณะผู้วิจยัไม่สามารถจะลงไปช่วยศกึษาและจดัทํากรอบทิศทางได้
ครบถ้วนตามแผนท่ีกําหนดเน่ืองจากต้องใช้เวลามาก จงึได้ดําเนินงานในขัน้ตอนตอ่ไปหลงัจากท่ีเห็นวา่สหกรณ์/กลุม่
องค์กรท่ีสนใจจํานวนหนึง่ ทราบถงึทิศทางการดําเนินงานของตนแล้ว  



 50 

 ขัน้ตอนตอ่มาเม่ือคณะผู้วจิยัได้จดัเวทีรวมเพ่ือระดมความคิดเห็นของจากทกุกลุม่ โดยให้ผู้ นํา/ตวัแทนจาก
แตล่ะกลุม่ได้นําเสนอจดุออ่น-จดุแข็งของกลุม่ตนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกนัและหาแนวทางท่ีจะ
ร่วมมือชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั ผลท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานในขัน้นีก็้คือ มีผู้ นํากลุม่อยู ่ 6 กลุม่ท่ีมีความสนใจและ
ต้องการสร้าง “เครือขา่ยผู้ผลติและผู้แปรรูปกล้วยนํา้ว้าพนัธ์มะลิออ่ง” อย่างไรก็ตามเครือขา่ยนีไ้ม่สามารถจะ
ดําเนินงานได้เป็นผลสําเร็จ เน่ืองจากพบวา่มีความซ้อนกบัโครงการท่ีภาครัฐโดยสํานกังานเกษตรจงัหวดัอา่งทอง
กําลงัดําเนินงานอยู่และไม่สามารถจะผนวกให้เป็นโครงการเดียวกนัได้ 

 เม่ือการสร้างเครือข่ายไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ คณะผู้วิจยัจงึได้มีการปรับแผนงานใหม่ โดยหารือกนั
วา่ในช่วงเวลาท่ีเหลือควรท่ีจะเสริมหนนุเครือขา่ยเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็งขึน้ โดยได้เลือกเครือข่ายของชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตรจงัหวดัอา่งทอง เป็นเครือข่ายเป้าหมายต่อไป และได้ดําเนินการเสริมหนนุจนสิน้สดุระยะดําเนิน 

งานโครงการฯ คาดหมายวา่เครือขา่ยของชมุนมุฯจะสามามารถดําเนินตอ่ไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพดีขึน้กวา่เดิม
เน่ืองจากสามารถสงัเกตเห็นผลการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ มีการร่วมหารือแลกเปลี่ยนขา่วสารระหว่างสหกรณ์สมาชิก
ของเครือขา่ยมากขึน้ มีความไว้วางใจกนัมากขึน้  ถงึแม้การเปลี่ยนแปลงนีจ้ะเป็นไปอยา่งคอ่ยเป็นค่อยไปและยงัไม่
สามารถประเมินผลออกมาเป็นตวัเลขทางเศรษฐกิจท่ีสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์จะได้รับก็ตามที 
 
  ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ 
 
 ตลอดระยะเวลาปฎิบติังานวิจยัครัง้นี ้พบปัญหา/อปุสรรคจากทัง้สภาพแวดล้อม และจากทีมงานวิจยั สรุป
ท่ีสําคญัได้ดงันี ้

 1) ผู้ นําซึง่เป็นตวัแทนของสหกรณ์/กลุม่ท่ีเข้าร่วมหารือเพ่ือสร้างเครือขา่ยแต่ละครัง้ มีการสลบัเปลี่ยนคนอยู่
เสมอ ทําให้ขาดความตอ่เน่ือง 
 2) สหกรณ์/กลุม่องค์กรท่ีคณะผู้วิจยักําหนดเป็นกลุม่เป้าหมาย ล้วนแตเ่ป็นกลุม่ท่ีมีความเข้มแข็งในระดบั
หนึง่มีความสามารถท่ีจะพึง่พาตนเองได้ ทําให้มีความแข็งตวัท่ีจะร่วมมือกนั การดําเนินงานในขัน้ตอนอ่ืนๆจงึมีความ
ยากลําบากขึน้ 

 3) นโยบายของรัฐท่ีทุ่มงบประมาณและความชว่ยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ผู้ มีรายได้น้อยใน
ช่วงเวลาท่ีผ่านมา ทําให้เกิดกระแสการ “ให้เปลา่” สร้างความคุ้นชินท่ีชาวบ้านจะรอคอยความช่วยเหลือมากกวา่ท่ีคิด
อยากจะพึง่พาตนเอง การสร้างสํานกึให้พวกเขาเห็นคณุคา่ของการพึง่พาตนเองและพึง่พาซึง่กนัและกนัจงึเป็นไป
อย่างยากลําบาก 

 4) มีหน่วยงานภาครัฐจํานวนมาก ทัง้ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีและจากสว่นกลาง รวมทัง้สถาบนัการศกึษา ได้นําร่องให้
การสง่เสริมการสร้างเครือข่ายในพืน้ท่ีมาก่อนหน้าท่ีโครงการวจิยัจะเร่ิม โดยท่ีสว่นใหญ่จะเน้นไปท่ีการสร้างเครือขา่ย
อย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็น เครือขา่ยโอทอป เครือขา่ยกองทนุหมู่บ้าน เครือขา่ยกลุม่สตรี ฯลฯ มีการเรียกประชมุ
ผู้ นําบอ่ยครัง้ จนเกิดความอิม่ตวัและผู้ นําบางสว่นเกิดทศันคตไิม่ดีตอ่การสร้างเครือขา่ยวา่ทําให้พวกเขาเสียเวลา  
 5) ทีมงานวิจยัท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีในบางคน เปลี่ยนแปลงหน้าท่ีความรับผดิชอบในงานประจําท่ีทําอยู่เดิม ทําให้
การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆมีอปุสรรคอยูบ้่าง 
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 6) เน่ืองจากข้อจํากดัในด้านเวลาของงานวิจยัในครัง้นี ้ ทําให้ขัน้ตอนการร่วมมือกนัระหวา่งทีมนกัวิจยักบั
สมาชิกของกลุม่/องค์กร ในการจดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่/องค์กรต่างๆต้องทํากนัอยา่งรีบเร่งและทํา
ได้ไมค่รอบคลมุกลุม่ท่ีเป็นเป้าหมายทัง้หมด การกระจายตวักนัลงพืน้ท่ีของทีมวิจยัมีอปุสรรคในด้านเวลาของทีมวิจยั
ท่ีเป็นข้าราชการ และเม่ือเสริมทีมงานท่ีเป็นพฒันากรท่ีดแูลในแตล่ะพืน้ท่ี ก็พบอปุสรรคในด้านทกัษะการจดัทํากรอบ
ทิศทาง   
 
ประโยชน์ที่คณะนักวิจัยได้รับ 
 

1) นกัวจิยัในทีมซึง่มาจากหลายหนว่ยงานได้เรียนรู้ท่ีจะทํางานร่วมกนั ได้แลกเปล่ียนแนวคดิและวิธีการ
ทํางานระหวา่งกนั โดยเฉพาะระหวา่งนกัวิจยัท่ีเป็นนกัวิชาการและนกัวจิยัท่ีปฏบิตัิงานในพืน้ท่ี  

2) นกัวจิยัได้รับประสบการณ์ตรงจากการวิจยัเชิงปฎิบตักิารซึง่ต้องดําเนินงานในลกัษณะเข้าคลกุคลีและ
เรียนรู้สถานการณ์จริง ทําให้มองเห็นประเด็นปัญหาในพืน้ท่ีลกึซึง้ชดัเจนขึน้  

3) ได้รู้จกั ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ทัง้แนวคิดและประสบการณ์จากนกัวิจยัคนอ่ืนๆท่ีอยูใ่นเครือขา่ย รวมทัง้
จากทีมประสานงานกลาง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 
  ข้อเสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงกระบวนการวจิัย 
 

1) การคดัเลือกกลุม่เป้าหมายเข้าร่วมเครือขา่ยไมค่วรเลือกเฉพาะกลุม่ท่ีมีความเข้มแข็งแล้วเทา่นัน้ 
เพราะความแข็งตวัท่ีจะร่วมมือกนัมีสงู  

2)    ควรเพิ่มจํานวนนกัวิจยัในพืน้ท่ีจากหนว่ยงานท้องถ่ินอื่นๆ เช่น องค์การบริหารสว่นตําบล   เข้าร่วม
 ทีมงานให้มากขึน้นอกเหนือจากนกัวิจยัท่ีเป็นข้าราชการซึง่มกัมีข้อจํากดัในด้านเวลา   
3) การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ นํากลุม่/องค์กรด้วยระบบข้อมลู การสร้างให้พวกเขามีทกัษะในการ
 วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือกําหนดแผนการพฒันาเครือขา่ยได้ด้วยตวัเองนัน้ ต้องการทัง้เวลาและการ
 ดําเนินการอยา่งท่ีต้องทําอยา่งตอ่เน่ืองด้วยความอดทน ดงันัน้การคดัเลือกทีมงานท่ีมีความมุ่งมัน่
 และมีความเช่ือในศกัยภาพของชาวบ้านและผู้ นํากลุม่วา่สามารถจะพฒันาตนเองได้จงึเป็นเร่ืองท่ีมี
 ความสําคญั อีกทัง้ไมค่วรคาดหวงัผลในระยะสัน้ เพราะเม่ือไม่เห็นผลจะ สร้างความท้อถอยให้แก่
 ทีมงาน  
 

 

   ข้อเสนอแนะสาํหรับการต่อยอดโครงการวจัิยในอนาคต 
 

1) ทา่มกลางนโยบายของรัฐท่ีได้สร้างพฤติกรรมการรอคอยความช่วยเหลือให้แก่สหกรณ์/กลุม่องค์กรต่างๆ  
อย่างท่ีเป็นอยู่ในเวลานี ้การสร้างสํานกึให้พวกเขาเห็นคณุคา่ของการพึง่พาตนเองและพึง่พาซึง่กนัและ 
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กนัจงึต้องอาศยัทีมงานท่ีมีความเข้าใจ อตุสาหะและไม่ท้อถอย นอกจากนีย้งัต้องใช้เวลาและ ทําอย่าง 
ตอ่เน่ือง ไม่ควรมีเง่ือนไขของเวลาเป็นตวักําหนด และควรขยายกลุม่เป้าหมายไปยงักลุม่เยาวชนในพืน้ท่ี  

2) การให้การสง่เสริมของหนว่ยงานภาครัฐต่างๆไม่ควรมีลกัษณะเหมือนกบัเป็นการแยง่ชิงประชาชนใน
พืน้ท่ีอยา่งท่ีเป็นอยู ่  ควรมีการศกึษาเพ่ือหาทางบรูณาการ การใช้งบประมาณเพ่ือการสง่เสริมให้เกิด
เครือขา่ยของหนว่ยงานภาครัฐให้มีประสทิธิภาพมากขึน้  

3) นอกจากมุ่งสร้างเครือขา่ยใหมใ่ห้เกิดขึน้แล้ว ควรให้ความสนใจเครือขา่ยเดิมท่ีมีอยู่แล้วแตย่งัมีความ
ออ่นแอและต้องการการหนนุเสริมในด้านตา่งๆ ทัง้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์และปัจจยัแวดล้อมตา่งๆเพ่ือให้
เครือขา่ยเหลา่นัน้สามารถดําเนินงานสร้างประโยชน์ให้กบัสมาชิกของเครือขา่ยได้อยา่งเต็มท่ี 
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เอกสารอ้างองิ 
 

 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “ประกาศสํานกัทะเบียนกลาง เร่ือง จํานวนประชากรทัว่ราชอาณาจกัร” 
 (Online: http://www”borathailand.org) 
สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อา่งทอง.รายงานฐานะการเงินของสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2545, 2546  
 และ 2547 
สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัอา่งทอง. รายงานสรุป 3 ปี กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองจงัหวดัอา่งทอง. 2547. 
----------------------------- ผลการดําเนินงานกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง จงัหวดัอา่งทอง. 2545. 
สํานกังานจงัหวดัอา่งทอง.  แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) จงัหวดัอา่งทอง. 
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