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คาํนํา 
 
 โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู ได้รับการ
สนบัสนนุเงินทนุจากสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั และสถาบนัวิชาการสหกรณ์ ในการ
สร้างเครือขา่ยคณุคา่ของกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู ซึง่มีกิจกรรมตา่งๆ
ท่ีเก่ียวข้องดงันีคื้อ กิจกรรมการศกึษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่/
องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัภ ู กิจกรรมการตรวจสอบข้อมลูคนจนจดทะเบียนของ
สมาชิกกลุม่/องค์กร กิจกรรมการจดัเวทีสร้างความเข้าใจในระหวา่งกลุม่ผู้ นํา/องค์กรเร่ืองการ
จดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่องค์กรและการเช่ือมโยงเครือขา่ย กิจกรรมการจดัทํา
กรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่/องค์กร และการหนนุเสริมของทีมวิจยั   
 ผลการศกึษาทําให้ทราบบริบทของจงัหวดัหนองบวัลําภ,ู สถานการณ์ของกลุม่/องค์กร
ประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดั, สถานการณ์ทะเบียนคนจนจดทะเบียน,การเกิดขึน้ของเครือขา่ยตา่งๆ 
ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการวิจยั ท้ายท่ีสดุคณะผู้วิจยัขอขอบพระคณุทกุๆฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องท่ีมีสว่นทําให้งานวจิยัมีความสําเร็จ อนัประกอบด้วย  สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการ
วิจยั สถาบนัวิชาการสหกรณ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัหนองบวัลําภ ู กลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภู
และ  หนว่ยงานตา่งๆ ตลอดทกุภาคสว่นของสงัคมท่ีเก่ียวข้อง ถ้าหากมีข้อเสนอแนะหรือสนใจ
ข้อมลูสามารถตดิตอ่ได้ท่ีห้องปฏิบตักิารวิจยั คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย 
42000   โทรศพัท์  0-4283-5223-8  ตอ่ 8127   
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บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 
(Executive  Summary) 

 
          การดําเนินกิจกรรมการวิจยัเร่ืองการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัลําภ ู มีกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องอยู ่ 3 ระยะด้วยกนั คือ ระยะท่ีหนึง่เก่ียวข้องกบัการศกึษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงาน
ของกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู โดยมีประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการเตรียมการ,
การศกึษาสถานการณ์ และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดั
หนองบวัลําภ,ูการตรวจสอบข้อมลูคนจนจดทะเบียนในจงัหวดัหนองบวัลําภ,ู การจดัประชมุเชิงปฏิบตักิาร
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและประเมินความสนใจผู้ นําสหกรณ์/กลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ี
จงัหวดัหนองบวัลําภ,ู การจดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ี
จงัหวดัหนองบวัลําภ ู ระยะท่ีสองเก่ียวข้องกบัการทดลองนําแผนไปปฏิบตัโิดยมีประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ตดิตามผลการดําเนินงานและการสนบัสนนุการสร้างเครือขา่ย และระยะท่ีสามเก่ียวข้องกบัการประเมินผล
และจดัทํารายงานโดยมีประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือสรุปบทเรียน, และจดัทํา
รายงานผลการวิจยั โดยมีรายละเอียดในแตล่ะกิจกรรมตามเนือ้หาในแตล่ะบทดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1. บทนํา 

 

 จากการศกึษาบริบทของกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภโูดยใช้
การศกึษาจากเอกสาร,การสมัภาษณ์, การประชมุเชิงปฏิบตักิารและอ่ืนๆพบวา่อาชีพหลกัของประชาชน
เป็นอาชีพการเกษตร โดยเพาะปลกูข้าวมากท่ีสดุรองลงไปคือข้าวโพดเลีย้งสตัว์และอ้อยโรงงาน 
อตุสาหกรรมสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมการเกษตร มีภาคบริการของเอกชนเป็นจํานวนน้อย ทําให้รายได้ตอ่
หวัของประชาชนในจงัหวดัหนองบวัลําภต่ํูาท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ ทางด้านศลิปวฒันธรรม
โดยเฉพาะทางด้านหตัถกรรมประชาชนมีความเช่ียวชาญในการทอผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  หม่ีขิด  ซึง่ทอกนัมา
ตัง้แตโ่บราณ นอกจากนีย้งัมีความสามารถในการผลติเคร่ืองจกัสาน  โดยใช้วสัดจุากไม้ไผ,่ต้นคล้าแล้วเอา
ไปย้อมสี  ทําเป็นกระตบิข้าว, พดั, ตะกร้าและของใช้ประจําครัวเรือน  เป็นต้น 
 จากการสํารวจข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่/องค์กรในจงัหวดัหนองบวัลําภจํูานวน  124  กลุม่  พบวา่
สว่นใหญ่เป็นกลุม่เกษตรกร/กลุม่อาชีพ  มีจํานวนทัง้หมด  71 กลุม่ รองลงมาเป็นสหกรณ์  มีจํานวนทัง้หมด  
53 สหกรณ์ ในสว่นของสหกรณ์จําแนกออกตามประเภทของสหกรณ์คือสหกรณ์การเกษตรจํานวน 38 
สหกรณ์, สหกรณ์ประมงจํานวน 1 สหกรณ์, สหกรณ์การร้านค้าจํานวน 2 สหกรณ์, สหกรณ์ออมทรัพย์
จํานวน 4 สหกรณ์, สหกรณ์บริการจํานวน 5 สหกรณ์,และสหกรณ์เครดติยเูน่ียนจํานวน 3 สหกรณ์ 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์พบวา่  สมาชิกของสหกรณ์ โดยเฉล่ียตอ่กลุม่มีจํานวน  2,204.67 
คน มีจํานวนสมาชิกสงูสดุ จํานวน 36,438  คน และมีจํานวนสมาชิกต่ําสดุ 20 คน  ในด้านทนุดําเนินการ



 

 

ค 

 

สหกรณ์พบวา่มีมลูคา่โดยเฉล่ียจํานวน 119,309,365 บาท มีทนุดําเนินการสงูสดุจํานวน 3,398,889,431 
บาท และทนุดําเนินการต่ําสดุ 5,523.68 บาท  สว่นในด้านหนีส้นิ สหกรณ์ มีหนีส้นิโดยเฉล่ีย 3,865,443.26 
บาท มีมลูคา่หนีส้นิสงูสดุ 19,452,674.5 บาท และหนีส้นิต่ําสดุ  80,811.98 บาท สว่นในด้านลกูหนีจ้าก
การสํารวจพบวา่ในด้านหนีส้นิมีมลูคา่โดยเฉล่ียจํานวน 16,025,261.20 บาท มลูคา่หนีส้นิสงูสดุจํานวน 
169,514,340 บาท และมลูคา่หนีส้นิต่ําสดุจํานวน 3,500 บาท สว่นในด้านกําไรในการดําเนินงานมีมลูคา่
โดยเฉล่ียจํานวน 5,578,224.38 บาท มีมลูคา่กําไรสงูสดุจํานวน  105,409,741.7 บาท และ มลูคา่กําไร
ต่ําสดุ 6,340.71 บาท 
 การดําเนินงานของกลุม่อาชีพ  สมาชิกของกลุม่อาชีพ โดยเฉล่ียตอ่กลุม่มีจํานวน  105 คน มี
จํานวนสมาชิกสงูสดุ จํานวน 405  คน และมีจํานวนสมาชิกต่ําสดุ 12  คน  ในด้านทนุดําเนินการกลุม่อาชีพ
พบวา่มีมลูคา่โดยเฉล่ียจํานวน 272,183.44 บาท มีทนุดําเนินการสงูสดุจํานวน 1,285,377 บาท และทนุ
ดําเนินการต่ําสดุ 24,343 บาท  สว่นในด้านหนีส้นิ กลุม่/องค์กร มีหนีส้นิโดยเฉล่ีย 40,000 บาท มีมลูคา่
หนีส้นิสงูสดุ 50,000 บาท และหนีส้นิต่ําสดุ  30,000 บาท สว่นในด้านลกูหนี ้ และกําไร กลุม่อาชีพไมมี่
กิจกรรมการดาํเนินการ  
  สถานการณ์ความเช่ือมโยงเครือขา่ยของกลุม่/องค์กรประชาชนในจงัหวดัหนองบวัลําภ ู ได้มีการ
เช่ือมโยงอยูแ่ล้วในหลายกลุม่/องค์กรในเครือขา่ยตา่งๆ อาทิ เครือขา่ยการเช่ือมโยงธรุกิจของสหกรณ์และ
กลุม่เกษตรกร, เครือขา่ยการผลติและการตลาดของกลุม่อาชีพในสหกรณ์ภาคเกษตร,เครือขา่ยการกู้ เงิน,
เครือขา่ยการฝากเงินและเครือขา่ยอ่ืนๆท่ีค้นพบจากการจดัเวที  
 จากการประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และเมินความสนใจเม่ือวนัท่ี 28-29 กนัยายน 
2548และวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2548 พบประเดน็ท่ีน่าสนใจในเร่ืองความคาดหวงั,สภาพปัญหาและจดุแข็ง
จดุออ่นของกลุม่/องค์กรในจงัหวดัหนองบวัลําภดูงัรายละเอียดในเอกสารฉบบัสมบรูณ์ 
 
2. บทสังเคราะห์ข้อมูลคนยากจนในพืน้ที่จังหวัดหนองบัวลาํภ ู

 

 ผลการสํารวจข้อมลูคนจนพบวา่ในจงัหวดัหนองบวัลําภมีูประชากรทัง้หมด  498,513 คน  คดิเป็น
ร้อยละ  100 มีผู้มาลงทะเบียนคนจน  25,874  คน  คดิเป็นร้อยละ   5.2  ของประชากรทัง้จงัหวดั  โดยแบง่
ออกตามพืน้ท่ี  พบวา่อําเภอเมืองหนองบวัลําภมีูผู้มาลงทะเบียนมากท่ีสดุจํานวน  11,370  คนคดิเป็นร้อย
ละ  43.9   รองลงมาคืออําเภอสวุรรณคหูาจํานวน  4,565  คนคดิเป็นร้อยละ  17.6   การแบง่ตามปัญหา
คณะวิจยัได้คดัเลือกจากปัญหาท่ีมีความจําเป็นมากท่ีสดุเพียงหนึง่ปัญหาพบข้อมลูดงันีคื้อปัญหาไมมี่ท่ีทํา
กินมีจํานวนมากท่ีสดุจํานวน  13,481  คน คดิเป็นร้อยละ  52.1    รองลงมาคือปัญหาหนีส้นิภาคประชาชน
จํานวน  8,294  คน คดิเป็นร้อยละ  32.1   แบง่เป็นสมาชิกสหกรณ์โดยแยกเป็น  สมาชิกสหกรณ์ท่ีจด
ทะเบียนจํานวน  3,236  คนคดิเป็นร้อยละ  12.5  เป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคประชาชนจํานวน  1,737  คนคดิ



 

 

ง 

 

เป็นร้อยละ 6.7   และเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ  โดยแบง่เป็นสหกรณ์จดทะเบียนจํานวน  
1,967  คนคดิเป็นร้อยละ  7.6   และสหกรณ์ภาคประชาชนจํานวน  1,187  คนคดิเป็นร้อยละ  4.6 
 
3. ขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวิจัย 

 

 การวิจยัในครัง้นีไ้ด้กําหนดขัน้ตอนและกระบวนการในการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ทัง้สามระยะ
ประกอบด้วยกิจกรรมทัง้หมด 26 กิจกรรม (กิจกรรมหลงัสดุคือการสรุปบทเรียนเม่ือวนัท่ี 11 สงิหาคม 
2549) โดยมีกิจกรรมหลกัท่ีสําคญัและผลท่ีเกิดขึน้เรียงตามลําดบัดงันีคื้อ 
 ระยะท่ีหนึง่ การประชมุทีมวิจยัเพ่ือการวางแผนในการวิจยั,การประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง,การเก็บข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ,ูการประชมุเชิง
ปฏิบตักิารเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินความสนใจ,การประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือค้นหารูปแบบและ
กระบวนการในการเช่ือมโยงเครือขา่ย,การประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือจดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานใน
การเช่ือมโยงเครือขา่ย,การประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือกําหนดแผนการทํากิจกรรมเครือขา่ย 
 ระยะท่ีสองเป็นการดําเนินการเพ่ือนําแผนไปสูก่ารปฏิบตัแิละเป็นการประชมุเพ่ือขยายผลการ
ดําเนินกิจกรรมของเครือขา่ยตา่งๆและ 
 ระยะท่ีสามเป็นระยะของการประเมินผลและการจดัทํารายงาน  
 
4. เครือข่ายที่เกิดขึน้ 

 

 การดําเนินกิจกรรมเช่ือมโยงเครือขา่ยของทีมวิจยัหนองบวัลําภตูัง้แตเ่ร่ิมดําเนินกิจกรรมเม่ือวนัท่ี 
28-29 กนัยายน 2548 เป็นการประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินความสนใจในการ
เช่ือมโยงเครือขา่ยของกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู จนถึงวนัท่ี 11 สงิหาคม 2549 
เป็นการประชมุเพ่ือสรุปบทเรียน ได้ค้นพบและก่อให้เกิดเครือขา่ยตา่งๆตามเป้าหมายของทีมวิจยัตามลําดบั
ของกิจกรรมและประเภทของเครือขา่ยดงัตอ่ไปนี ้
 1. เครือขา่ยการเรียนรู้ เป็นเครือขา่ยแรกท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานของทีมวิจยั โดยเกิดขึน้จากผล
ของการประชมุเม่ือวนัท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2548  
 2. เครือขา่ยธรุกิจ เป็นเครือขา่ยท่ีเกิดขึน้ตอ่เน่ืองจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของเครือขา่ยการเรียนรู้
โดยจําแนกออกได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ ด้วยกนัคือ 
  2.1 เครือขา่ยรายทาง เป็นเครือขา่ยท่ีมีอยูแ่ล้วและได้ดําเนินการมาอยา่งตอ่เน่ืองโดยกลุม่/
องค์กรดงักลา่วเป็นสมาชิกของเครือขา่ยการเรียนรู้ เม่ือได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในเครือขา่ยก็สามารถ
พฒันาเครือขา่ยเดมิของกลุม่/องค์กรทัง้ทางด้านการเรียนรู้และทางธุรกิจ โดยความร่วมมือของสมาชิก



 

 

จ 

 

เครือขา่ยการเรียนรู้ของจงัหวดัหนองบวัลําภอูาทิ เครือขา่ยใยบวบ, เครือขา่ยแปรรูปปลา, เครือขา่ยจกัสาน, 
เครือขา่ยแปรรูปผลติภณัฑ์ เป็นต้น 
  2.2 เครือขา่ยใหม ่ เป็นเครือขา่ยท่ีเกิดขึน้ใหมเ่น่ืองมาจากกลุม่/องค์กรประชาชนในจงัหวดั
หนองบวัลําภเูห็นความสําคญัของการเช่ือมโยงเครือขา่ยจงึได้รวมตวักนัสร้างเครือขา่ยตามฐานทาง
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในจงัหวดัหนองบวัลําภ ูอาทิ เครือขา่ยข้าว, เครือขา่ยผ้า เป็นต้น 
 
5. บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน 

การดําเนินการวิจยัโดยการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัและกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ี
จงัหวดัหนองบวัลําภ ู ได้ก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิของเครือขา่ยในบางระดบัเน่ืองมาจากข้อจํากดัในเร่ืองเวลา
และอ่ืนๆ ผลสมัฤทธ์ิท่ีก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจนได้แก่ การรวมกลุม่หรือการสร้างสมัพนัธภาพ
ระหวา่งกลุม่/องค์กร, การเกิดการเรียนรู้กระบวนการในการเรียนรู้ เป็นต้น ผลสมัฤทธ์ิท่ีก่อให้เกิดเป็น
รูปธรรมอยูบ้่างได้แก่ การแก้ปัญหาบางอยา่งท่ีบคุคลหรือกลุม่/องค์กรประสบอยู,่ การจดัการตนเองและ
กลุม่/องค์กรในด้านตา่งๆ เป็นต้น สว่นผลสมัฤทธ์ิท่ียงัไมก่่อให้เกิดเป็นรูปธรรม อนัเน่ืองมาจากเครือขา่ยคณุ
คา่ท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินการของทีมวิจยั ได้แก่ การพึง่พาตนเอง และ การมีอํานาจตอ่หรือพลงัของกลุม่/
องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 ผลท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินกิจกรรมของเครือขา่ยได้สง่ผลกระทบตอ่การแก้ปัญหาความยากจน ใน
ด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดรายจ่าย ได้เกิดขึน้ตอ่กลุม่/องค์กรตา่งๆ ซึง่สง่ผลกระทบในระดบับคุคลท่ีเป็น
สมาชิกของกลุม่/องค์กร ในกิจกรรมตา่งๆ อาทิ. การซือ้วตัถดุบิจากกลุม่/องค์กรท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ย, 
การฝึกอบรมร่วมกนั, การใช้แหลง่เรียนรู้จากกลุม่/องค์กรท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ย เป็นต้น 

2. การเพิม่รายได้ จากการดําเนินกิจกรรมของเครือขา่ยได้ก่อให้เกิดการเพิม่รายได้จาก
กิจกรรมตา่งๆ อาทิ. การขายสนิค้าให้แก่กลุม่/องค์กรท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ย, การฝากขายสนิค้ากบั
กลุม่/องค์กรตา่งๆท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ย เป็นต้น 

3. การขยายโอกาส ผลของการดําเนินกิจกรรมของเครือขา่ยได้ก่อให้เกิดการขยายโอกาส
ให้แก่กลุม่/องค์กรตา่งๆ อาทิ. การเพิ่มแหลง่วตัถดุบิ, ตลาด, การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นต้น 
 
6. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 บทสรุปประกอบด้วยผลการดําเนินการตามแผน,ปัญหาอปุสรรคในการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทีมวิจยั
และปัจจยัสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ,ประโยชน์ท่ีนกัวิจยัได้รับในแง่ของความรู้ใหมแ่ละทกัษะ/ประสบการณ์ท่ี
ได้รับ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงขบวนการวิจยัและการตอ่ยอดโครงการวจิยัในอนาคต 



บทคัดย่อ 
แนวทางการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู

_________________________ 
 

 งานวิจยัฉบบันีศ้กึษาแนวทางการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู   โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  จําแนกกระบวนการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ คือ  (๑) 
การศึกษาสถานการณ์จังหวัดหนองบวัลําภู สถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/
องค์กรประชาชนพืน้ท่ีจงัหวดัและการตรวจสอบข้อมลูคนจนจดทะเบียน โดยการสํารวจทัง้ข้อมลูทุติยภูมิ
และข้อมลูปฐมภมูิ จากกลุม่/องค์กร 2 กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่สหกรณ์จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชน
จํานวนทัง้หมด 124 กลุ่ม (๒) การจัดเวทีเพ่ือสร้างความเข้าใจในระหว่างผู้ นํากลุ่ม/องค์กร เพ่ือประเมิน
ความสนใจและกําหนดกรอบทิศทางในการดําเนินงานของเครือข่ายโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ในแต่ละกลุ่มท่ีสนใจโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และ
เทคนิคการระดมพลงัสร้างสรรค์ (AIC) และ (๓) การหนนุเสริมของทีมวิจยัและการประเมินผลโครงการโดย
การประชมุเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วมและการจดัทํารายงานวิจยั 
 ผลการวิจยั พบวา่  (๑)  การศกึษาสถานการณ์จงัหวดัหนองบวัลําภ ูสถานการณ์และบทบาทการ
ดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่/องค์กรประชาชนพืน้ท่ีจงัหวดั พบวา่ประชาชนสว่นใหญ่มีอาชีพการเกษตรโดย
ปลกูข้าวมากท่ีสดุ กลุม่/องค์กรสว่นใหญ่เป็นกลุม่อาชีพมีสหกรณ์อยูท่ัง้หมดจํานวน 53 สหกรณ์ มีการ
ดําเนินกิจกรรมการเช่ือมโยงเครือขา่ยอยูแ่ล้วในหลายกลุม่/องค์กรในเครือขา่ยตา่งๆ อาทิ เครือขา่ยการ
เช่ือมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร, เครือขา่ยการผลติและการตลาดของกลุม่อาชีพในสหกรณ์
ภาคเกษตร,เครือขา่ยการกู้ เงิน,เครือขา่ยการฝากเงินและเครือขา่ยอ่ืนๆท่ีค้นพบจากการจดัเวที นอกจากนี ้
จากการประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และเมินความสนใจเม่ือวนัท่ี 28-29 กนัยายน 2548และ
วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2548 พบประเดน็ท่ีน่าสนใจในเร่ืองความคาดหวงั,สภาพปัญหาและจดุแข็งจดุออ่นของ
กลุม่/องค์กรในจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 ผลการสํารวจข้อมลูคนจนพบวา่ในจงัหวดัหนองบวัลําภมีูประชากรทัง้หมด  498,513 คน มีผู้มา
ลงทะเบียนคนจน  25,874  คน  คดิเป็นร้อยละ   5.2  ของประชากรทัง้จงัหวดั พบวา่อําเภอเมือง
หนองบวัลําภมีูผู้มาลงทะเบียนมากท่ีสดุ รองลงมาคืออําเภอสวุรรณคหูา การแบง่ตามปัญหาคณะวิจยัได้
คดัเลือกจากปัญหาท่ีมีความจําเป็นมากท่ีสดุเพียงหนึง่ปัญหาพบข้อมลูดงันีคื้อปัญหาไมมี่ท่ีทํากินมีจํานวน
มากท่ีสดุ  รองลงมาคือปัญหาหนีส้นิภาคประชาชน แบง่เป็นสมาชิกสหกรณ์โดยแยกเป็น  สมาชิกสหกรณ์ท่ี
จดทะเบียนจํานวน  3,236  คน สมาชิกสหกรณ์ภาคประชาชนจํานวน  1,737  คน และเป็นสมาชิกสหกรณ์
ท่ีเข้าร่วมโครงการ  โดยแบง่เป็นสหกรณ์จดทะเบียนจํานวน  1,967  คนและสหกรณ์ภาคประชาชนจํานวน  
1,187  คน 



 
 
 
 

ช

 การดําเนินกิจกรรมเช่ือมโยงเครือขา่ยของทีมวิจยัหนองบวัลําภ ู ได้ค้นพบและก่อให้เกิดเครือขา่ย
ตา่งๆ ตามเป้าหมายของทีมวิจยัตามลําดบัของกิจกรรมและประเภทของเครือขา่ยดงัตอ่ไปนี ้ คือ 1) 
เครือขา่ยการเรียนรู้ เป็นเครือขา่ยแรกท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานของทีมวิจยั โดยเกิดขึน้จากผลของการ
ประชมุเม่ือวนัท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2548 และ 2)  เครือขา่ยธุรกิจ เป็นเครือขา่ยท่ีเกิดขึน้ตอ่เน่ืองจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของเครือขา่ยการเรียนรู้โดยจําแนกออกได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ ด้วยกนัคือ 2.1) เครือขา่ย
รายทาง เป็นเครือขา่ยท่ีมีอยูแ่ล้วและได้ดําเนินการมาอยา่งตอ่เน่ืองโดยกลุม่/องค์กรดงักลา่วเป็นสมาชิก
ของเครือขา่ยการเรียนรู้ เม่ือได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในเครือขา่ยก็สามารถพฒันาเครือขา่ยเดมิของกลุม่/
องค์กรทัง้ทางด้านการเรียนรู้และทางธุรกิจโดยความร่วมมือของสมาชิกเครือขา่ยการเรียนรู้ของจงัหวดั
หนองบวัลําภอูาทิ เครือขา่ยใยบวบ, เครือขา่ยแปรรูปปลา, เครือขา่ยจกัสาน, เครือขา่ยแปรรูปผลติภณัฑ์ 
เป็นต้น และ 2.2) เครือข่ายใหม ่ เป็นเครือขา่ยท่ีเกิดขึน้ใหมเ่น่ืองมาจากกลุม่/องค์กรประชาชนในจงัหวดั
หนองบวัลําภเูห็นความสําคญัของการเช่ือมโยงเครือขา่ยจงึได้รวมตวักนัสร้างเครือขา่ยตามฐานทาง
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในจงัหวดัหนองบวัลําภ ูอาทิ เครือขา่ยข้าว, เครือขา่ยผ้า เป็นต้น 
 ผลท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินกิจกรรมของเครือขา่ยได้สง่ผลกระทบตอ่การแก้ปัญหาความยากจน ใน
ด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้คือ 1)การลดรายจ่าย ได้เกิดขึน้ตอ่กลุม่/องค์กรตา่งๆ ซึง่สง่ผลกระทบในระดบับคุคลท่ี
เป็นสมาชิกของกลุม่/องค์กร ในกิจกรรมตา่งๆ อาทิ. การซือ้วตัถดุบิจากกลุม่/องค์กรท่ีเป็นสมาชิกของ
เครือขา่ย, การฝึกอบรมร่วมกนั, การใช้แหลง่เรียนรู้จากกลุม่/องค์กรท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ย เป็นต้น 2)
การเพิม่รายได้ จากการดําเนินกิจกรรมของเครือขา่ยได้ก่อให้เกิดการเพ่ิมรายได้จากกิจกรรมตา่งๆ อาทิ. 
การขายสนิค้าให้แก่กลุม่/องค์กรท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ย, การฝากขายสนิค้ากบักลุม่/องค์กรตา่งๆท่ีเป็น
สมาชิกของเครือขา่ย เป็นต้น และ 3)การขยายโอกาส ผลของการดําเนินกิจกรรมของเครือขา่ยได้ก่อให้เกิด
การขยายโอกาสให้แก่กลุม่/องค์กรตา่งๆ อาทิ.การเพิ่มแหลง่วตัถดุบิ,ตลาด, การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นต้น 
 จากการวิจยัท่ีผา่นมาได้พบปรากฏการณ์ท่ีสําคญัในเร่ืองของปัญหาท่ีเกิดขึน้ทัง้ปัญหาท่ีเกิดจาก
นกัวจิยัและปัญหาจากปัจจยัสภาพแวดล้อมตา่งๆ อาทิ.ปัญหาด้านเวลา,ภาระงาน และวฒันธรรมทาง
การเมืองเป็นต้น นอกจากนีผ้ลวิจยัได้ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่นกัวิจยัในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 1)การสร้าง
เครือขา่ยคณุคา่จากห่วงโซอ่ปุทานของสนิค้าและบริการท่ีกลุม่/องค์กรมีอยู ่ 2)ตวัแทนสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก
เครือขา่ยควรเน้นท่ีผู้จดัการ 3)การแสวงหาผู้ นําตามธรรมชาต ิ 4)ทศันคตขิองกลุม่/องค◌์กรท่ีมีตอ่สว่น
ราชการ 5)ช้อบปิง้ทวัร์ เป็นการออกเย่ียมเยียนพบปะผู้ นํากลุม่/องค์กรเพ่ือสมัภาษณ์เชิงลกึและแลกเปล่ียน
ข้อมลู นกัวิจยัก็มีโอกาสได้สอบถามข้อมลูอยา่งเตม็ท่ีและเห็นสภาพการดําเนินงานของแตก่ลุม่/องค์กร
อยา่งชดัเจน 6)การใช้วฒันธรรม/ประเพณีมาประกอบกิจกรรม จะทําให้ผู้ เข้าร่วมประชมุมีความสขุในการ
จดักิจกรรม เป็นต้น  
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 คณะวิจยัได้มีข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจยั มีประเดน็ดงัตอ่ไปนี1้)กระบวนการ
ในการวิจยัควรกําหนดไว้อยา่งกว้างๆและมีความยืดหยุน่ 2)เน้นสร้างการเรียนรู้ 3)กําหนดตวัแทนกลุม่/
องค์กรให้ชดัเจน 4) กําหนดระยะเวลาให้เหมาะสม 5) คดัเลือกทีมวิจยัท่ีทํางานในพืน้ท่ี ท่ีมีศกัยภาพ
เพียงพอในด้านข้อมลูและการประสานงานมีเวลาเพียงพอ ในการทํางานวิจยั เพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้
อยา่งตอ่เน่ือง 6)ประเมินและปรับปรุงการทํางานทกุขัน้ตอนเพ่ือปรับกิจกรรมไห้สอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ และ 7)พฒันาเครือขา่ยในขนาดท่ีใหญ่ขึน้ทัง้ในเชิงพืน้ท่ีและกิจกรรมเพ่ือพึง่ตนเอง
และมีอํานาจตอ่รองมากขึน้. 

 
 



 
Abstract 

 
 

 The purpose of this research was to find the suitable method for development 
of the cooperative procedures in Nongbualamphu Province.  The participatory action 
research (PAR) was employed in this study.  It was divided into 3 stages: (1) the study 
of background data of Nongbualamphu Province, including current situation and roles 
of cooperatives/groups/ community organization and checking registered population 
by surveying both primary and secondary data from 2 groups/organizations, which 
were 124 registered and non-government cooperative groups.  (2) Idea-sharing forums 
were set up for understanding between groups/organization leaders to evaluate interest 
and fix directions of work of the network by doing the workshop in each group 
employing the SWOT and AIC analysis.  (3) The back up of the research team and the 
project evaluation by workshop meeting and report writing. 
 It reveals that (1) most of the population are farmers and rice is their major 
crop.  Most groups/ community organizations are occupational groups with 53 
cooperatives altogether.  The network linking activities are already found in many 
groups/organizations, for example, linking businesses of cooperatives and farmers, 
loaning networks, money-deposit networks and other networks found during the idea-
sharing forums.  In addition, interesting issues about expectations, problem conditions, 
strong and weak points of groups/ community organizations in Nongbualamphu 
Province were found during the workshop meeting for idea-exchanging and interest 
evaluation on September 28-29 and November 4, 2005. 
 The survey result of the information of the poor shows that there are 498,513 
people in Nongbualamphu Province and 25,874 of the population registered or being 
poor, which is 5.2% of the total population.  The population of Muang 
Nongbualamphu District was the largest group which registered and the second 
largest group which registered was the population of Suwannakuha District.  The 
research team had categorized the problems according to their severity and found that 
the most severe problem was no lands to cultivate and the second severe problem was 
private debts.  The problems were also categorized according to the cooperative 
members who were troubled, which were 3,236 registered cooperative members, 
1,737 non-government cooperative members and members who joined the project, 
that were, 1,967 registered cooperative members and 1,187 non-government 
cooperative members. 
 The network linking project of the Nongbualamphu research team had found 
and established new networks according to the purposes of the project, which were 1) 
learning network, the first network established during the project and a result of 
November 17-18, 2005 meeting.  2) business network, a result of learning network, 
which is divided into 2 groups: 2.1) Along the way network , the network that already 
exists and is run continuously.  The groups/organizations are members of learning 
network.  When they exchange ideas within the network, they can develop their 
group’s network both in learning and business under the cooperation of the 
Nongbualamphu Province learning network such as Laffa Network, Fish 
Transforming Network, Wickerwork Network and Product Transforming Network.  
2.2) new network, which was newly established as groups/Nongbualamphu Province 
Organization had seen the importance of network linking and gathered to build 
networks according to their economics and ways of life base such as rice or fabric 
network. 



 ญ

 The result of the network has affected the poor-living solution, that are, 1) 
expense reduction that happens in groups/organizations as individual in 
groups/organizations in activities such as the purchase of raw material from 
groups/organizations that are members of network, the together training, the usage of 
learning sources from groups/organizations that are members of network. 2) The 
increase of income, the work of the network has increased the income from activities 
such as selling  products to groups/organizations or have the groups/organizations that 
are network’s members sell the products.  3) The opportunity expansion such as the 
increase of raw material sources, markets and knowledge exchanging. 
 The research has found great phenomenon in problems both from the 
researchers and environmental factors such as time, responsibility and political 
cultures problems.  In addition, the result of the research is beneficial to the 
researchers in the following points: 1) The construction of value network from supply 
links chain of products and services of the groups/organizations.  2) Members of 
cooperatives should rely on their managers. 3) Informal leader finding 4) Attitudes of 
groups/organizations towards the government 5) shopping tour, a visit to leaders of 
groups/organizations to in depth interview and exchange information. 6) The use of 
cultures/traditions as part of the activity helps those who attended the meeting enjoy 
the activity. 
 The research team has some suggestions to improve the research steps as 
follow: 1) The research step should be flexible and not too specific.  2) Giving 
emphasis on learning process. 3) Indicating specific group/organization agent.  4) 
setting the proper length of time 5) selecting local research team who has potential in 
data, work-coordinating and has enough time in order that the work flows 
continuously 6) evaluating and improving every step of work to adapt the activity to 
serve unexpected situation 7) developing the bigger networks in both area and activity 
aspect to rely on themselves and have power in negotiation.                  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 บริบทจังหวัดหนองบัวลาํภ ู
 
 หนองบวัลําภแูตเ่ดมิประมาณ พ.ศ.2106 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแหง่เวียงจนัทน์ ได้นําผู้คนอพยพ
เข้ามาอาศยัและสร้างบ้านแปลงเมืองขึน้ท่ีบริเวณหนองซําช้าง ซึง่เป็นหนองนํา้ขนาดใหญ่เชิงเขาภพูาน และ
ยกฐานะเป็นเมืองจําปานครกาบแก้วบวับาน มีฐานะเป็นเมืองหน้าดา่นของเมืองเวียงจนัทน์ แตค่นทัว่ไป
เรียกช่ือเมืองตามลกัษณะภมูิประเทศวา่ เมืองหนองบวัลุม่ภ ู ซึง่เป็นต้นกําเนิดของเมืองหนองบวัลําภใูน
ปัจจบุนั ในพ.ศ.2117 ระหวา่งท่ีไทยเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี1 สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชซึง่ขณะนัน้มี
พระชนมาย ุ 19 พรรษา ได้ตามเสดจ็พระมหาธรรมราชาพระราชบดิา นํากองทพัไทยเพ่ือไปช่วยกองทพักรุง
หงสาวดีไปตีเวียงจนัทน์ โดยได้ประทบัพกัแรมท่ีบริเวณหนองซําช้างแห่งนี ้
 ในสมยัสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชแห่งกรุงธนบรีุ โปรดเกล้าให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึยก
กองทพัไปตีเวียงจนัทน์สําเร็จ เมืองจําปานครกาบแก้วบวับานหรือหนองบวัลําภจูงึขึน้กบัราชอาณาจกัรไทย
ตัง้แตน่ัน้มา ในพ.ศ.2450 รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงโปรดเกล้าให้
กระทรวงมหาดไทยรวมเมืองตา่งๆในบริเวณหมากแข้งตัง้เป็นเมืองจตัวา เรียกวา่เมืองอดุรธานี สว่นเมือง
สงักดัในบริเวณให้มีฐานะเป็นอําเภอ เมืองหนองบวัลําภจูงึกลายเป็นอําเภอหนองบวัลําภ ู ขึน้กบัจงัหวดั
อดุรธานี ตอ่มารัฐบาลมีนโยบายกระจายอํานาจไปสูภ่มูิภาค เพ่ือประโยชน์ในการปกครอง การให้บริการของ
รัฐ การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนความมัน่คงของชาต ิ คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้อนมุตัิ
ร่างพระราชบญัญตัจิดัตัง้จงัหวดัหนองบวัลําภ ู แล้วประกาศจดัตัง้เป็นจงัหวดัหนองบวัลําภเูม่ือวนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2536 
  
ที่ตัง้และขนาด 

 

จงัหวดัหนองบวัลําภ ู  ตัง้อยูร่ะหวา่งเส้นรุ้งท่ี  17  องศาเหนือ  และเส้นแวงท่ี  102  องศา
ตะวนัออก อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หา่งจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวง
หมายเลข 210 ประมาณ 608 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางกรุงเทพ - ชยัภมูิ - หนองบวัลําภ ูประมาณ  518 
กิโลเมตร หา่งจากจงัหวดัอดุรธานี ประมาณ 46 กิโลเมตร  และมีขนาดเนือ้ท่ีประมาณ  3,859  ตาราง
กิโลเมตร  หรือประมาณ  2.4  ล้านไร่  ประกอบด้วยอําเภอตา่ง ๆ  6  อําเภอ  ดงันี ้ อําเภอเมืองหนองบวัลําภ ู 
มีเนือ้ท่ีประมาณ  907.562  ตารางกิโลเมตร  ระยะทางห่างจากจงัหวดัอดุรธานีประมาณ  43  กิโลเมตร  
อําเภอศรีบญุเรือง  มีเนือ้ท่ีประมาณ  830.463  ตารางกิโลเมตร  ระยะทางห่างจากจงัหวดัประมาณ  33  
กิโลเมตร  อําเภอสวุรรณคหูา  มีเนือ้ท่ีประมาณ  646.081  ตารางกิโลเมตร  ระยะทางห่างจากจงัหวดั
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ประมาณ  65  กิโลเมตร  อําเภอโนนสงั  มีเนือ้ท่ีประมาณ  577.736  ตารางกิโลเมตร  ระยะทางหา่งจาก
จงัหวดัประมาณ  42  กิโลเมตร  อําเภอนากลาง  มีเนือ้ท่ีประมาณ  570.695  ตารางกิโลเมตร  ระยะทางห่าง
จากจงัหวดัประมาณ  30  กิโลเมตร  อําเภอนาวงั  มีเนือ้ท่ีประมาณ  326.369  ตารางกิโลเมตร  ระยะทาง
ห่างจากจงัหวดัประมาณ  42  กิโลเมตร 

 

อาณาเขต 
จงัหวดัหนองบวัลําภ ู  มีอาณาเขตตดิตอ่กบัจงัหวดัตา่ง ๆ  ดงันี ้ทิศเหนือตดิตอ่กบั  อําเภอนํา้โสม  

จงัหวดัอดุรธานี ทิศใต้ ตดิตอ่กบั อําเภอสีชมพ ู อําเภอภเูวียง  จงัหวดัขอนแก่น ทิศตะวนัออก       ตดิตอ่กบั 
อําเภอบ้านผือ  อําเภอกดุจบั  อําเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานีและทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบัอําเภอเอราวณั  
อําเภอภกูระดงึ  อําเภอผาขาว  อําเภอนาด้วง  จงัหวดัเลย 

 
 

                          
 
ภาพท่ี 1 แผนท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
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ลักษณะภมิูประเทศ,อุณหภมิู,ปริมาณนํา้ฝนและป่าไม้   

 

โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสงู  ประกอบด้วยทุ่งนา  ป่าไม้  และภเูขา  พืน้ท่ีเป็นดนิปนทราย  ดนิลกูรังไม่
เก็บนํา้ในฤดแูล้ง  สว่นใหญ่เป็นภเูขา  เทือกเขาภพูานอยูท่างทิศตะวนัออกของจงัหวดัหนองบวัลําภ ู ภเูก้า
เป็นเทือกเขาแบง่เขตอําเภอโนนสงั  กบั  อําเภอเมืองหนองบวัลําภ ู   ลกัษณะภเูขาเป็นรูปยาวรีบางสว่นเป็น
พืน้ลกูคล่ืน ลอนตืน้ลอนลกึมีความสงูจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง ประมาณ 200 เมตร 

ลกัษณะอากาศแบง่ออกเป็น  3  ฤด ู  เช่นเดียวกบัจงัหวดัอ่ืน ๆ ในภาคะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่  
ฤดรู้อน  ฤดฝูน  ฤดหูนาว  สภาพอากาศโดยทัว่ไปขึน้อยูก่บัมรสมุท่ีพดัผา่นประจําปี จดัอยูใ่นประเภท
ภมูิอากาศแบบพืน้เมืองร้อนเฉพาะฤด ู กลา่วคือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดฝูน สลบักบัช่วงแห้งแล้ง ในฤดหูนาว
และฤดรู้อนสําหรับฤดรู้อนจะอยูร่ะหวา่งเดือนมีนาคม - เมษายน  อณุหภมูิสงูสดุเฉล่ีย 34 - 36 องศาเซน
เซียส ฤดฝูน อยูใ่นระหวา่งเดือนพฤษภาคม - ตลุาคมและจะตกมากในเดือนสงิหาคม  - กนัยายน เน่ืองจาก
อิทธิพลพายดีุเปรสชัน่  ปริมาณนํา้ฝนเฉล่ีย 1,540.9 มิลลเิมตร/ปี ฤดหูนาว  อยูร่ะหวา่งเดือนพฤศจิกายน - 
กมุภาพนัธ์ อากาศจะหนาวมากในช่วงธนัวาคม- มกราคม โดยมีอณุหภมูิเฉล่ีย 15 - 16 องศาเซนเซียส 

เน่ืองจากภมูิประเทศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเทือกเขาล้อมรอบทางด้านตะวนัออกและ
ด้านใต้  ได้แก่ เทือกเขาเพชรบรูณ์ ดงพญาเยน็ อยูท่างตะวนัตกเทือกเขาสนักําแพง  พนมดงรัก  อยูท่างด้าน
ใต้  ทําให้ฝนท่ีมาจากมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้มีน้อย  สว่นมากเป็นฝนท่ีเกิดพายดีุเปรสชัน่ท่ีเคล่ือนผา่นเข้ามา
ในระหวา่งเดือนสงิหาคม - กนัยายน  คา่ปานกลาง  ในปี 2546 จงัหวดัหนองบวัลําภมีูปริมาณนํา้ฝนเฉล่ีย
ตลอด มีคา่อยูร่ะหวา่ง 1,010 – 1,850 มิลลเิมตร  และในช่วงปี 2539 – 2546 มีฝนตกมากท่ีสดุในปี 2539 
วดัได้ 1,844.8 มิลลเิมตร จํานวนวนัฝนตก 135 วนั   สว่นฝนตกน้อยท่ีสดุในปี 2541  วดัได้ 1,016.0 มิลเิมตร  
จํานวนวนัฝนตก 111 วนั (ท่ีมา :  สถานีอตุนิุยมวทิยาอดุรธานี) 

จงัหวดัหนองบวัลําภมีูพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาตอิยูท่างด้านเหนือและตะวนัตก  จํานวน  6  ป่า
ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีป่ารวมทัง้สิน้  1,521,499  ไร่  โดยทัว่ไปเป็นป่าโปร่งและป่าไม้เบญจพรรณ  ปัจจบุนักรมป่าไม้
ได้ประกาศเป็นพืน้ท่ีปฏิรูปท่ีดนิ  จํานวนประมาณ  1,208,811  ไร่  มีเนือ้ท่ีป่าไม้ท่ีเป็นป่าอนรัุกษ์และพืน้ท่ี
อทุยานแหง่ชาตริวม  312,675  ไร่  คดิเป็น  13% ของพืน้ท่ีจงัหวดั 
 
ประชากร 

 

ประชากรเม่ือสิน้ปี 2547  รวมทัง้สิน้ 494,745 คน  เป็นชาย 251,352 คน  หญิง 243,393 คน 
อําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสดุ คือ อําเภอเมืองหนองบวัลําภ ู มีจํานวน  96,569 คนและอําเภอศรีบญุเรือง มี
จํานวน 96,518 คน ตามลําดบั อําเภอท่ีมีประชากรน้อยท่ีสดุ คือ อําเภอนาวงั มีจํานวน30,042 คน จํานวน
ประชากรจําแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศดงัตารางท่ี  1   
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ตารางท่ี  1  แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศปี 2547    
  

สถานภาพแรงงาน จํานวนราษฎร 
 ชาย หญิง รวม 

กําลงัแรงงานรวม 
  1. กําลงัแรงงานปัจจบุนั 
     1.1 ผู้ มีงานทํา 
    1.2  ผู้วา่งงาน 
  2. แรงงานรอฤดกูาล 
ผู้ไมอ่ยูใ่นกําลงัแรงงานอาย1ุ5ปีขึน้ไป 
  1. ทํางานบ้าน 
  2. เรียนหนงัสือ 
  3. อ่ืนๆ 
อายต่ํุากวา่15ปี 

149,087 
145,797 
143,023 
2,775 
3,290 

30,671 
1,413 

12,291 
16,967 
71,594 

100,111 
98,745 
97,077 
1,667 
1,367 

73,051 
40,132 
16,611 
16,307 
70,231 

249,198 
224,542 
240,100 
4,442 
4,656 

103,722 
41,545 
28, 903 
33,274 

141, 825 

รวม 
251,352 243,393 494,745 

ท่ีมา :  รายงานสถิตจิงัหวดั พ.ศ.2548 
 
 
โครงสร้างทางเศรษฐกจิของจังหวัด 

 

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวดัหนองบวัลําภู โดยทัว่ไปขึน้อยู่กับการผลิตภาคเกษตรกรรมเป็นหลกั
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม   พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได้แก่  ข้าว  มันสําปะหลัง  ถั่วเหลือง   
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  และปอ  ซึง่ก็ขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ขาดสภาพคล่องทางการเงิน  
ทําให้เกิดการชะลอตวัของการค้า  และการลงทนุ  ในขณะท่ีปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ  ( Infrastructures )  
และสิง่อํานวยความสะดวกตา่ง  ๆ  (Facilities)  คอ่นข้างจํากดั  ยงัไมพ่ฒันาเท่าท่ีควรและกระจดักระจายไม่
ทัว่ถึงกนั  โดยเฉพาะแหล่งนํา้อนัเป็นปัจจยัการผลิตท่ีสําคญัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจการเกษตร  แม้ว่าค่าจ้าง
แรงงานยงัอยูใ่นระดบัต่ํา  แตก็่มีประสทิธิภาพไมส่งูนกัและขาดความกระตือรือร้น เม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดั
ใกล้เคียงท่ีพฒันาไปมากพอสมควร  นอกจากนีย้งัขาดปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นสิ่งจงูใจในการลงทนุ   เช่น   แหล่ง
การท่องเท่ียวท่ียังไม่พัฒนาเท่าท่ีควร   ศูนย์รวมของตลาดสินค้าบริการมีจํากัด  และราคาสินค้าบริการ
คอ่นข้างสงู  (เม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัใกล้เคียง)  แม้แตอ่สงัหาริมทรัพย์ก็ได้มีการกําหนดราคากนัทัว่ ๆ ไป
ในระดบัสงู  อํานาจซือ้คอ่นข้างต่ํา  ขาดเงินออม  และเงินทนุหมนุเวียน  หรือสภาพคลอ่งทางการเงินในท้องท่ี
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เพ่ือกระตุ้นการดําเนินการทางเศรษฐกิจ  ธนาคารก็ปล่อยเงินกู้ จํากดั   และมีหนีเ้สียอยู่ในระดบัสงู  การโอน
เงินจากแรงงานท่ีอยู่ในตา่งประเทศและต่างจงัหวดัมีไม่มากนกั   แรงงานได้เดินทางกลบัมาอยู่ในภมูิลําเนา
มากขึน้ด้วยตามภาวะเศรษฐกิจเม่ือประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจดงักลา่วเป็นเวลาติดตอ่กนัมาหลายปี  
ทําให้จังหวัดหนองบัวลําภูซึ่งเป็นจังหวัดใหม่ท่ียังไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้าน  มีผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งกว้างขวางและรวดเร็ว   โดยปรากฏวา่ในช่วง  3 – 4 ปีท่ีผา่นมา  การลงทนุทัว่ ๆ ไป
ชะลอตวัลง   บางรายได้ยกเลกิโครงการลงทนุ และยกเลกิกิจการไป 
 
ภาคอุตสาหกรรม 

 
สว่นใหญ่จะเป็นอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองจากการเกษตรกรรม   เชน่   อตุสาหกรรมโรงสีข้าว   โรงงาน

ทํามนัเส้นมนัอดัเม็ด   นอกจากนี ้ยงัมีอตุสาหกรรมท่ีใช้วตัถดุบิภายในจงัหวดั คือ  หินภเูขา  เชน่  โรงโมบ่ด
ยอ่ยหิน  และโรงงานผลติคอนกรีต     โรงงานผลติภณัฑ์ป่าไม้  คือ   โรงเล่ือยไม้และค้าไม้แปรรูปโรงงานทํา
เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์เคร่ืองเรือนจากไม้ จํานวนสถานประกอบการอตุสาหกรรมดงัตารางท่ี  2   

 
ตารางท่ี  2  แสดงจํานวนสถานประกอบการอตุสาหกรรมจงัหวดัหนองบวัลําภ ูปี2547 

ประเภทอตุสาหกรรม จํานวน เงินทนุ คนงาน 
เกษตร 
อาหาร 
ไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน 
สิง่ทอ 
เคร่ืองแตง่กาย 
เคมี 
พลาสตกิ 
อโลหะ 
ผลติภณัฑ์โลหะ 
เคร่ืองจกัรกล 
อ่ืนๆ 

20 
10 
5 
12 
3 
1 
3 
3 
51 
1 
31 
16 

48,573,000 
44,145,000 
13,030,000 
21,800,000 
798,500,000 

1800,000 
15,950,000 
11,005,000 
126,193,500 

365,000 
47,706,600 
257,230,000 

126 
55 
83 
95 

1,271 
46 
42 
30 

348 
3 

109 
51 

รวม 
156 1,386,298,100 2,259 

ท่ีมา :  รายงานสถิตจิงัหวดั พ.ศ.2548 
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ภาคเกษตรกรรม 

 

จงัหวดัหนองบวัลําภ ูมีพืน้ท่ีทําการเกษตรกรรม  ทัง้หมดประมาณ 1.5  ล้านไร่ หรือคดิเป็นร้อยละ 
62 ของพืน้ท่ีทัง้หมดของจงัหวดั  เป็นพืน้ท่ีทํานา  950,745  ไร่ หรือร้อยละ 61   พืน้ท่ีปลกูพืชไร่ 341,745  ไร่  
หรือร้อยละ 22  พืน้ท่ีปลกูไม้ผลและไม้ยืนต้น 73,882  ไร่  หรือร้อยละ 4.7  พืน้ท่ีปลกูผกัและไม้ดอก  8,401  
ไร่  หรือร้อยละ  0.5  และพืชอ่ืน ๆ  176,170  ไร่  หรือร้อยละ  11.3 การเกษตรกรรมท่ีสําคญัของจงัหวดั
หนองบวัลําภ ู คือ  ทํานาข้าว  918,352  ไร่  ข้าวโพดเลีย้งสตัว์  150,248  ไร่  อ้อยโรงงาน  40,838  ไร่  มนั
สําปะหลงั  43,090 ไร่  ถัว่เหลือง  33,273 ไร่  ถัว่เขียวผิวมนั  4,332  ไร่ รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 ถึง ตาราง
ท่ี 5  

ข้าวนาปี 
ในฤดกูารผลติ    ปี   2546/47  มีพืน้ท่ีปลกูข้าวนาปี    จํานวน   876,501   ไร่  ลดลงจากปี 2545/46 

จํานวน 118,406 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 12.89 โดยแยกเป็นพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวเจ้า จํานวน  89,894  ไร่  หรือ
ประมาณร้อยละ 26.66 และพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวเหนียว จํานวน 786,607  ไร่ ในฤดกูารผลติปี 2546/47 พืน้ท่ี
เก็บเก่ียวข้าวนาปี   จํานวน  766,727 ไร่เพิ่มขึน้จากปี 2545/46 จํานวน 134,986 ไร่ หรือร้อยละ 20.56 โดย
แยก เป็นพืน้ท่ีเก็บเก่ียวข้าวเจ้า จํานวน  79,118  ไร่ และพืน้ท่ีเก็บเก่ียวข้าวเหนียว  จํานวน  687,609  ไร่ 
ผลผลติเฉล่ียข้าวเจ้า  จํานวน  316.4  กก./ไร่ ผลผลติรวม  จํานวน 25,034  เมตริกตนั ผลผลติเฉล่ียข้าว
เหนียว จํานวน  326.2  กก./ไร่  ผลผลติรวม  จํานวน  224,284  เมตริกตนั  ผลผลติรวมข้าวนาปี จํานวน 
249,318 ตนั  

 

ตารางท่ี  3  แสดงพืน้ท่ีเพาะปลกู   ผลผลติ  และมลูคา่ข้าวนาปีจําแนกเป็นรายอําเภอ 
 

อําเภอ 
เนือ้ท่ีเพาะปลกู(ไร่) เนือ้ท่ีเก็บเก่ียว(ไร่)   ผลผลติ(ตนั) ผลผลติเฉล่ียตอ่ไร่ 

ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 

เมือง 
นากลาง 
โนนสงั 
ศรีบญุเรือง 
สวุรรณคหูา 
นาวงั 

รวม 
 

32,248 
22,924 
17,370 
14,319 

2,500 
533 

89,894 

210,944 
151,513 
106,955 
180,980 
100,155 
36,606 

786,607 

27,601 
20,701 
16,554 
11,592 

2,183 
487 

79,118 

176,842 
138,692 
101, 990 
146,328 
91,682 
32,075 

687,609 

8,528 
6,505 
5,160 
4,024 

643 
174 

25,034 

56,535 
43,929 
32,221 
48,908 
30,486 
12,205 

224,284 

309.0 
314.2 
311.7 
347.2 
294.6 
358.2 
316.4 

319.7 
316.7 
315.9 
334.2 
332.5 
380.5 
326.2 

ท่ีมา :  สํามะโนการเกษตร พ.ศ.2546 จงัหวดัหนองบวัลําภ ูสํานกังานสถิตแิหง่ชาต ิ 
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ตารางท่ี  4  แสดงพืน้ท่ีเพาะปลกู   ผลผลติ  และมลูคา่ข้าวนาปรังจําแนกเป็นรายอําเภอ 
 

อําเภอ 
เนือ้ท่ีเพาะปลกู(ไร่) เนือ้ท่ีเก็บเก่ียว(ไร่)   ผลผลติ(ตนั) ผลผลติเฉล่ียตอ่ไร่ 

ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว 

เมือง 
นากลาง 
โนนสงั 
ศรีบญุเรือง 
สวุรรณคหูา 
นาวงั 

รวม 
 

182 
169 

2,040 
621 

32 
- 

3,044 

94 
4 

782 
1,327 

- 
- 

2,207 

143 
167 

1,761 
515 

32 
- 

2,618 

94 
4 

658 
1,186 

- 
- 

1,942 

57 
86 

752 
226 

11 
- 

1,131 

41 
2 

277 
515 

- 
- 

835 

399.16 
516.47 
426. 84 
438.33 
331.25 

- 
432.14 

 

435. 96 
425.00 
421.09 
434.45 

- 
- 

429. 98 

ท่ีมา :  สํามะโนการเกษตร พ.ศ.2546 จงัหวดัหนองบวัลําภ ูสํานกังานสถิตแิหง่ชาต ิ 
 
ตารางท่ี  5  แสดงจํานวนพืชไร่จงัหวดัหนองบวัลําภ ูปี2546 

 
ช่ือพืชไร่ 

 
จํานวนผู้ ถือครอง 

 
เนือ้ท่ีเพาะปลกู(ไร่) 

 
เนือ้ท่ีเก็บเก่ียว(ไร่) 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์   
มนัสําปะหลงั 
อ้อยโรงงาน 
ถัว่เหลือง 
ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์   
อ้อยรับประทาน 
 

5,571 
2,372 
1,570 
671 
552 
75 
 

99,722 
29,948 
36,673 
7,072 

10,713 
1,641 

 

90,739 
28,560 
33,068 
6,867 
5,156 
1,534 

 

ท่ีมา :  สํามะโนการเกษตร พ.ศ.2546 จงัหวดัหนองบวัลําภ ูสํานกังานสถิตแิหง่ชาต ิ 
 
ถ่ัวเหลือง 
ในฤดกูารผลติ ปี 2545/46 มีพืน้ท่ีเก็บเก่ียวทัง้สิน้  6,867  ไร่  ผลผลิตเฉล่ีย จํานวน178 กก.ตอ่ไร่  

ผลผลติรวม จํานวน  1,294  เมตริกตนั   
มันสาํปะหลัง 
ในฤดกูารผลติ ปี 2545/46 มีพืน้ท่ีเก็บเก่ียว 28,560 ไร่ ผลผลติเฉล่ียจํานวน  2,426  กก./ไร่  

ผลผลติรวมจํานวน 107,713 เมตริกตนั   
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ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ของจงัหวดัหนองบวัลําภปีู2545/46 มีพืน้ท่ีเก็บเก่ียวทัง้สิน้ 90,739 ไร่  

โดยมีพืน้ท่ีเพาะปลกูมาก ในอําเภอนากลาง  อําเภอสวุรรณคหูา  และอําเภอนาวงั ผลผลติรวมจํานวน  
89,239  เมตริกตนั   

 

ภาคบริการ 

 

 ภาคบริการในจงัหวดัหนองบวัลําภปูระกอบด้วยการทอ่งเท่ียว  การขนสง่ การส่ือสาร การเงิน การ
ประกนัภยัและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาตแิละรายได้ประชากรต่อหวั 
 

สภาพทางเศรษฐกิจของจงัหวดัหนองบวัลําภ ู ใน ปี 2547  พบวา่ประชากรมีรายได้เฉล่ียตอ่หวั  
16,808 บาทตอ่ปี  เป็นอนัดบัท่ี   19 ของภาค  และอนัดบัท่ี 76 ของประเทศ  ซึง่ทัง้จงัหวดัมีผลติภณัฑ์มวล
รวม10,862 ล้านบาทรายได้สว่นใหญ่ขึน้กบัสาขาเกษตรกรรม ร้อยละ  29.8  คดิเป็นมลูคา่ 3,244 ล้านบาท
  

ข้อมูลทางด้านสังคม 

 

ขนบธรรมเนียม 

 

จงัหวดัหนองบวัลําภมีูขนบธรรมเนียมความเป็นอยูอ่ยา่งชาวอีสานทัว่ ๆ ไป  แบบเรียบง่าย
สว่นมากนบัถือศาสนาพทุธ  สว่นท่ีนบัถือศาสนาอ่ืนมีบ้างเลก็น้อย 

- การทําเคร่ืองปัน้ดนิเผา  ปัน้รูปแบบตา่ง ๆ และทําลวดลายเป็นเคร่ืองใช้ เคร่ืองประดบัตกแตง่ 

 
ศิลปวัฒนธรรม 

 
จงัหวดัหนองบวัลําภมีูศลิปหตัถกรรมและวฒันธรรมการละเลน่พืน้เมือง  เช่น 

-     การทอผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  หม่ีขิด  ซึง่ทอกนัมาตัง้แตโ่บราณ  โดยทอเป็นผ้าขิด  หมอน  ผ้าตดัเสือ้
ตดักระโปรง  กลอ่งทิชช ู และของใช้อ่ืน ๆ ท่ีใช้ในครัวเรือน เชน่  โอง่นํา้  กานํา้  หม้อดนิ  เตาไฟ  กระถาง
ดอกไม้  แจกนั  เป็นต้น 

-   เคร่ืองจกัสาน  โดยใช้วสัดจุากไม้ไผแ่ละเอาไปย้อมสี  ทําเป็นกระตบิข้าว  พดั ตะกร้าของใช้
ประจําครัวเรือน  เป็นต้น 

-   วฒันธรรมการละเลน่พืน้เมืองตา่ง ๆ  เช่น  โปงลาง  ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีประเภท แคน  ซอ  
พิณ  โปงลาง  ฉ่ิง  ฉาบ  กลอง  โหวด   และการรําคองก้า  ซึง่เป็นการร่ายรําตามจงัหวะเสียงกลองและ
เสียงเพลง  เคร่ืองดนตรีท่ีเลน่มีกลอง 2 หน้า จะนิยมเลน่ในเวลากลางคืน  
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ประเพณีที่สาํคัญ    

 จงัหวดัหนองบวัลําภมีูประเพณีท่ีสําคญัตา่ง ๆ  เชน่  
 1. งานนเรศวรมหาราช – กาชาดหนองบวัลําภ ู 
     เป็นงานประจําปีของจงัหวดัหนองบวัลําภ ูจดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 25 มกราคม -3 กมุภาพนัธ์ของทกุปี 
มีระยะเวลา 10 วนั กิจกรรมท่ีสําคญัคือ พธีิบวงสรวงสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ในวนัท่ี  25  มกราคมมี
กิจกรรมขบวนแห่ทางศลิปวฒันธรรมของท้องถ่ิน  การฟ้อนรํา แสดงการละเลน่แบบสมยัก่อน  การออก
ร้านค้าของอําเภอตา่ง ๆ  และกิจกรรมงานกาชาดตา่ง ๆ และการประกวดธิดากาชาดประจําปี  
 2. งานขึน้เขาไหว้พระถํา้เอราวณั 
     เป็นงานประจําปีของชาวอําเภอนาวงั จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 12-14 เมษายนของทกุปี กิจกรรมท่ี
สําคญั ได้แก่  การทําบญุตกับาตร  พิธีรดนํา้ดําหวั  การประกวดร้องเพลง  การประกวดนางสงกรานต์(เทพี
นางผมหอม)  และการประกวดผลติผลทางการเกษตร 
 3. งานประเพณีสงกรานต์ 
     เป็นงานประเพณีท้องถ่ินของจงัหวดั    จดัขึน้ระหวา่งในวนัท่ี  13  เมษายนของทกุปี   
กิจกรรมท่ีสําคญั ได้แก่   การทําบญุตกับาตร  การประกวดความสวยงามของรถขบวนแห่และนางสงกรานต์   
การฟ้อนรําตามจงัหวะดนตรีแบบอีสาน  การสรงนํา้พระ  การรดนํา้ขอพรผู้ใหญ่ผู้สงูอาย ุ  และการเลน่สาด
นํา้ผู้คนทัว่ไป 
 4. งานบญุบัง้ไฟ 
     เป็นงานประเพณีท้องถ่ินท่ีจดัเป็นประจําปี  มีการประกวดรถขบวนแห่บัง้ไฟซึง่ประดบัตกแตง่
อยา่งสวยงาม  การแขง่ขนัจดุบัง้ไฟ  จะจดัขึน้ภายในเดือน 6 หรือเดือนพฤษภาคมของทกุปี   
 5. งานประเพณีลอยกระทง 
 เป็นงานประเพณีท้องถ่ินท่ียดึถือปฏิบตัสืิบเน่ืองมาแตโ่บราณ  จดัขึน้ในวนัท่ีขึน้ 15 ค่ํา หรือวนัเพ็ญ
เดือนสบิสองของทกุปี  มีกิจกรรมท่ีสําคญัเช่น  การประกวดขบวนแหก่ระทงและนางนพมาศการจดัทํากระทง
ตกแตง่ด้วยวสัดสีุตา่ง ๆ และประดบัด้วยไฟแสงสีโชว์กลางนํา้  มีการเปิดเพลงลอยกระทงเพ่ิมบรรยากาศ
ในช่วงงาน  การจดุพลดุอกไม้ไฟ   และการจดุโคมไฟลอยขึน้สูท้่องฟ้า   การลอยกระทงและอธิฐานขอสิง่ท่ีตน
ปรารถนา   ลอยเพ่ือการสะเดาะเคราะห์  หรือลอยเพ่ือขอขมานํา้ท่ีมนษุย์ได้ทิง้สิง่ปฏิกลูลงในนํา้ตามความ
เช่ือของแตล่ะคน 
   6. งานสปัดาห์เท่ียวพิพธิภณัฑ์ฟอสซลิไดโนเสาร์และหอยหิน 150 ล้านปี   
   จดัเป็นประจําทกุปีเพ่ือสง่เสริมการท่องเท่ียวและกระจายรายได้มาสูท้่องถ่ิน  จดัขึน้ท่ีบริเวณลานค้า
ชมุชนบ้านห้วยเด่ือ และพิพธิภณัฑ์ฟอสซลิและหอยหิน 150 ล้านปี  ตําบลโนนทนั  อําเภอเมือง  จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู  มีกิจกรรมท่ีนา่สนใจ คือ  การแขง่ขนักีฬาพืน้บ้าน   กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม  และ
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การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ตลาดนดัจําหนา่ยผลไม้เช่นลําไย ขนนุ  การจําหน่ายสนิค้าของท่ีระลกึ   การเท่ียวชม
อทุยานหอยหิน 150  ล้านปี   และการประกวดอาหารพืน้บ้าน เป็นต้น 
 
 

 
 
ภาพท่ี  2  แผนท่ีทางวฒันธรรมและท่องเท่ียวจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
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1.2 ข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปในพืน้ที่   
 จงัหวดัหนองบวัลําภมีูกลุม่/องค์กรประชาชนอยูก่ระจายในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัเหมือนกนัจงัหวดัอ่ืนๆใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีทัง้กลุม่/องค์กรประชาชนท่ีเกิดขึน้จากการจดัตัง้ของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนและเกิดขึน้จากองค์กรประชาชน ท่ีพบได้โดยทัว่ไปมีทัง้กลุม่/องค์กรประชาชนท่ีเป็นสหกรณ์ทัง้นิติ
นยัและพฤตนิยัดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 6 ถึงตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี  6 แสดงจํานวนสหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 

ที่ ประเภทสหกรณ์ จาํนวน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ประมง 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหกรณ์ร้านค้า 
สหกรณ์บริการ 

สหกรณ์เครดติยเูน่ียน 

38 
1 
4 
2 
5 
3 
 

รวม 53 

ท่ีมา :  สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองบวัลําภ ู 
 

ตารางท่ี  7 แสดงจํานวนกลุม่เกษตรกร/กลุม่อาชีพในจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 

ที่ ประเภทกลุ่มเกษตรกร จาํนวน 
1 
2 
3 
4 
5 

กลุม่เกษตรกรทํานา 
กลุม่เกษตรกรทําสวน 
กลุม่เกษตรกรทําไร 

กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์ 
อ่ืนๆ  ( กลุม่อาชีพ ) 

29 
5 
5 
16 
16 

รวม 71 

ท่ีมา :  สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองบวัลําภ ู 
 
 จากการสํารวจข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่/องค์กรในจงัหวดัหนองบวัลําภจํูานวน  124  กลุม่  พบวา่สว่น
ใหญ่เป็นกลุม่เกษตรกร/กลุม่อาชีพ  มีจํานวนทัง้หมด  71 กลุม่ รองลงมาเป็นสหกรณ์  มีจํานวนทัง้หมด  53 
สหกรณ์
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ตารางท่ี  8  แสดงปริมาณธรุกิจภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 
 
 

 
ท่ีมา :  สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองบวัลําภ ู 

 

ผลจากการสํารวจข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจของกลุม่/องค์กร ในจงัหวดัหนองบวัลําภพูบวา่ ปริมาณธุรกิจ
ภาคเกษตร มีเงินท่ีรับฝากมีจํานวนทัง้สิน้   7,024,959บาท  เงินให้กู้ทัง้สิน้ 109,288,476 บาท จดัหาสนิค้า/
อปุกรณ์เพ่ือจําหน่าย 329,525,769 บาท การรวบรวมเงิน  246,163,092 บาท การแปรรูป  1,953,259 บาท 
การให้บริการ686,007  บาท รวมมลูคา่ปริมาณธุรกิจภาคเกษตรทัง้สิน้  757,859,562 บาท  ปริมาณธุรกิจ
นอกภาคเกษตร มีเงินท่ีรับฝาก มีจํานวนทัง้สิน้  220,156,955 บาท เงินให้กู้ทัง้สิน้ 1,901,912,549 บาท 
จดัหาสนิค้า/อปุกรณ์ เพ่ือจําหนา่ย  678,971 บาท   สว่นด้าน    การรวบรวมเงิน การแปรรูป การให้บริการ 
ไมมี่มลูคา่ธุรกิจ  รวมมลูคา่ปริมาณธุรกิจนอกภาคเกษตรทัง้สิน้  2,122,069,504  บาท มลูคา่ปริมาณธุรกิจ
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรรวมทัง้สิน้ 2,879,929,066 บาท 
 
1.2.1  บทบาทการดาํเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในจังหวัดหนองบัวลาํภ ู
 บทบาทการดําเนินงานของกลุม่/องค์กรประชาชนในจงัหวดัหนองบวัลําภสูว่นใหญ่จะมีกิจกรรมท่ี
เหมือนกบักลุม่/องค์กรในจงัหวดัอ่ืนๆเพราะเป็นกลุม่/องค์กรชนิด/ประเภทเดียวกนักบักลุม่/องค์กรท่ีมีอยูใ่น
พืน้ท่ีอ่ืนๆทัง้นีเ้น่ืองมาจากกลุม่/องค์กรเหลา่นีเ้กิดขึน้จากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนเช่นเดียวกบัใน
ท่ีอ่ืนๆดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 9 ถึงตารางท่ี 11 
 
 
 
 
 

ท่ี 
ชนิด

สหกรณ์ 

ปริมาณธุรกิจสหกรณ์(หน่วยพนับาท) 
รับฝาก
เงิน 

เงินให้กู้  จดัหา
สนิค้า/
อปุกรณ์ 

การ 
รวบรวมเงิน 

การแปร
รูป 

การ
ให้บริการ 

รวม 

1 สหกรณ์
ภาค
เกษตร 

7,024 109,288 329,525 246,163 1,953 686 757,859 

2 สหกรณ์
นอกภาค
เกษตร 

220,156 1,901,912 678 0 0 0 2,122,069 

รวม 290,399 2,011,201 330,204 246,163 1,953 686 2,879,929 
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ตารางท่ี  9  แสดงกิจกรรมการดําเนินงานของกลุม่/องค์กร 
  

ชนิดองค์กร 
กิจกรรมการดําเนินการ 

 สมาชิก ทนุดําเนินการ หนีส้นิ ลกูหนี ้ กําไร 

สหกรณ์ 52,912 3,579,280,950 61,847,092.30 336,530,485 117,142,712 
กลุม่อาชีพ 1,577 2,449,651 80,000 - - 

ท่ีมา :  สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองบวัลําภ ู 
 
ผลจากการสํารวจข้อมลู กิจกรรมการดําเนินงานของกลุม่/องค์กร พบวา่ สหกรณ์มีสมาชิก 52,912 

คน ทนุดําเนินการ 3,579,280,950 บาท หนีส้นิ 61,847,092.30 บาท ลกูหนี ้ 336,530,485 บาท กําไร 
117,142,712 บาท กลุม่อาชีพมีสมาชิก 1,577 คน  ทนุดําเนินการ 2,449,651 บาท หนีส้นิ 80,000 บาท 
สว่นลกูหนี ้กําไร ไมมี่ข้อมลูกิจกรรมดําเนินการเน่ืองจากไมมี่การจดัทําระบบบญัชีท่ีชดัเจน 

 

ตารางท่ี  10 แสดงกิจกรรมการดําเนินงานของสหกรณ์ 
 

การดําเนินงานของสหกรณ์ คา่เฉล่ีย คา่สงูสดุ คา่ต่ําสดุ 

สมาชิก (คน) 
ทนุดําเนินการ 

หนีส้นิ 
ลกูหนี ้
กําไร 

2,204.67 
119,309,365 
3,865,443.26 

16,025,261.20 
5,578,224.38 

36,438 
3,398,889,431 
19,452,674.5 
169,514,340 

105,409,741.7 

20 
5,523.68 

80,811.98 
3,500 

6,340.71 

ท่ีมา :  สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองบวัลําภ ู 
  

ผลจากการสํารวจข้อมลูกิจกรรมการดําเนินงานของสหกรณ์  สมาชิกของสหกรณ์ โดยเฉล่ียตอ่กลุม่
มีจํานวน  2,204.67 คน มีจํานวนสมาชิกสงูสดุ จํานวน 36,438  คน และมีจํานวนสมาชิกต่ําสดุ 20 คน  ใน
ด้านทนุดําเนินการสหกรณ์พบวา่มีมลูคา่โดยเฉล่ียจํานวน 119,309,365 บาท มีทนุดําเนินการสงูสดุจํานวน 
3,398,889,431 บาท และทนุดําเนินการต่ําสดุ 5,523.68 บาท  สว่นในด้านหนีส้นิ สหกรณ์ มีหนีส้นิโดย
เฉล่ีย 3,865,443.26 บาท มีมลูคา่หนีส้นิสงูสดุ 19,452,674.5 บาท และหนีส้นิต่ําสดุ  80,811.98 บาท สว่น
ในด้านลกูหนีจ้ากการสํารวจพบวา่ในด้านหนีส้นิมีมลูคา่โดยเฉล่ียจํานวน 16,025,261.20 บาท มลูคา่
หนีส้นิสงูสดุจํานวน 169,514,340 บาท และมลูคา่หนีส้นิต่ําสดุจํานวน 3,500 บาท สว่นในด้านกําไรในการ
ดําเนินงานมีมลูคา่โดยเฉล่ียจํานวน 5,578,224.38 บาท มีมลูคา่กําไรสงูสดุจํานวน  105,409,741.7 บาท 
และ มลูคา่กําไรต่ําสดุ 6,340.71 บาท 



 

 

14
 

ตารางท่ี  11  แสดงกิจกรรมการดําเนินงานของกลุม่อาชีพ 
 

การดําเนินงานกลุม่ อาชีพ คา่เฉล่ีย คา่สงูสดุ คา่ต่ําสดุ 

สมาชิก (คน) 
ทนุดําเนินการ 

หนีส้นิ 
ลกูหนี ้

105 
272,183.44 

40,000 
- 

405 
1,285,377 

50,000 
- 

12 
24,343 
30,000 

- 

ท่ีมา :  สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองบวัลําภ ู 

 

ผลจากการสํารวจข้อมลูกิจกรรมการดําเนินงานของกลุม่อาชีพ  สมาชิกของกลุม่อาชีพ โดยเฉลี่ย
ตอ่กลุม่มีจํานวน  105 คน มีจํานวนสมาชิกสงูสดุ จํานวน 405  คน และมีจํานวนสมาชิกต่ําสดุ 12  คน  ใน
ด้านทนุดําเนินการกลุม่อาชีพพบวา่มีมลูคา่โดยเฉล่ียจํานวน 272,183.44 บาท มีทนุดําเนินการสงูสดุ
จํานวน 1,285,377 บาท และทนุดําเนินการต่ําสดุ 24,343 บาท  สว่นในด้านหนีส้นิ กลุม่/องค์กร มีหนีส้นิ
โดยเฉล่ีย 40,000 บาท มีมลูคา่หนีส้นิสงูสดุ 50,000 บาท และหนีส้นิต่ําสดุ  30,000 บาท สว่นในด้าน
ลกูหนี ้และกําไร กลุม่อาชีพไมมี่กิจกรรมการดําเนินการ 
 

1.3  สถานการณ์ความเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในจังหวัดหนองบัวลาํภ ู

 

การเช่ือมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2548 
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร  ท่ีดําเนินธุรกิจประกอบด้วยสหกรณ์  45  สหกรณ์  และกลุม่เกษตรกรจํานวน     
12     กลุม่  ดงันัน้จํานวนจํานวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร  ท่ีมีการเช่ือมโยงธุรกิจ รวมทัง้หมด 57   
สหกรณ์   การเช่ือมโยงธุรกิจและสนิเช่ือระหวา่งสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการ
กู้ ยืมเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบวัลําภจํูากดั  มีสหกรณ์ท่ีให้กู้ ยืม คือ  สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังาน
การบนิไทย จํากดั  สหกรณ์ออมทรัพย์ธรรมศาสตร์ จํากดั  สหกรณ์ออมทรัพย์การท่าอากาศยาน จํากดั  
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากดั ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลราชวิถี จํากดั  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จํากดั   สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัมหิดล จํากดั (ดงัรายละเอียดจากภาพท่ี 3)   กิจกรรมการฝากเงิน  มีสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรท่ีเก่ียวข้องคือกบักิจกรรมนีท้างด้านผู้ฝากคือ  สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอ  จํากดั  สหกรณ์ผู้ใช้
นํา้บ้านหนองอ ุจํากดั  สหกรณ์ผู้ใช้นํา้บ้านทรายมลู จํากดั  สหกรณ์ผู้ใช้นํา้บ้านโนนสําราญ จํากดั  สหกรณ์
การเกษตรโนนสงั จํากดั  สหกรณ์การเกษตรกดุดู ่ จํากดั  สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบวัลําภ ู จํากดั การ
ฝากเงิน  มีสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร  ผู้ รับฝาก   สหกรณ์การเกษตรศรีบญุเรือง จํากดั  สหกรณ์การเกษตร
กดุดู ่จํากดั  สหกรณ์การเกษตรโนนสงั จํากดั  สหกรณ์การเกษตรนาวงั จํากดั(ดงัรายละเอียดภาพท่ี 4) 
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นอกจากนีมี้เครือขา่ยสถาบนัเกษตรกรท่ีอยูใ่นจงัหวดัหนองบวัลําภปูระกอบด้วยการเช่ือมโยงธุรกิจ
และสนิเช่ือระหวา่งสหกรณ์และเครือขา่ยการผลติและการตลาดของกลุม่อาชีพ  ซึง่ผลการดําเนินงานในปีท่ี
ผา่นมา ปรากฏผลดงันี ้

1.  การเช่ือมโยงธุรกิจและสนิเช่ือระหวา่งสหกรณ์ ลกัษณะการเช่ือมโยงจะมีชมุนมุสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัหนองบวัลําภ ู จํากดั เป็นศนูย์กลาง มีสมาชิกเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร   จํานวน ๒๐ 
สหกรณ์ ในปีท่ีผา่นมามีผลการเช่ือมโยงธุรกิจและสนิเช่ือในการจดัหาปุ๋ ยมาจําหน่ายมลูคา่ ๘.๗ ล้านบาท 
นอกจากนีย้งัมีการแลกเปล่ียนข้อมลูกบัเป็นประจําทกุเดือนในลกัษณะการประชมุประจําเดือน (ดงั
รายละเอียดภาพท่ี 5) 

 2.  เครือขา่ยการผลติและการตลาดของกลุม่อาชีพในสหกรณ์ภาคเกษตร เป็นการจดัเวที
แลกเปล่ียนความคดิความเห็นและแลกเปล่ียนขา่วสารการจําหน่ายสนิค้า โดยจดัประชมุทกุๆ ๒ เดือน และ
มีการเลือกคณะกรรมการเครือขา่ยทกุๆ ปี(ดงัรายละเอียดภาพท่ี 6)  

จากการศกึษาแนวคดิเก่ียวกบัการเช่ือมโยงเครือขา่ยของกลุม่/องค์กรประชาชน ในจงัหวดั
หนองบวัลําภจูากเวทีการประชมุเชิงปฏิบตักิารเม่ือวนัท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2548 พบวา่มีเครือขา่ยท่ีทํา
กิจกรรมเก่ียวข้องกบัสหกรณ์ กลุม่เกษตรกรและกลุม่อาชีพ(ตามแนวคดิของผู้ เข้าร่วมประชมุ)ในพืน้ท่ี
จงัหวดัหนองบวัลําภจํูานวน 10 กลุม่ด้วยกนั  เช่น เครือขา่ยกลุม่ผู้ เลีย้งสตัว์ เครือขา่ยกลุม่ออมทรัพย์ 
เครือขา่ยกลุม่ทอผ้า  เป็นต้น ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี  12  แสดงประเภทของเครือขา่ยท่ีได้จากการประชมุเชิงปฏิบตักิาร 
 

ท่ี ประเภทเครือขา่ย 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

สวนป่าภาคเอกชน,กลุม่ผู้ใช้นํา้ 
ผู้ เพาะเลีย้งสตัว์นํา้,  กลุม่เลีย้งโค- กระบือ, กลุม่เลีย้งปลา, กลุม่เลีย้งสกุร 
เกษตรอินทรี,  กลุม่เกษตรทํานา,กลุม่เกษตรพนัธุ์ข้าว,โรงสีชมุชน 
สมชัชาสขุภาพ 
องค์กรชมุชน 
ชมุนมุสหกรณ์ประมงแหง่ประเทศไทย,  ประมงชาวบ้าน 
กลุม่ทอผ้า,  กลุม่สตรีทอผ้า 
กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติ 
กองทนุหมูบ้่าน 
กลุม่เหล้าพืน้บ้าน,  กลุม่อนรัุกษ์ไวน์,  ไทยแพทย์แผนโบราณ 

ท่ีมา : การจดัประชมุเชิงปฏิบตักิารเม่ือวนัท่ี 17-18 พฤศจิกายน 
 

 
ภาพท่ี  3  เครือขา่ยการกู้ เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบวัลําภ ู จํากดั 
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ภาพท่ี  4  เครือขา่ยการฝากเงินของสหกรณ์ในจงัหวดัหนองบวัลําภ ู จํากดั 

 
 
 

 
ภาพท่ี  5  เครือขา่ยการเช่ือมโยงธุรกิจและสนิเช่ือระหวา่งสหกรณ์ 
 

กลุ่มสหกรณ์ผู้ฝาก 
 

สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอจํากดั 
สหกรณ์ผู้ใช้นํา้บ้านหนองอ ุ จํากดั 
สหกรณ์ผู้ใช้นํา้บ้านทรายมลู  จํากดั 

สหกรณ์ผู้ใช้นํา้บ้านโนนสําราญจํากดั 
สหกรณ์การเกษตรโนนสงั  จํากดั 
สหกรณ์การเกษตรกกดู ่ จํากดั 

สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบวัลําภ ู จํากดั 

กลุ่มสหกรณ์ผู้รับฝาก 
 
สหกรณ์การเกษตรศรีบญุเรืองจํากดั 

สหกรณ์การเกษตรกดุดูจํ่ากดั 
สหกรณ์การเกษตรโนนสงัจํากดั 
สหกรณ์การเกษตรนาวงัจํากดั 
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ภาพท่ี  6  เครือขา่ยการการผลติและการตลาดของกลุม่อาชีพ 
 
 
1.4  ความคาดหวัง,สภาพปัญหาและจุดแข็งจุดอ่อนของกลุ่ม/องค์กรในจังหวัดหนองบัวลาํภ ู

 

 จากการประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และเมินความสนใจเม่ือวนัท่ี 28-29 กนัยายน 
2548และวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2548 พบประเดน็ท่ีน่าสนใจดงัตอ่ไปนี ้
 1) ความคาดหวงัในชมุชนท่ีสมาชิกกลุม่/องค์กรต้องการ ประกอบด้วย 
 -  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 
 -  ปัจจยั 4  
 -  มีความเอือ้อาทร,สามคัคี,ความซื่อสตัย์ 
 -  มีสวสัดกิารท่ีดี 
 -  มีการออมทรัพย์ 
 -  การบริหารโปร่งใสและเน้นการมีสว่นร่วม 
 -  มีอาชีพท่ีมัน่คง,มีงานทําในชมุชนและมีรายได้เพิ่มสงูขึน้ 
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 -  คนในชมุชนมีการศกึษาในระดบัสงู 
 -  ประชาชนมีสขุภาพอนามยัท่ีดี 
 -  สภาพแวดล้อมท่ีดี 
 2) ความคดิเห็นตอ่สหกรณ์ท่ีมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชน พบวา่สมาชิกมีความเห็นวา่สหกรณ์มี
สว่นร่วมในการพฒันาชมุชนในด้านตา่งๆดงัตอ่คือ 
 -  เป็นแหลง่เงินทนุ 
 -  จดัหาสนิค้าและบริการมาให้ชมุชน 
 -  เป็นแหลง่การเรียนรู้และให้การศกึษาแก่ชมุชน 
 -  สง่เสริมอาชีพ 
 -  เป็นศนูย์รวมของชมุชน 
 -  เป็นตลาดรองรับผลผลติท่ีมัน่คงของชมุชน 
 3) ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัสหกรณ์ในปัจจบุนัโดยจําแนกเป็นปัญหาภายในและปัญหาภายนอกได้
ดงันีคื้อ 
 ปัญหาภายใน ประกอบด้วย 

- ขาดแคลนเงินทนุ,เคร่ืองมือ,เทคโนโลยี,อปุกรณ์,สํานกังาน ฯลฯ 
- คณะกรรมการดําเนินการไมมี่ความรู้ทางธุรกิจ,ขาดวิสยัทศัน์ 
- คณะกรรมการดําเนินการไมท่ราบบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง 
- ขาดการประสานงานระหวา่งฝ่ายตา่งๆในสหกรณ์ 
- สมาชิกใช้เงินผิดวตัถปุระสงค์และเหนียวหนี ้
- สมาชิกขาดความศรัทธา,ความเข้าใจใน หลกัการ,วธีิการและคณุคา่สหกรณ์ 
- สมาชิกขาดการมีสว่นร่วม 
- พืน้ท่ีการให้บริการกว้างเกินไป 
- โครงสร้างสหกรณ์ไมเ่อือ้อํานวยตอ่การบริหาร 
- การทจุริตของฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ 
- ฝ่ายจดัการมีประโยชน์จากการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
- พนกังานขาดความสามารถ 
- ขาดการประชาสมัพนัธ์ 
- การไมป่ฏิบตัติามแผนการดําเนินงานทีกําหนดไว้ 
-  ขาดการบริหารจดัการท่ีดี 
- วงเงินกู้ ต่ําไมเ่พียงพอในการลงทนุ 
- ระเบียบมีปัญหาในการดําเนินงาน 
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ปัญหาภายนอก ประกอบด้วย 
- รัฐไมใ่ห้การสนบัสนนุอยา่งจริงจงั 
- นกัการเมืองไมส่นบัสนนุและไมใ่ห้ความสําคญักบัสหกรณ์ 
- ต้องอาศยัธรรมชาตใินการผลติ 
- ต้นทนุการผลติเพิ่มสงูขึน้(ราคาเมลด็พนัธ์,ปุ๋ ย,นํา้มนั ฯลฯ) 
- ราคาผลผลติตกต่ํา 
- หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง(ไมส่ง่เสริมแบบบรูณาการ,ใช้อํานาจ ฯลฯ) 
- กฎหมาย 
- คูแ่ขง่ทางธุรกิจ 
- บคุคลภายนอกมองสหกรณ์ในทางลบ 
- ธกส.ไมอํ่านวยความสะดวก 
- นโยบายของรัฐขาดความตอ่เน่ืองและมีการเปล่ียนแปลงบอ่ย 
4) จดุแข็งท่ีกลุม่/องค์กรมีอยูเ่น่ืองมาจากการจดัเวที ประกอบด้วย 
-   มีอปุกรณ์(ยุ้งฉาง,ลานตาก,เคร่ืองชัง่ ฯลฯ) 
-   มีความสามารถทางด้านบญัชี 
-   มีสนิค้าท่ีมีคณุภาพจําหน่ายเป็นจํานวนมากในราคายตุธิรรม 
-   มีวสัดกุารเกษตรจําหนา่ย รวมทัง้เมลด็พนัธุ์ 
-   มีความสามารถในการแปรรูปอาหาร 
-   มีความสามารถในการผลติสนิค้าชนิดตา่งๆ 
5) แนวคดิเก่ียวกบัเร่ืองเครือขา่ย ท่ีประชมุได้แลกเปล่ียนแนวคดิเก่ียวกบัเร่ืองเครือขา่ยเพ่ือจะได้
ร่วมมือกนัในด้านตา่งๆ ท่ีประชมุเห็นวา่เครือขา่ยจะสําเร็จหรือไมน่ัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้
คือ 
-  ต้องมีเจ้าภาพ 
-  ต้องหาคณะกรรมการท่ีมีความจริงจงัและจริงใจ 
-  ต้องศกึษาข้อมลูของแตล่ะกลุม่/องค์กรให้ชดัเจน 
-  ต้องมีหนว่ยงานทางวิชาการมาประเมิน 
-  เครือขา่ยธุรกิจต้องเกิดจากกลุม่ท่ีทําธุรกิจท่ีเหมือนกนั 
-  ต้องประสานงานอยา่งดี,ตอ่เน่ือง เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย เข้าใจและไว้ใจซึง่กนัและกนั 
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1.5 สรุป 

 

จากการศกึษาบริบทของกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภโูดยใช้การศกึษาจาก
เอกสาร,การสมัภาษณ์, การประชมุเชิงปฏิบตักิารและอ่ืนๆพบวา่อาชีพหลกัของประชาชนเป็นอาชีพ
การเกษตร โดยเพาะปลกูข้าวมากท่ีสดุรองลงไปคือข้าวโพดเลีย้งสตัว์และอ้อยโรงงาน อตุสาหกรรมสว่น
ใหญ่เป็นอตุสาหกรรมการเกษตร มีภาคบริการของเอกชนเป็นจํานวนน้อย ทําให้รายได้ตอ่หวัของประชาชน
ในจงัหวดัหนองบวัลําภต่ํูาท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ ทางด้านศลิปวฒันธรรมโดยเฉพาะทางด้าน
หตัถกรรมประชาชนมีความเช่ียวชาญในการทอผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  หม่ีขิด  ซึง่ทอกนัมาตัง้แตโ่บราณ 
นอกจากนีย้งัมีความสามารถในการผลติเคร่ืองจกัสาน  โดยใช้วสัดจุากไม้ไผ,่ต้นคล้าแล้วเอาไปย้อมสี  ทํา
เป็นกระตบิข้าว, พดั, ตะกร้าและของใช้ประจําครัวเรือน  เป็นต้น 
 จากการสํารวจข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่/องค์กรในจงัหวดัหนองบวัลําภจํูานวน  124  กลุม่  พบวา่
สว่นใหญ่เป็นกลุม่เกษตรกร/กลุม่อาชีพ  มีจํานวนทัง้หมด  71 กลุม่ รองลงมาเป็นสหกรณ์  มีจํานวนทัง้หมด  
53 สหกรณ์ ในสว่นของสหกรณ์จําแนกออกตามประเภทของสหกรณ์คือสหกรณ์การเกษตรจํานวน 38 
สหกรณ์, สหกรณ์ประมงจํานวน 1 สหกรณ์, สหกรณ์ร้านค้าจํานวน 2 สหกรณ์, สหกรณ์ออมทรัพย์จํานวน 4 
สหกรณ์, สหกรณ์บริการจํานวน 5 สหกรณ์,และสหกรณ์เครดติยเูน่ียนจํานวน 3 สหกรณ์ 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์พบวา่  สมาชิกของสหกรณ์ โดยเฉล่ียตอ่กลุม่มีจํานวน  2,204.67 
คน มีจํานวนสมาชิกสงูสดุ จํานวน 36,438  คน และมีจํานวนสมาชิกต่ําสดุ 20 คน  ในด้านทนุดําเนินการ
สหกรณ์พบวา่มีมลูคา่โดยเฉล่ียจํานวน 119,309,365 บาท มีทนุดําเนินการสงูสดุจํานวน 3,398,889,431 
บาท และทนุดําเนินการต่ําสดุ 5,523.68 บาท  สว่นในด้านหนีส้นิ สหกรณ์ มีหนีส้นิโดยเฉล่ีย 3,865,443.26 
บาท มีมลูคา่หนีส้นิสงูสดุ 19,452,674.5 บาท และหนีส้นิต่ําสดุ  80,811.98 บาท สว่นในด้านลกูหนีจ้าก
การสํารวจพบวา่ในด้านหนีส้นิมีมลูคา่โดยเฉล่ียจํานวน 16,025,261.20 บาท มลูคา่หนีส้นิสงูสดุจํานวน 
169,514,340 บาท และมลูคา่หนีส้นิต่ําสดุจํานวน 3,500 บาท สว่นในด้านกําไรในการดําเนินงานมีมลูคา่
โดยเฉล่ียจํานวน 5,578,224.38 บาท มีมลูคา่กําไรสงูสดุจํานวน  105,409,741.7 บาท และ มลูคา่กําไร
ต่ําสดุ 6,340.71 บาท 
 การดําเนินงานของกลุม่อาชีพ  สมาชิกของกลุม่อาชีพ โดยเฉล่ียตอ่กลุม่มีจํานวน  105 คน มี
จํานวนสมาชิกสงูสดุ จํานวน 405  คน และมีจํานวนสมาชิกต่ําสดุ 12  คน  ในด้านทนุดําเนินการกลุม่อาชีพ
พบวา่มีมลูคา่โดยเฉล่ียจํานวน 272,183.44 บาท มีทนุดําเนินการสงูสดุจํานวน 1,285,377 บาท และทนุ
ดําเนินการต่ําสดุ 24,343 บาท  สว่นในด้านหนีส้นิ กลุม่/องค์กร มีหนีส้นิโดยเฉล่ีย 40,000 บาท มีมลูคา่
หนีส้นิสงูสดุ 50,000 บาท และหนีส้นิต่ําสดุ  30,000 บาท สว่นในด้านลกูหนี ้ และกําไร กลุม่อาชีพไมมี่
กิจกรรมการดาํเนินการ  
  สถานการณ์ความเช่ือมโยงเครือขา่ยของกลุม่/องค์กรประชาชนในจงัหวดัหนองบวัลําภ ู ได้มีการ
เช่ือมโยงอยูแ่ล้วในหลายกลุม่/องค์กรในเครือขา่ยตา่งๆ อาทิ เครือขา่ยการเช่ือมโยงธุรกิจของสหกรณ์และ
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กลุม่เกษตรกร, เครือขา่ยการผลติและการตลาดของกลุม่อาชีพในสหกรณ์ภาคเกษตร,เครือขา่ยการกู้ เงิน,
เครือขา่ยการฝากเงินและเครือขา่ยอ่ืนๆท่ีค้นพบจากการจดัเวที  
 จากการประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และเมินความสนใจเม่ือวนัท่ี 28-29 กนัยายน 
2548และวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2548 พบประเดน็ท่ีน่าสนใจในเร่ืองความคาดหวงั,สภาพปัญหาและจดุแข็ง
จดุออ่นของกลุม่/องค์กรในจงัหวดัหนองบวัลําภดูงัรายละเอียดท่ีกลา่วมาแล้ว 
 
 
 
 
  
 



บทที่ 2 
บทสังเคราะห์ข้อมูลคนยากจนในพืน้ที่จังหวดัหนองบวัลาํภ ู

 
2.1 แหล่งข้อมูล / วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคนยากจนจดทะเบียนของจงัหวดัหนองบวัลําภไูด้ใช้ข้อมลูในวนัท่ี 15 
มีนาคม 2457 เป็นข้อมลูพืน้ฐาน เน่ืองจากข้อมลูคนยากจนจดทะเบียนได้เปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆตามความ
ต้องการของประชาชนในจงัหวดัหนองบวัลําภท่ีูต้องการจดทะเบียน เน่ืองจากสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการ
รับจดทะเบียนคนจนได้รับจดทะเบียนตลอดเวลา (ข้อมลูจากจา่จงัหวดัหนองบวัลําภ)ู ทําให้ข้อมลูคนยากจน
จดทะเบียนของจงัหวดัหนองบวัลําภเูปล่ียนแปลงไมแ่นน่อน สําหรับข้อมลูคนยากจนท่ีปรากฏอยูนี่ค้ณะวจิยั
ได้เก็บรวบรวมจากแหลง่ข้อมลูท่ีสําคญัอยู ่2 แหลง่ด้วยกนัคือ 
 1. ศนูย์อํานวยการตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะความยากจนจงัหวดัหนองบวัลําภ ู(ศตจ.) 
 2. ศนูย์อํานวยการตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะความยากจนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศตจ.กษ.) 
 วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 1. นําบญัชีข้อมลูผู้จดทะเบียนคนยากจนกบักระทรวงมหาดไทยตามความจําเป็นมาคดัแยกตาม
อําเภอและประเภทของปัญหา 
 2. นําบญัชีข้อมลูผู้จดทะเบียนคนยากจนกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาคดัแยกตาม
ปัญหาทางการเกษตร 
 3. นํารายช่ือผู้จดทะเบียนคนยากจนมาตรวจสอบกบัทะเบียนสมาชิกสหกรณ์เพ่ือหาข้อมลูคน
ยากจนท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 4. นํารายช่ือผู้จดทะเบียนคนยากจนท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์มาจําแนกตามสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก
เครือขา่ยและไมไ่ด้เป็นสมาชิกเครือขา่ย 
 5. สรุปรายช่ือผู้จดทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัหนองบวัลําภ ูทัง้ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีร่วม
เครือขา่ยและไมร่่วมเครือขา่ยกบัคนยากจนท่ีไมเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์ ดงัรายละเอียดตามตารางการวิเคราะห์
ข้อมลูคนจนจดทะเบียนในหวัข้อ 2.2 ตารางท่ี 13 
 
2.2 ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียน 

 

 ตารางการวิเคราะห์ข้อมลูคนจนจดทะเบยีนของจงัหวดัหนองบวัลําภไูด้นําเสนอข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบั
ประชากรทัง้หมดของจงัหวดัท่ีจดทะเบียนคนยากจน, สมาชิกของสหกรณ์ และสมาชิกของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วม
เครือขา่ยของโครงการดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 ข้อมลูคนจนจดทะเบียนในจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

ประชากรในจงัหวดั 498,513 100 

ผู้จดทะเบียนคนจนในจงัหวดั 25,874 5.2 

  1.   แบง่ตามพืน้ท่ี   100.0  

      -  อําเภอนาวงั 1,435 5.5 

      -  อําเภอศรีบญุเรือง 1,510 5.8 

      -  อําเภอเมืองหนองบวัลําภ ู 11,370 43.9 

      -  อําเภอนากลาง 2,624 10.1 

      -  อําเภอโนนสงั 4,370 16.9 

      -  อําเภอสวุรรณคหูา 4,565 17.6 

  2.   แบง่ตามปัญหา   100.0 

     -  ท่ีทํากิน 13,481 52.1 

     -  คนเร่ร่อน 8 0.0 

     -  ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 6 0.0 

     -  นกัเรียนนกัศกึษาต้องการทํางาน 56 0.2 

     -  ถกูหลอกลวง 758 2.9 

     -  หนีส้นิภาคประชาชน 8,294 32.1 

     -  คนจนไมมี่ท่ีอยูอ่าศยั 2,171 8.4 

     -  ปัญหาอ่ืนๆ 1,100 4.3 

สมาชิกสหกรณ์ 4,973 19.2 

     -  สหกรณ์จดทะเบียน 3,236 12.5 

     -  สหกรณ์ภาคประชาชน 1,737 6.7 

สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมเครือขา่ยของโครงการ 3,154 12.2 

     -  สหกรณ์จดทะเบียน 1,967 7.6 

     -  สหกรณ์ภาคประชาชน 1,187 4.6 
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2.3  บทสรุป   
 ผลการสํารวจข้อมลูคนจนพบว่าในจงัหวดัหนองบวัลําภมีูประชากรทัง้หมด  498,513 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  100 มีผู้มาลงทะเบียนคนจน  25,874  คน  คิดเป็นร้อยละ   5.2  ของประชากรทัง้จงัหวดั  โดยแบง่
ออกตามพืน้ท่ี  พบวา่อําเภอเมืองหนองบวัลําภมีูผู้มาลงทะเบียนมากท่ีสดุจํานวน  11,370  คนคดิเป็นร้อยละ  
43.9   รองลงมาคืออําเภอสุวรรณคูหาจํานวน  4,565  คนคิดเป็นร้อยละ  17.6   การแบ่งตามปัญหา
คณะวิจยัได้คดัเลือกจากปัญหาท่ีมีความจําเป็นมากท่ีสดุเพียงหนึ่งปัญหาพบข้อมลูดงันีคื้อปัญหาไม่มีท่ีทํา
กินมีจํานวนมากท่ีสดุจํานวน  13,481  คน คิดเป็นร้อยละ  52.1    รองลงมาคือปัญหาหนีส้ินภาคประชาชน
จํานวน  8,294  คน คิดเป็นร้อยละ  32.1   แบ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยแยกเป็น  สมาชิกสหกรณ์ท่ีจด
ทะเบียนจํานวน  3,236  คนคิดเป็นร้อยละ  12.5  เป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคประชาชนจํานวน  1,737  คนคิด
เป็นร้อยละ 6.7   และเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ  โดยแบง่เป็นสหกรณ์จดทะเบียนจํานวน  1,967  
คนคดิเป็นร้อยละ  7.6   และสหกรณ์ภาคประชาชนจํานวน  1,187  คนคดิเป็นร้อยละ  4.6 
 



บทที่ 3 
ขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจิัย 

  
 ในการวิจยัครัง้นีที้มวิจยัจงัหวดัหนองบวัลําภไูด้กําหนดขัน้ตอน,กระบวนการ,กลุม่เป้าหมาย,สถานท่ี
และผลท่ีเกิดขึน้จากการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัหนองบวัลําภไูด้สรุปเป็นภาพรวมของกระบวนการ
สร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัหนองบวัลําภดูงัรายละเอียดในภาพท่ี 7และตารางท่ี 14 
 
         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัหนองบวัลําภ ู

เร่ิมต้น 

ศกึษาข้อมลู 

- ข้อมลูทติุยภมิู(จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) 
- ข้อมลูปฐมภมิู(การจดั
เวที,สงัเกต,ฯลฯ) 

- ข้อมลูพืน้ฐาน 

- ปัญหา
พืน้ฐาน 

จดัเวทีเพ่ือ 

- ประเมินความสนใจ 

- แสวงหาแนวทางในการเช่ือมเครือข่าย 

-- กําหนดแผนปฏิบติัการเครือข่าย 

- การดําเนินการตามแผนฯ 

- การหนนุเสริมของทีมวิจยั 

- คณะกรรมการ
ประสานงานเครือข่าย 
- เครือข่ายการเรียนรู้ 

  เครือข่ายรายทาง ได้แก่ 
1. เครือข่ายแปรรูปผลิตภณัฑ์จากใยบวบ 
2. เครือข่ายแปรรูปผลิตภณัฑ์ปลา 
3.  เครือข่ายแปรรูปผลติภณัฑ์บ้านกดุดู่ 
4. เครือข่ายผลิตภณัฑ์ จกัสานจากต้นคล้า 
5. เครือข่ายผลิตภณัฑ์แปรรูปผลติภณัฑ์กะลามะพร้าว 
6. เครือข่ายผลิตภณัฑ์ เคร่ืองประดบัแมลงทบั 

  เครือข่ายท่ีเกิดขึน้ใหม ่ได้แก่ 

1. เครือข่ายรวบรวมข้าว 
2. เครือข่ายผ้า 
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 จากกระบวนการเช่ือมโยงเครือขา่ยคณุคา่ และรูปแบบของเครือขา่ยคณุคา่ในจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
ทีมวิจยัได้ดําเนินกิจกรรมตา่งๆร่วมกบักลุม่/องค์กรประชาชนท่ีเก่ียวข้องตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ในภาพท่ี 7
โดยมีกิจกรรมท่ีสําคญั ประกอบด้วยการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานจงัหวดัหนองบวัลําภแูละกลุม่/องค์กรตา่งๆใน
จงัหวดัหนองบวัลําภ,ู การประเมินความสนใจ, การกําหนดแผนปฏิบตักิารเครือขา่ย, การดําเนินการตามแผน
และการหนนุเสริมของทีมวิจยั ดงัรายละเอียดของกิจกรรมในตารางท่ี 14 

 

ตารางท่ี 14 ขัน้ตอนและกระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
ลาํดับ
ที่ 

ว/ด/ป 
 

กระบวนการ/วิธีการของทมี
วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
(จาํนวน) 

สถานที่ 
(จาํนวนช่ัวโมง) 

ผลที่เกดิขึน้ หมาย
เหตุ 

1 6/9/48 
 

1.ประชมุแลกเปลี่ยนข้อมลู 
แนวคิด  ท่ีเก่ียวข้องกบัวิจยั 
2. สร้างแผนปฏิบติัการ และ 
เทคนิคท่ีใช้ในกระบวนการวิจยั 

ทีมวิจยัจงัหวดั
หนองบวัลําภ,ู
อดุรธานีและ
หนองคาย จํานวน 
17 คน 

ห้อง 137 
มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเลย 
( 6 ชัว่โมง) 

ทีมวิจยัทราบแนวทางการ
ทําการวิจยั เช่ือมโยง
เครือข่ายในจงัหวดั
หนองบวัลําภ,ู หนองคาย
และอดุรธานี 
 

 

2 13/9/48 
 

1.การประสานงาน 
2. แนะนําโครงการวิจยั 

3.ขออนเุคราะห์ข้อมลูและ
บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

ทีมวิจยั และ
สหกรณ์จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู

ห้องสํานกังาน 
สหกรณ์จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
( 3 ชัว่โมง) 

สหกรณ์จงัหวดั
หนองบวัลําภทูราบแนว
ทางการทําการวิจยั และ
สนบัสนนุกิจกรรมการวิจยั
ในด้านตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 
 

 

3 21/9/48 
 

1.การประสานงาน 
2. แนะนําโครงการวิจยั 

3.ขออนเุคราะห์ข้อมลูและ   
บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

ทีมวิจยั และ
พฒันาการจงัหวดั
หนองบวัลําภ ู

ห้องสํานกังาน
พฒันาการ จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
( 3 ชัว่โมง) 

พฒันาการจงัหวดั
หนองบวัลําภทูราบแนว
ทางการทําการวิจยั และ
สนบัสนนุกิจกรรมการวิจยั
ในด้านตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 
 

 

4 28-29/ 
 9/48 
 

การประชมุเชิงปฏิบติัการ 
  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
  ประเมินความสนใจในการ 
  เช่ือมโยงเครือข่ายของ 
  สหกรณ์ในจงัหวดั 
  หนองบวัลําภ ู
 

ทีมวิจยั 
วิทยากร
ประกอบด้วย ดร.
สยมุพร 
คณุสมเดช 
คณุนิลวรรณ และ 
ตวัแทนจาก
สหกรณ์จํานวน 
100 คน 
 

ห้องประชมุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูหนองบวัลําภ ู
จํากดั 
( 12 ชัว่โมง) 

-  ตวัแทนจากสหกรณ์ใน
จงัหวดัหนองบวัลําภทูราบ
แนวทางการทําการวิจยั 
และสนใจในการ 
  เช่ือมโยงเครือข่ายของ 
  สหกรณ์ในจงัหวดั 
  หนองบวัลําภ ู
- จดุแข็งจดุอ่อนในการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ใน
จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
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ตารางท่ี 14(ตอ่) 
ลาํดับ
ที่ 

ว/ด/ป 
 

กระบวนการ/วิธีการของทมี
วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
(จาํนวน) 

สถานที่ 
(จาํนวนช่ัวโมง) 

ผลที่เกดิขึน้ หมาย
เหตุ 

5 4/11/48 
 

การประชมุเชิงปฏิบติัการ 
  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
  ประเมินความสนใจในการ 
  เช่ือมโยงเครือข่ายของ 
  กลุม่อาชีพในจงัหวดั 
  หนองบวัลําภ ู
 

ทีมวิจยั,
พฒันาการจงัหวดั
วิทยากร
ประกอบด้วย  
คณุวิจิตร 
คณุนิลวรรณ และ 
ตวัแทนจากกลุม่
อาชีพจํานวน 50 
คน 
 

ห้องประชมุ
พฒันาการ จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
( 6 ชัว่โมง) 

 - ตวัแทนจากกลุม่อาชีพใน
จงัหวดัหนองบวัลําภทูราบ
แนวทางการทําการวิจยั 
และสนใจในการ 
  เช่ือมโยงเครือข่ายของ 
  สหกรณ์ในจงัหวดั 
  หนองบวัลําภ ู
-  จดุแข็งจดุอ่อนในการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุม่
อาชีพ 

 

6 7/11/48 
 

1. การประชมุเพ่ือสรุปผลการ
ประชมุที่ผ่านมา 
2. วางแผนการนําเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าระยะที่หนึง่ 

ทีมวิจยั
ประกอบด้วย 
ผศ.อานนท์ 
อ.อารีรัตน์ 
คณุอกนิษฐ์ 
คณุจอมประสาน 
คณุเตือนใจ 
คณุนิกร 

ห้องปฏิบติัการวิจยั  
 คณะวิทยาการ
จดัการ 
มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเลย 
( 6 ชัว่โมง) 

-  ได้ผลการประชมุเชิง
ปฏิบติัการ เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู้และประเมินความ
สนใจในการเช่ือมโยง
เครือข่ายของกลุม่/องค์กร 
-  แนวทางการนําเสนอ
รายงานความก้าวหน้า
ระยะที่หนึง่ 
 

 

7 15-16/ 
 11/48 

1. การประชมุเพ่ือวางแผนการ
ประชมุในวนัที่ 17-18/11/48 
2. ประสานงานและเตรียม
ความพร้อมในการประชมุ 
 

ทีมวิจยัจงัหวดั
หนองบวัลําภ ู 

ห้องประชมุ
สหกรณ์จงัหวดั
และห้องประชมุ
พฒันาการ จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
( 12 ชัว่โมง) 

-  มีความพร้อมในการ
ประชมุ  
-  แนวทางการประชมุใน
วนัที่ 17-18/11/48 
 
 

 

8 17-18/ 
 11/48 

1.การประชมุเชิงปฏิบติัการ 
  กลุม่/องค์กรประชาชนใน 
  พืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
  เพ่ือค้นหารูปแบบและ 
  กระบวนการในการ 
  เช่ือมโยงเครือข่าย 
 

ทีมวิจยั 
วิทยากร 
ประกอบด้วย  
คณุวิจิตร 
คณุนิลวรรณ 
 และตวัแทนจาก
กลุม่/องค์กร
ประชาชนจํานวน 
100 คน 
 

ห้องประชมุ
พฒันาการ จงัหวดั
และห้องประชมุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูหนองบวัลําภ ู
จํากดั 
( 12 ชัว่โมง) 

-  สถานการณ์การ 
ดําเนินงานของกลุม่/องค์กร 
-  การดําเนินงานของ
เครือข่ายท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 
-  ความ ต้องการของกลุม่
และร่วมกําหนดกิจกรรมท่ี
จะใช้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่  
-  คณะทํางานเพ่ือ 
  ประสานงานการจดั 
  กิจกรรมเครือข่าย 
 

ต้อง
เปลี่ยน
ห้อง
ประชมุ 
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ตารางท่ี 14(ตอ่) 
ลาํดับ
ที่ 

ว/ด/ป 
 

กระบวนการ/วิธีการของทมี
วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
(จาํนวน) 

สถานที่ 
(จาํนวนช่ัวโมง) 

ผลที่เกดิขึน้ หมาย
เหตุ 

9 23/11/ 
2548 
 

1. การประชมุเพ่ือสรุปผลการ
ประชมุที่ผ่านมา 
2. วางแผนการนําเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าระยะที่หนึง่ 

ทีมวิจยัจงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
ประกอบด้วย 
ผศ.อานนท์ 
อ.อารีรัตน์ 
คณุอกนิษฐ 
คณุจอมประสาน 
คณุเตือนใจ 
คณุนิกร 

ห้องปฏิบติัการวิจยั  
 คณะวิทยาการ
จดัการ 
มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเลย 
( 6 ชัว่โมง) 

-  ได้ผลการประชมุเพ่ือ
ค้นหารูปแบบและ
กระบวนการในการ
เช่ือมโยงเครือข่าย 
-   แนวทางการนําเสนอ
รายงานความก้าวหน้า
ภายใน 10/12/2548 

-  กําหนดประชมุเชิง 
  ปฏิบติัการครัง้ตอ่ไปใน 
  วนัท่ี 8-9 ธนัวาคม 2548 

 

10 8-9/12/ 
2548 
 

การประชมุเชิงปฏิบติัการ 
  กลุม่/องค์กรประชาชนใน 
  พืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
  เพ่ือจดัทํากรอบทิศทางการ 
  ดําเนินงานในการเช่ือมโยง 
  เครือข่าย 
 

ทีมวิจยั 
วิทยากร 
และตวัแทนจาก
กลุม่/องค์กร
ประชาชนจํานวน 
100 คน 
 

ห้องประชมุ
พฒันาการ จงัหวดั
และห้องประชมุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูหนองบวัลําภ ู
จํากดั 
( 12 ชัว่โมง) 

-  กรอบทิศทางในการ 
  ดําเนินงานการ 
  เช่ือมโยงเครือข่าย 
  กลุม่/องค์กรในจงัหวดั 
  หนองบวัลําภ ู
-  กิจกรรมท่ีสามารถช่วย
กลุม่อ่ืนได้และกิจกรรมท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ
จากกลุม่อ่ืน(จดุแข็งและ
จดุอ่อนของกลุม่/องค์กร) 

ต้อง
เปลี่ยน
ห้อง
ประชมุ 

11 20/1/ 
2549 

การประชมุเชิงปฏิบติัการ 
กลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ี
จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
เพ่ือกําหนดแผนการทํากิจกรรม
เครือข่าย 

ทีมวิจยัและ
ตวัแทนกลุม่/
องค์กรประชาชน
จํานวน 50 คน 

ห้องประชมุ 
สหกรณ์จงัหวดั 
หนองบวัลําภ ู
( 6 ชัว่โมง) 

-  กิจกรรมการเช่ือมโยง
เครือข่ายจําแนกตาม
ผลิตภณัฑ์ของกลุม่/องค์กร
ในจงัหวดัหนองบวัลําภู
จํานวน 8 ผลิตภณัฑ์ 
- กําหนดการประชมุครัง้
ตอ่ไป 
-  คณะกรรมการเครือข่าย
(การเรียนรู้)หนองบวัลําภ ู

 

12 3/2/ 
2549 

 การประชมุคณะกรรมการ
เครือข่ายเพ่ือขยายผล 

ทีมวิจยัและ
คณะกรรมการ
เครือข่าย จํานวน
11 คน 

ห้องประชมุเกษตร
และสหกรณ์
จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู   
( 3 ชัว่โมง)    

-  รายงานความก้าวหน้าใน
การดําเนินงานของ
คณะกรรมการเครือข่าย 
- กําหนดการประชมุครัง้
ตอ่ไปในวนัท่ี  3  มีนาคม 
2549  
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ตารางท่ี 14(ตอ่) 
 
 

ว/ด/ป 
 

กระบวนการ/วิธีการของทมี
วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
(จาํนวน) 

สถานที่ 
(จาํนวนช่ัวโมง) 

ผลที่เกดิขึน้ หมาย
เหตุ 

     ห้องประชมุ สํานกังาน
สหกรณ์จงัหวดั
หนองบวัลําภ ูเวลา 9.00 น.   

เปลี่ยน
ห้อง
ประชมุ 

13 3/3/ 
2549 

1. การประชมุเชิงปฏิบติัการ 
  กลุม่/องค์กรประชาชนใน 
  พืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
  เพ่ือขยายผลในการ   
  เช่ือมโยงเครือข่าย 
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  แนวทางการดําเนินงาน 
  ของแตล่ะกลุม่/  องค์กร 
3.  วิเคราะห์สถานการณ์การ 
  ดําเนินงานในปัจจบุนัของ 
  กลุม่/องค์กร 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียว 
  ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการ 
  ดําเนินงาน และเสนอความ 
  ต้องการของแตล่ะกลุม่องค์ 
  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ 
  จดัทําแผนยทุธ์ศาสตร์ 

-  ทีมวิจยั 
-  สหกรณ์จงัหวดั 
-  ตวัแทนกลุม่/
องค์กรประชาชน
จํานวน 50 คน 

ห้องประชมุ 
สหกรณ์จงัหวดั 
( 6 ชัว่โมง) 

- กิจกรรมการเช่ือมโยง
เครือข่ายจําแนกตาม
ผลิตภณัฑ์ 
- มลูคา่กิจกรรมท่ีเช่ือมโยง 
- ความคืบหน้าข้อมลู
ทะเบียนคนจน 
- ได้ทราบนโยบายจงัหวดั
จากสหกรณ์จงัหวดั 
- กําหนดวนัประชมุ
เครือข่าย โดยประชมุทกุ
วนัท่ี 3 ของเดือน กรณีเป็น
วนัเสาร์/อาทิตย์ให้เล่ือนไป
เป็นวนัจนัทร์ โดย
กําหนดการประชมุเดือนละ
ครัง้ 

 

14 22/3/ 
2549 

1.  การประชมุเชิงปฏิบติัการ 
  กลุม่/องค์กรประชาชนใน 
  พืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
  เพ่ือขยายผลในการ  
  เช่ือมโยงเครือข่าย 
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  แนวทางการดําเนินงาน 
  ของแตล่ะกลุม่/  องค์กรในเร่ือง 
  ข้าว 

ทีมวิจยัและ
ตวัแทนสหกรณ์
ในพืน้ท่ีจงัหวดั
หนองบวัลําภท่ีู
ดําเนินกิจกรรม
เก่ียวข้องกบัข้าว 
จํานวน 30 คน 

ห้องประชมุ
สหกรณ์จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
(6 ชัว่โมง) 

 -  ได้ทราบกิจกรรมการ
ดําเนินงานของกลุม่/
สมาชิกสหกรณ์ ท่ีเข้าร่วม
กระบวนการเช่ือมโยง
เครือข่ายในพืน้ท่ีจงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
- ปัญหาการดําเนินงาน 
สหกรณ์ในพืน้ท่ีตา่งๆท่ี
เก่ียวข้องกบัเร่ืองข้าว 
- แนวทางและแนวคิดใน
การแก้ปัญหาร่วมกนั 

 

15 3/4/ 
2549 

1. ประชมุเพ่ือสรุปกิจกรรมของ
เครือข่ายและทําแผนกิจกรรม 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบับคุลากร
ของจงัหวดัท่ีเก่ียวข้อง 

ทีมวิจยั 
จ่าจงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
สหกรณ์จงัหวดั 
และ              

ห้องประชมุ
สหกรณ์จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
(6 ชัว่โมง) 

-  ได้ชีแ้จงวตัถปุระสงค์การ
ทําวิจยักบัผู้ดแูล
งบประมาณจงัหวดั 
-  ได้ทราบนโยบายการให้
เงินสนบัสนนุของจงัหวดั 
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ตารางท่ี 14(ตอ่) 
ลาํดับ
ที่ 

ว/ด/ป 
 

กระบวนการ/วิธีการของทมี
วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
(จาํนวน) 

สถานที่ 
(จาํนวนช่ัวโมง) 

ผลที่เกดิขึน้ หมาย
เหตุ 

  เก่ียวข้องกบัการจดัสรร
งบประมาณชีแ้จงนโยบาย
จงัหวดั 

คณะกรรม การ
เครือข่าย จํานวน
15 คน 

 หนองบวัลําภ ู
-  ข้อสรุปการทํากิจกรรม
ของเครือข่ายและแผน
กิจกรรมครัง้ตอ่ไป 

 

16 18/4/ 
2549 

1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  แนวทางการดําเนินงาน 
  ของแตล่ะกลุม่/  องค์กร 
2. หารือเก่ียวกบักิจกรรมเร่ือง
การรวบรวมข้าว 
3. หารือร่วมกนัในการจดัประชมุ
เชิงปฏิบติัการนอกสถานท่ี 
4. หารือร่วมกนัเก่ียวกบัเส้นทาง
การออกเย่ียมกลุม่ของทีมวิจยั 

ทีมวิจยั 
และตวัแทนกลุม่/
องค์กรประชาชน
จํานวน  11  คน 

สหกรณ์จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
( 6 ชัว่โมง) 

- ได้ทราบประสบการณ์ใน
การทําธรุกิจข้าว สหกรณ์
เมืองหนองบวัลําภ ู
- เป้าหมายของตวัแทน
กลุม่/องค์กรประชาชนท่ี
ต้องการทําในอนาคต 
- แจ้งกําหนดการเย่ียม
สหกรณ์และกลุม่ 
- ข้อตกลงในการจดั
กิจกรรมครัง้ตอ่ไปในวนัท่ี 
18-19/5/2549 

 

17 25-
27/4/ 
2549 

1.  การติดตามการดําเนินงาน
ของกลุม่/องค์กรในจงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
2.  ออกเย่ียมกลุม่เพ่ือติดตาม
งานของกลุม่/องค์กรเพ่ือศกึษา
ปัญหาท่ีแตล่ะกลุม่/องค์กร
ประสบอยู่และปัจจยัแห่ง
ความสําเร็จของแต่ละกลุม่ 
3. หารือเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเราจะ
สามารถทําร่วมกนัได้เพ่ิมเติมกบั
ทกุกลุม่ 

ทีมวิจยัและ 
สมาชิก ประธาน 
และผู้จดัการ ของ
สหกรณ์ตา่งๆ  
ประธานและ
สมาชิกกลุม่ตา่งๆ  
ประมาณ  50   
คน 

 สหกรณ์
การเกษตรนาวงั,
นากลาง, เมือง
หนองบวัลําภ,ู 
กดุดู,่ ศรีบญุเรือง
และสวุรรณคหูา 
กลุม่กะลามะพร้าว 
/ กลุม่แปรรูป
ผลิตภณัฑ์บ้าน
กดุดู ่/ กลุม่แปรรูป
ปลาบ้านโคกกลาง 
/ กลุม่จกัสานดอน
ข่า และ กลุม่
ผลิตภณัฑ์ใยบวบ 
( 24  ชัว่โมง ) 

-  ทีมวิจยัเกิดความเข้าใจ
และเข้าถึงกลุม่/องค์กรท่ีมี
การเช่ือมโยงเครือข่ายมาก
ย่ิงขึน้ 
- เกิดแนวคิดในการผลกัดนั
ให้เกิดเครือข่ายข้าวใน
จงัหวดัหนองบวัลําภ ู 
-  พบสภาพปัญหาตา่งๆท่ี
กลุม่/องค์กรประสบ อาทิ. 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ, ขาด
แคลนวตัถดิุบ, เงินทนุ,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง, คน
ภายในองค์กร เป็นต้น 
- ปัจจยัท่ีทําให้กลุม่/องค์กร
สําเร็จ อาทิ. คน
สถาบนัการศกึษา,
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง,
เครือข่าย, การเรียนรู้ เป็น
ต้น 
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ตารางท่ี 14(ตอ่) 
ลาํดับ
ที่ 

ว/ด/ป 
 

กระบวนการ/วิธีการของทมี
วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
(จาํนวน) 

สถานที่ 
(จาํนวนช่ัวโมง) 

ผลที่เกดิขึน้ หมาย
เหตุ 

18 3/5/ 
2549 

1.  การประชมุเพ่ือติดตามการ
ดําเนินงานของกลุม่/องค์กรใน
จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
2.  ระดมสมองแนวทางในการ
จดัทําทําเครือข่ายข้าว 
3. การติดตามกิจกรรม
เช่ือมโยงเครือข่าย 
4.  เก็บข้อมลูกิจกรรมสหกรณ์
และกลุม่อาชีพเพ่ิมเติม 
5.  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรร
งบประมาณชีแ้จงนโยบายและ
ตอบข้อสงสยั. 
6.  ระดมความคิดเพ่ือต้องการ
ทราบกระบวนการและ
กําหนดการจดักิจกรรมนอก
สถานท่ีระหวา่งวนัท่ี 18-
19/5/2549. 

ทีมวิจยั 
จ่าจงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
และตวัแทนกลุม่/
องค์กรประชาชน
จํานวน  35 คน 

ห้องประชมุ
พฒันาการจงัหวดั 
( 6 ชัว่โมง) 

-  สหกรณ์ในจงัหวดั
หนองบวัลําภไูด้มีข้อตกลง
ร่วมกนัเพ่ือทํากิจกรรม
เช่ือมโยงข้าว โดยจะจดั
ประชมุท่ีตลาดกลางคมึ 
ชาติ สหกรณ์การเกษตร
เมืองหนองบวัลําภ ู 
-  ทราบกิจกรรมท่ีสมาชิก
เครือข่ายได้มีการทํา
กิจกรรมเช่ือมโยงกนัไปแล้ว 
-  สมาชิกเครือข่ายเพ่ิมเติม
ข้อมลูกิจกรรมของแตล่ะ
สหกรณ์และกลุม่/องค์กร. 
-  ทราบวิธีการในการขอ
งบประมาณ สนบัสนนุ 
-  ได้กระบวนการและ
กําหนดการจดักิจกรรม
นอกสถานท่ีระหวา่งวนัท่ี
18-19/5/49. 

 

19 9/5/ 
2549 

1. การประชมุเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และหารือ
เก่ียวกบักิจกรรมการรวบรวม
ข้าว. 
 

-  ทีมวิจยั 
-  ประธานและ
ผู้จดัการสหกรณ์
การเกษตรใน
จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
 20  คน 

ตลาดกลางข้าว
บ้านคมึชาติ 
ของสหกรณ์
การเกษตรเมือง
หนองบวัลําภ ู
จํากดั 
( 6 ชัว่โมง ) 

- ได้ทราบสภาพปัญหา
ทัว่ไปในการรวบรวมข้าว 
อาทิ.ตลาด, เงินทนุ, 
คณุภาพข้าว, ความซ่ือสตัย์
ระเบียบข้อบงัคบั. เป็นต้น. 
- วิธีการแก้ปัญหาในการ
รวบรวมข้าว. 

 

20 18-19/5 
2549 

1.  การประชมุนอกสถานท่ี เพ่ือ
สร้าง  กระบวนการใน การ
เช่ือมโยงเครือข่าย แนวทางการ
ดําเนินงาน และแผนปฏิบติัการ
เครือข่าย  
2.  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ของแตล่ะกลุม่/  องค์กร 
3. วิเคราะห์สถานการณ์
เครือข่ายข้าวและเครือข่ายอ่ืนๆ 

- ทีมวิจยั 
- วิทยากร
กระบวนการ 
-  ตวัแทนกลุม่/
องค์กรประชาชน
ท่ีเป็นสมาชิก
เครือข่ายจํานวน 
40 คน 

-  สหกรณ์
การเกษตรวงัสะพงุ 
จํากดั  
-  แก่งคดุคู้  อําเภอ
เชียงคาน จงัหวดั
เลย 
-  กลุม่อาชีพ บ้าน
น้อย อําเภอเชียง
คาน 
( 16  ชัว่โมง ) 

- แผนปฏิบติัการเครือข่าย
ข้าวและอ่ืนๆ(ปฏิญญา
เชียงคาน)  
- สมาชิกเครือข่ายได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ของแตล่ะกลุม่/  องค์กร 
-  แผนปฏิบติัการเครือข่าย
ข้าวและเครือข่ายอ่ืนๆ 
-   คณะกรรมการเครือข่าย
ข้าว 
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ตารางท่ี 14(ตอ่) 
ลาํดับ
ที่ 

ว/ด/ป 
 

กระบวนการ/วิธีการของทมี
วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
(จาํนวน) 

สถานที่ 
(จาํนวนช่ัวโมง) 

ผลที่เกดิขึน้ หมาย
เหตุ 

  4.  การศกึษาดงูานท่ีสหกรณ์
การเกษตรวงัสะพงุ จํากดัและ 
กลุม่อาชีพมะพร้าวแก้ว ใน
อําเภอเชียงคาน  จงัหวดัเลย 

  -  สมาชิกเครือข่ายมีโอกาส
ในการศกึษาดงูานนอก
สถานท่ี ณ  สหกรณ์
การเกษตรวงัสะพงุ จํากดั 
และ กลุม่อาชีพมะพร้าว
แก้ว ในอําเภอเชียงคาน  
จงัหวดัเลย ซึง่เป็นสมาชิก
เครือข่ายจงัหวดัเลยและ
เป็นกลุม่วิสาหกิจท่ีดําเนิน
กิจกรรมมาอย่างยาวนาน  

 

21 2/6/ 
2549 

1.  การประชมุเพ่ือติดตามการ
ดําเนินงานของเครือข่ายและ
สร้างกระบวนการในการ
เช่ือมโยงเครือข่ายอย่างตอ่เน่ือง 
2. การพบปะสหกรณ์จงัหวดัคน
ใหม่  
3. การฝึกเขียนโครงการในการ
พฒันากลุม่/องค์กรตามแผน
ปฏิญญาเชียงคาน 

-  ทีมวิจยั 
- คณะ    
กรรมการ
เครือข่ายจํานวน 
15 คน 
- สหกรณ์จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู

สถานท่ี   
สํานกังานเกษตร
และสหกรณ์
จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
( 6 ชัว่โมง ) 

- ได้ปรับปรุงแผนเก่ียวกบั
กิจกรรมเร่ืองการรวบรวม
ข้าว  
-  รับทราบแนวนโยบาย
ของสหกรณ์จงัหวดั  
-  กลุม่อาชีพปรับปรุงแผน
และโครงการท่ีจะใช้พฒันา
กลุม่ / องค์ ของตวัเองและ
พฒันาเครือข่าย 
-  กําหนดแผนการหารือ
เพ่ือจดัทําเครือข่ายผ้า
จงัหวดัหนองบวัลําภ ู

 

22 20-22/6 
2549 

1.  การประชมุเชิงปฏิบติัการ 
  กลุม่/องค์กรประชาชนใน 
  พืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
  เพ่ือสร้าง  กระบวนการใน   
  การเช่ือมโยงเครือข่ายผ้า 
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  แนวทางการดําเนินงาน 
  ของแตล่ะกลุม่ 
3. ออกเย่ียมกลุม่เพ่ือติดตาม
การดําเนินงานของกลุม่ ในการ
เขียนโครงการพฒันากลุม่ 

-  ทีมวิจยั 
-  สมาชิกกลุม่
อาชีพแปรรูปผ้า
จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
จํานวน 52  คน  
-  ตวัแทนกลุม่/
องค์กรประชาชน
ในแตล่ะกลุม่/
องค์กรในจงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
จํานวน  35 คน 
 

-  ห้องประชมุ
สํานกังานพฒันา
ชมุชนจงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
 
-  สหกรณ์และ
กลุม่/องค์กรใน
จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู 
( 20 ชัว่โมง ) 

-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียว  
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการ  
ดําเนินงาน, เสนอความ  
ต้องการและแนวทางในการ
แก้ไข 
-  คณะกรรมการเครือข่าย
ผ้า 
- ออกเย่ียมกลุม่เพ่ือ
ติดตามงานของกลุม่ และ
เก็บข้อมลูเพ่ิมเติมในแตล่ะ
กลุม่/องค์กรท่ียงัอยู่ในการ
เช่ือมโยงเครือข่ายจงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
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ตารางท่ี 14(ตอ่) 
ลาํดับ
ที่ 

ว/ด/ป 
 

กระบวนการ/วิธีการของทมี
วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
(จาํนวน) 

สถานที่ 
(จาํนวนช่ัวโมง) 

ผลที่เกดิขึน้ หมาย
เหตุ 

 21/ 6/ 
2549 

1. การประชมุเพ่ือหารือ
เก่ียวกบักิจกรรมการรวบรวม
ข้าว 
2. ให้ผู้บริหารของสหกรณ์เพ่ือ 
   แลกเปล่ียนเรียนรู้การประชมุ
เพ่ือหารือร่างระเบียบ 
   ข้อบงัคบัท่ีจะนํามาใช้ในการ 
   รวบรวมข้าวเปลือก 

-  ทีมวิจยั 
- ประธาน และ
ผู้จดัการสหกรณ์
การเกษตรท่ีทํา
กิจกรรมการ
รวบรวมข้าว 
จํานวนรวม  12  
คน 

ห้องประชมุ 
สํานกังานสหกรณ์ 
จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
( 6 ชัว่โมง ) 

-  โครงการและร่างระเบียบ 
   ข้อบงัคบัท่ีจะนํามาใช้ใน   
    การท่ีจะพฒันา 
    เครือข่ายในการเช่ือมโยง 
    เครือข่ายกิจกรรมการ 
    รวบรวมข้าว 
-  กําหนดเป้าหมายในการ
รวบข้าวเดือนพฤศจิกายน 

 

23 3 /7/ 
2549 

1. การประชมุเชิงปฏิบติัการ 
  กลุม่/องค์กรประชาชนใน 
  พืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
  เพ่ือติดตามการดําเนินงาน
ของกลุม่/องค์กรในจงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
2.  เขียนโครงการในการพฒันา
กลุม่ / องค์กร 
 
 
 
3.  การประชมุเชิงปฏิบติัการ 
  กลุม่/องค์กรประชาชนใน 
  พืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
  เพ่ือหารือเก่ียวกบักิจกรรมการ
รวบรวมข้าว 
4.  ให้ผู้บริหารของสหกรณ์เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การรวบรวม
ข้าว  
5. ตรวจสอบร่างระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีจะนํามาใช้กบั
เครือข่าย 
6.  ตรวจสอบการเขียนโครงการ
ของแตล่ะสหกรณ์ 

-  ทีมวิจยั 
-  สมาชิกกลุม่
อาชีพในจงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
40  คน  
 
 
 
 
 
 
-  ทีมวิจยั 
- ประธาน / 
ผู้จดัการสหกรณ์
การเกษตรท่ีทํา
กิจกรรมการ
รวบรวมข้าว ท่ีละ  
2  คน จํานวน  12  
คน 

 ห้องประชมุ 
สํานกังานสหกรณ์  
จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องประชมุ 
สํานกังานเกษตร
และสหกรณ์  
จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู

-  กลุม่อาชีพเขียนเสนอ
โครงการท่ีจะใช้พฒันากลุม่ 
/ องค์ ของตวัเองและ
พฒันาเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
-  โครงการท่ีจะพฒันา
เครือข่ายในการเช่ือมโยง
เครือข่ายกิจกรรมการ
รวบรวมข้าว 
-  ร่างระเบียบข้อบงัคบัท่ี
เขียนร่วมกนั 
-  นําเสนอโครงการ 

ประชมุ 
2 กลุม่
ใช้ห้อง
ประชมุ 
2 ห้อง 
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ตารางท่ี 14(ตอ่) 
ลาํดับ
ที่ 

ว/ด/ป 
 

กระบวนการ/วิธีการของทมี
วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
(จาํนวน) 

สถานที่ 
(จาํนวนช่ัวโมง) 

ผลที่เกดิขึน้ หมาย
เหตุ 

24 27 / 7/ 
2549 

 

1.  ประชมุเพ่ือติดตามและ
แลกเปล่ียนข้อมลูเครือข่ายข้าว 
 

ทีมวิจยั 
คณะกรรมการ
เครือข่ายข้าว 
จํานวน 12 คน 

 ห้องประชมุ 
สํานกังานสหกรณ์  
จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
 ( 6 ชัว่โมง) 

-  ผลการดําเนินกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัคณะกรรการ
เครือข่ายข้าว 
-  ร่างระเบียบเก่ียวกบัการ
รวบรวมข้าวเปลือกของแต่
ละสหกรณ์ 
-  กําหนดการฝึกอบรม
คณุภาพข้าวในวนัท่ี 28-29 
สิงหาคม 2549 

 

25 4/ 8/ 
2549 

 

1.  ประชมุเพ่ือเพ่ือขยายผลการ
ปฏิบติังานเครือข่ายผ้า 

ทีมวิจยั 
คณะกรรมการ
เครือข่ายผ้า 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
จํานวน 30 คน 

ห้องประชมุ
สหกรณ์จงัหวดั
หนองบวัลําภ ู
( 3 ชัว่โมง) 

-  ความต้องการของสมาชิก
ในเครือข่าย 
-  แผนปฏิบติัการเครือข่าย
ผ้า อาทิ.การตลาดผ้า,การ
ย้อมผ้า,การออกแบบ
ลวดลาย,การตดัเย็บ,
อปุกรณ์การทอ เป็นต้น 
- ผู้ รับผิดชอบการเขียน
โครงการ 

 

26 11/ 8/ 
2549 

 

1.  ประชมุเพ่ือสรุปบทเรียน ทีมวิจยั 
ตวัแทนกลุม่/
องค์กรในจงัหวดั
หนองบวัลําภแูละ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
จํานวน 50 คน 

ห้องประชมุภพูาน
น้อย ศาลากลางงั
หวดัหนองบวัลําภ ู
( 6 ชัว่โมง) 

- ตวัแทนกลุม่/องค์กรใน
พืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภู
รับทราบและเข้าใจการ
ดําเนินการเช่ือมโยง
เครือข่าย,เรียนรู้ปัญหาและ
หาแนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกนัตลอดจนวาง
แผนการทํางานร่วมกนัใน
อนาคต 
- ตวัแทนกลุม่/องค์กรใน
พืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภมีู
ความมัน่ใจในการ
ดําเนินการเช่ือมโยง
เครือข่ายเพ่ิมมากขึน้ 
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ตารางท่ี 14(ตอ่) 
ลาํดับ
ที่ 

ว/ด/ป 
 

กระบวนการ/วิธีการของทมี
วิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
(จาํนวน) 

สถานที่ 
(จาํนวนช่ัวโมง) 

ผลที่เกดิขึน้ หมาย
เหตุ 

27 28-29/ 
8/ 2549 
 

1.  ประชมุเพ่ืออบรมคณุธรรม
และพฒันาบคุลากรเพ่ือ
ตรวจสอบคณุภาพข้าว 

ทีมวิจยั 
วิทยากร 
ตวัแทนสหกรณ์
เครือข่ายข้าว
(ประธาน, 
ผู้จดัการและฝ่าย
ตลาดของแตล่ะ
สหกรณ์) จํานวน 
50 คน 

-  ห้องประชมุโรงแรม
ณฐัพงษ์แกรนด์ 
-  ตลาดกลางข้าว
บ้านคมึชาติ สหกรณ์
การเกษตรเมือง
หนองบวัลําภจํูากดั 

 
 

 

 
 จากการดําเนินกิจกรรมตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถงึปัจจบุนัของทีมวิจยัและตวัแทนเครือขา่ยกลุม่/องค์กรตาม
กิจกรรมท่ีกลา่วมาแล้วและกิจกรรมบางอยา่งท่ีไมไ่ด้กลา่วไว้เชน่ การเก็บข้อมลูจากหน่วยงานตา่งๆท่ี
เก่ียวข้อง,การศกึษาข้อมลูจากเอกสาร และการสอบถามจากบคุคล เป็นต้น ประกอบกบัการประสานงาน
อยา่งตอ่เน่ืองโดยการสื่อสารในรูปแบบตา่งๆ อาทิ การโทรศพัท์, จดหมาย, e-mail เป็นต้น จงึทําให้เกิดการ
พฒันาเครือขา่ยเดมิท่ีมีอยูแ่ล้วและเกิดเครือขา่ยใหม่ๆ  ดงัรายละเอียดในบทท่ี 4 



 
บทที่ 4 

เครือข่ายที่เกดิขึน้ 
  
4.1 ข้อสรุปจาํนวน / รูปแบบเครือข่ายที่เป็นผลงานของทมีวจิัย 

 

 การดําเนินการเช่ือมโยงเครือขา่ยของทีมวจิยัหนองบวัลําภ ู ตัง้ได้เร่ิมดําเนินการตามแผนงานของ
โครงการตามรายละเอียดในบทท่ี 3 ท่ีผา่นมา มีกิจกรรมท่ีสําคญัในการเช่ือมโยงอยู ่ 3 กิจกรรมคือการ
สํารวจข้อมลูพืน้ฐานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง, การประเมนิความสนใจและการดําเนินการเช่ือมโยงเครือขา่ย จาก
การดําเนินดงักลา่วทีมวิจยัได้ค้นพบเครือขา่ย, สร้างและพฒันาเครือขา่ยเดมิท่ีมีอยูแ่ล้วและสร้างเครือขา่ย
ขึน้มาใหมใ่นพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู ตามกิจกรรมของการวิจยัท่ีทีมวิจยัได้กําหนดไว้ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
 (1) กิจกรรมการสํารวจข้อมลูพืน้ฐาน ค้นพบเครือขา่ยท่ีมีอยูเ่ดมิ อาทิ เครือขา่ยท่ีเกิดขึน้จาก
นโยบายของกรมสง่เสริมสหกรณ์ในปี พ.ศ.2542 โดยสหกรณ์จงัหวดัในขณะนัน้ได้มีนโยบายให้สหกรณ์เพ่ือ
การตลาดของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) หรือท่ีเรียกวา่สกต.เป็นแมข่า่ยในการ
ดําเนินงาน, เครือขา่ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองลําภจํูากดั เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตาม
รายงานท่ีมีอยูใ่นบทท่ี 1(เป็นเครือขา่ยท่ีไมอ่ยูใ่นความสนใจ/เป้าหมายของทีมวจิยั) 
 (2) กิจกรรมการประเมินความสนใจ ในกิจกรรมการประเมินความสนใจได้ค้นพบกิจกรรมท่ีใช้ช่ือ
เครือขา่ยและกิจกรรมเครือขา่ยจากตวัแทนกลุม่/องค์กรท่ีเข้าร่วมประชมุ อาทิ เครือขา่ยสวนป่าเอกชน, 
เครือขา่ยชมุนมุสหกรณ์ประมงแหง่ประเทศไทย, เครือขา่ยกลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติ เป็นต้น โดยมี
รายละเอียดตามรายงานในบทท่ี1(เป็นเครือขา่ยท่ีไมอ่ยูใ่นความสนใจ/เป้าหมายของทีมวิจยั) 
 (3) กิจกรรมการดําเนินการเช่ือมโยงเครือขา่ย จากการดําเนินกิจกรรมเช่ือมโยงเครือขา่ยของทีม
วิจยั ได้ค้นพบเครือขา่ยและพฒันาเครือขา่ยดงักลา่ว นอกจากนีไ้ด้มีการสร้างเครือขา่ยขึน้มาใหม ่ อาทิ 
เครือขา่ยกลุม่/องค์กรประชาชนในจงัหวดัหนองบวัลําภเูป็นเครือขา่ยท่ีเน้นการเรียนรู้, สร้างความเข้าใจ, 
สร้างความผกูพนั, ความไว้วางใจระหวา่งกลุม่/องค์กรท่ีเก่ียวข้องและเครือขา่ยข้าว, เครือขา่ยผ้า เป็นต้น 
 การดําเนินกิจกรรมเช่ือมโยงเครือขา่ยของทีมวิจยัหนองบวัลําภตูัง้แตเ่ร่ิมดําเนินกิจกรรมเม่ือวนัท่ี 
28-29 กนัยายน 2548 เป็นการประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินความสนใจในการ
เช่ือมโยงเครือขา่ยของกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู จนถึงวนัท่ี 11 สงิหาคม 2549 
เป็นการประชมุเพ่ือสรุปบทเรียน ได้ค้นพบและก่อให้เกิดเครือขา่ยตา่งๆตามเป้าหมายของทีมวิจยัตามลําดบั
ของกิจกรรมและประเภทของเครือขา่ยดงัตอ่ไปนี ้
 1. เครือขา่ยการเรียนรู้ เป็นเครือขา่ยแรกท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานของทีมวิจยั โดยเกิดขึน้จากผล
ของการประชมุเม่ือวนัท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2548 โดยมีรายละเอียดตามหวัข้อ 4.2 
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 2. เครือขา่ยธรุกิจ เป็นเครือขา่ยท่ีเกิดขึน้ตอ่เน่ืองจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของเครือขา่ยการเรียนรู้
โดยจําแนกออกได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ ด้วยกนัคือ 
  2.1 เครือขา่ยรายทาง เป็นเครือขา่ยท่ีมีอยูแ่ล้วและดําเนินการตามหว่งโซอ่ปุทานของสนิค้า
แตล่ะชนิดมาอยา่งตอ่เน่ืองโดยกลุม่/องค์กรดงักลา่วเป็นสมาชิกของเครือขา่ยการเรียนรู้ เม่ือได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในเครือขา่ยก็สามารถพฒันาเครือขา่ยเดมิของกลุม่/องค์กร ทัง้ทางด้านการเรียนรู้และทางธุรกิจ 
โดยความร่วมมือของสมาชิกเครือขา่ยการเรียนรู้ของจงัหวดัหนองบวัลําภ ู อาทิ เครือขา่ยเครือขา่ยกลุม่แปร
รูปผลติภณัฑ์จากใยบวบ, เครือขา่ยเครือขา่ยแปรรูปผลติภณัฑ์ปลา, เครือขา่ยผลติภณัฑ์ จกัสานจากต้น
คล้า, เครือขา่ยแปรรูปผลติภณัฑ์ เป็นต้น 
  2.2 เครือขา่ยใหม ่ เป็นเครือขา่ยท่ีเกิดขึน้ใหมเ่น่ืองมาจากกลุม่/องค์กรประชาชนในจงัหวดั
หนองบวัลําภเูห็นความสําคญัของการเช่ือมโยงเครือขา่ย จงึได้รวมตวักนัสร้างเครือขา่ยตามฐานทาง
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในจงัหวดัหนองบวัลําภ ูอาทิ เครือขา่ยข้าว, เครือขา่ยผ้า เป็นต้น 
 
4.2 ประเดน็สาํคัญของแต่ละเครือข่ายในรายงาน 

 

 ผลจากการดําเนินงานร่วมกนัระหวา่งทีมวจิยักบัตวัแทนกลุม่/องค์กรประชาชน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน
พืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภตูัง้เร่ิมต้น ได้ก่อให้เกิดโครงร่างของเครือขา่ยหลงัจากการประชมุเม่ือวนัท่ี 17-18 
พฤศจิกายน 2548 เน่ืองจากการประชมุครัง้นัน้ได้ก่อให้เกิดคณะทํางานเพ่ือประสานงานการจดักิจกรรม
เครือขา่ยซึง่ประกอบด้วย  

นายจิระ  ถาเจริญ   ประธาน                 09 - 6223295, 01-1846192    
นางดชันี  เมาะราษี  รองประธาน     06 - 8579861  
นายเดชา  ภมีู   กรรมการ     06 - 2248196 
นายคําไพ  ทบัแก้ว  กรรมการ     07 - 9508564 
นางสาวพานี  จนัทร์สริุยะพงษ์ กรรมการ     042 - 311120 
นางศริิพร  สายยางหลอ่  กรรมการ     06 - 0497929 
นางคําห่อ  ศรีกวนชา  กรรมการ     09 - 9420392 
นางนาง  ชินบตุร  กรรมการ     06 - 8564737, 042-375215 
นางสาวประภาพร  หาวิชิต  เลขานกุาร     04 - 7951448 

 ตอ่มาคณะทํางานเพ่ือประสานงานการจดักิจกรรมเครือขา่ยได้ประชมุร่วมกนัอีก 2 ครัง้เม่ือวนัท่ี 8-
9 ธนัวาคม 2548 และวนัท่ี 20 มกราคม 2549 ท่ีประชมุได้มีข้อตกลงในการดําเนินกิจกรรมร่วมกนัใน
รูปแบบเครือข่ายโดยมีการจดัตัง้เครือขา่ยหนองบวัลําภ ู ซึง่มีลกัษณะการรวมกนัอยา่งหลวมๆเน้นหนกั
เครือขา่ยการเรียนรู้ โดยมุง่ท่ีจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือสร้างความเข้าใจและการเข้าถึงร่วมกนั มี
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คณะกรรมการเครือขา่ยมาจากคณะทํางานเพ่ือประสานงานการจดักิจกรรมเครือขา่ยชดุเดมิโดยเป็น
ตวัแทนจากกลุม่/องค์กรตา่งๆ ประกอบด้วย 
  นายจิระ  ถาเจริญ           ประธานสหกรณ์การเกษตรศรีบญุเรือง จํากดั   

นางดชันี  เมาะราษี           รองผู้จดัการสหกรณ์การเกษตรสวุรรณคหูา จํากดั   
นายเดชา  ภมีู                        ผู้จดัการสหกรณ์นากลางการเกษตรนากลาง จํากดั 
นายคําไพ  ทบัแก้ว                    เลขานกุารกลุม่แปรรูปผลติภณัฑ์บ้านกดุดู ่  
นางสาวพานี  จนัทร์สริุยะพงษ์   หวัหน้าฝ่ายการเงินสหกรณ์การเกษตรเมือง จํากดั  
นางศริิพร  สายยางหลอ่           ประธานกลุม่จกัสานบ้านดอนขา่ 
นางคําห่อ  ศรีกวนชา           ประธานกลุม่ผลติภณัฑ์ใยบวบ 
นางนาง  ชินบตุร           รองประธานกลุม่สตรีบ้านโคกกลาง 
นางสาวประภาพร  หาวิชิต        ผู้ช่วยผู้จดัการสหกรณ์การเกษตรนาวงั จํากดั 

 

 การดําเนินการของเครือขา่ยในปัจจบุนั การเร่ิมดําเนินกิจกรรมของเครือขา่ยการเรียนรู้
หนองบวัลําภ ู เกิดจากการจดักิจกรรมของทีมวิจยัโดยให้กลุม่/องค์กรท่ีสมคัรใจเข้าร่วมกิจกรรมตัง้แตก่ารจดั
เวทีเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้, ประเมนิความสนใจ, การวิเคราะห์จดุแข็ง-จดุออ่นของกลุม่/องค์กร, การศกึษา
ปัญหาและการแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกนั ตลอดจนการร่วมกนัดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของ
เครือขา่ย จากแนวทางในการดําเนินงานตัง้แตต้่นจนถงึปัจจบุนัพบวา่แนวทางการดําเนินงานของเครือขา่ย
มีขัน้ตอนหลกัๆอยู ่ 3 ขัน้ตอนคือ (1) เร่ิมจากการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนัและซึง่กนัและกนั (2) 
เข้าถึงปัญหา, ความต้องการ, แนวทางการแก้ปัญหาของกลุม่/องค์กรและ (3) พฒันากลุม่/องค์กรของ
ตนเองและเครือขา่ยร่วมกนั 

วตัถปุระสงค์/เป้าหมาย ในการดําเนินกิจกรรมของเครือขา่ยเพ่ือให้ตวัแทนกลุม่/องค์กรตา่งๆใน
จงัหวดัหนองบวัลําภไูด้แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจซึง่กนัและกนั พบปะเพ่ือเข้าถึงซึง่กนัและกนั 
ตลอดจนพฒันาเครือขา่ยการเรียนรู้และทางธุรกิจตามกิจกรรมท่ีแตล่ะกลุม่เก่ียวข้องกนั 
 แนวทางการดําเนินการ(ท่ีทีมวิจยักําหนดกรอบไว้) ให้มีการประชมุอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งน้อยเดือนละ
ครัง้(กําหนดการประชมุทกุวนัท่ี 3 ของเดือน) พร้อมพฒันากิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 
 ปัจจยัแหง่ความสําเร็จ ขึน้อยูก่บัความตอ่เน่ืองของการประชมุ, ผู้ นําหรือตวัแทนท่ีเข้าร่วมประชมุ, 
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้กบักลุม่/องค์กร,การอํานวยความสะดวกของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง, กิจกรรมปกตขิอง
ตวัแทนหรือของกลุม่/องค์กร,การประสานงาน เป็นต้น 
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ภาพท่ี  8 เครือขา่ยจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 
 
 

ศนูย์ประสานงาน
เครือข่าย

หนองบวัลําภ ู

(ห้องประชมุ
สํานกังานสหกรณ์

กลุม่อ่ืนๆ อาทิ 
กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต  เป็นต้น 

สหกรณ์ภาคเกษตร 
ในจงัหวดั 

หนองบวัลําภ ู

 

หน่วยงาน
สนบัสนนุ 

กลุม่อาชีพตา่ง / กลุม่
สตรี 

ในจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
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เครือข่ายแปรรูปผลิตภณัฑ์จากใยบวบ(กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านราษฎร์เกษมศรี) 
ที่ตัง้ หมู่ 7 ตาํบลนาด ีอาํเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาํภ ู
 

(1) ความเป็นมาของเครือขา่ย 
เดิมชาวบ้านทอผ้า มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2535 ลกัษณะต่างคนตา่งทํา ทอเพ่ือใช้งานในครัวเรือนและ

ขาย  ยงัไมไ่ด้มีการรวมกลุม่จนถึงปีปลายปี 2541 
ช่วงปี 2542 ทางจงัหวดัได้มีการจดังานคนดีศรีสงัคม  และแม่คําห่อ  ศรีกวนชา ซึง่เป็นประธาน

กลุ่มในปัจจุบนั ได้ไปเห็นใยบวบ ท่ียงัไม่ได้การแปรรูปอยู่ในงาน จึงเกิดแนวคิดว่า ควรมีการนําบวบซึ่งใน
ท้องถ่ินมีอยู่แล้ว เพ่ือสร้างรายได้ จึงได้ไปชกัชวนชาวบ้านมารวมกลุ่มกันในปี 2543  ซึ่งในระยะเร่ิมแรก 
กลุม่ได้ทดลองนําไปขายในงานแสดงสนิค้าจงัหวดั และปรากฏวา่สนิค้าขายได้จงึได้มาทําอยา่งจริงจงั ได้รับ
การสนบัสนุนจากหน่วยงานพฒันาชุมชน ให้อุปกรณ์ในการตดัเย็บ และให้การส่งเสริมสนบัสนุนมาโดย
ตลอด แต่ทางกลุม่เห็นว่าควรมีการออมเงิน เพ่ือใช้หมนุเวียนให้กลบัสมาชิกในกลุ่ม โดยให้ผลตอบแทนใน
รูปเงินปันผล   

(2) การดําเนินการของเครือขา่ยในปัจจบุนั 
กิจกรรมกลุม่ในปัจจบุนั  มีนางคําห่อ  ศรีกวนชา  เป็นประธาน  และนางรัชนี  สวุรรณสนกบันางจตุ

พร  ศาสนา  เป็นรองประธานกลุม่   มีสมาชิก 52 คน  เงินทนุ ได้จากการเก็บหุ้นสมาชิกคนละ  100  เงิน
สจัจะ 20 บาท  สนิค้าของกลุม่เป็นผลติภณัฑ์จากใยบวบซึง่วตัถดุบิท่ีใช้ในการผลติทางกลุม่ซือ้จาก จ.
เชียงใหม ่   อ. หนองววัซอ   เกษตรรายยอ่ยในจงัหวดั  และร้านค้าทัว่ไปในจงัหวดั แตมี่สนิค้าบางตวัลกูค้า
จะให้วตัถดุบิมาเองเพ่ือจะได้ทําสนิค้าตรงกบัความต้องการของเขา  สนิค้าของกลุม่ทําด้วยมือทัง้หมด  เช่น  
ท่ีขดัตวั  รองเท้าใยบวบ  ตุ๊กตาใยบวบ  การจําหนา่ยทางกลุม่สง่ขายให้พอ่ค้าคนกลางรายใหญ่ในกรุงเทพ  
จตจุกัร  พญาไท บริษัทในกรุงเทพสง่ขาย 

    ตา่งประเทศ  สง่บริษัท   lemon farm  บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟและกลุม่ยงัมีช่องทางการจดั
จําหน่ายให้คนในพืน้ท่ีมีโอกาสใช้สนิค้าของกลุม่โดย  ฝากขาย  ศาลากลาง โรงแรมโฆษะ    ฝากลุม่อาชีพ
อ่ืน  และในอนาคตกลุม่คดิท่ีจะพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึน้ในอนาคต 
 (3) วตัถปุระสงค์/เป้าหมาย 

1.  เป็นการใช้เวลาหลงัจากการทํานา ทําไร่เสร็จแล้ว 
2.  เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม 
3.  เป็นการสร้างความสามคัคีของเกษตรกรในหมูบ้่าน 
4.  พฒันาให้เป็นอาชีพหลกัในอนาคต 
5.  พฒันาสนิค้าให้มีคณุภาพ และรูปแบบท่ีหลากหลาย 
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(4) แนวทางการดําเนินการ(ท่ีทีมวิจยักําหนดกรอบไว้) 
1. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2. ประชมุประจําเดือนเพ่ือหารือเป็นระยะ (ประชมุประจําเดือน ทกุวนัท่ี 3 ของเดือน ) 
3. เขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมตา่งๆ เชน่ การอบรม เงินทนุ เป็นต้น 
4. จดัทําแผนในการดําเนินงานของเครือขา่ย 

 (5) ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 
1.  ความอดทนของผู้ นํากลุม่ 

2.  ผู้ นําต้องเป็นท่ีพึง่ของสมาชิกได้ 
3.  ความสามคัคีในกลุม่  

 (6) ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมเครือขา่ย 
1.  ได้รู้จกักลุม่ตา่งๆ ท่ีอยูใ่นจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
2.  ได้เช่ือมโยงกิจกรรม โดยทางกลุม่ได้แจกเมลด็ให้กบัสมาชิกเครือขา่ยเพ่ือสง่เสริมการปลกู

วตัถดุบิให้เพิ่มขึน้ 
3.  สมาชิกเครือขา่ยนําใยบวบมาจําหน่ายให้ ซึง่ช่วยลดภาวะขาดแคลนวตัถดุบิ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 เครือขา่ยเครือขา่ยกลุม่แปรรูปผลติภณัฑ์จากใยบวบ 

กลุ่มใยบวบ 

กจิกรรมเครือข่าย 
- แจกเมลด็พนัธุ์บวบให้สมาชิกเครือข่ายนําไปปลกู 
- รับซือ้วตัถดิุบจากสมาชิกเครือข่าย 
- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

วัตถุดบิ 
- เชียงใหม่ / หนองววัซอ / 
เกษตรกรรายยอ่ยทัว่ไป 
- ร้านค้าปลีกทัว่ไป 
- ลกูค้านําวตัถดิุบมาให้ 

ผลผลติ 
- พอ่ค้าคนกลางจาก
กรุงเทพ / จตจุกัร/  พญาไท 
/บริษัทในกรุงเทพสง่ขาย
ตา่งประเทศ 
- ฝากขาย  ศาลากลาง /  
โรงแรมโฆษะ / กลุม่อ่ืน 
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เครือข่ายแปรรูปผลิตภณัฑ์ปลา(กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านโคกกลาง) 
ที่ตัง้  หมู่  11 ตาํบลโนนสัง อาํเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาํภ ู
 

(1) ความเป็นมาของเครือขา่ย 
 กลุ่มสตรี และเยาวชนสหกรณ์บ้านโคกกลางเดิมมีการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากมาอยู่ก่อน

แล้ว  ต่อมาสํานักงานเกษตรจังหวัดเข้ามาให้การสนับสนุนจึงเกิดการร่วมตวัก่อตัง้กลุ่มขึน้เม่ือปี  2539     
โดยเร่ิมก่อตัง้ครัง้แรกมีสมาชิก  15  คน ระดมหุ้นจากสมาชิกคนละ  300  บาท  และมีการพฒันากลุม่ขึน้มา
เร่ือยๆ  และได้มีการขอกู้ เงินจากเกษตร  จํานวน  300,000  บาท  เพ่ือนํามาใช้ในการสร้างโรงเรือนและเพิ่ม
ทุนในการดําเนินงานให้มากขึน้  ส่วนหนึ่งการรวมตวักนัของเกษตรกรเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนใน
เร่ืองของรายได้ และการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ และยงัเป็นการแก้ปัญหาปริมาณปลาท่ีมีมากเกินไปใน
บางฤดกูาล  
 (2) การดําเนินการของเครือขา่ยในปัจจบุนั 

 กิจกรรมกลุม่ในปัจจบุนัมีนางทองใหม่  วงษ์อ่อน  เป็นประธานกลุม่  และนางหนพูา  นาม
พรมมา  เป็นรองประธานกลุม่   มีสมาชิก   15  คน  เงินทนุได้จากการรวมหุ้นของสมาชิกในกลุม่  และเงิน
สนบัสนุนจากส่วนราชการ เช่น  พฒันาชุมชนจงัหวดั  สหกรณ์จงัหวดั  ในการทํางานมีเงินทุนหมนุเวียน   
20,000  บาท / วนั  เพ่ือใช้ในการรับซือ้ปลา และวตัถดุิบอ่ืน  โดยทางกลุม่จะเป็นผู้ รับซือ้ปลาซึง่เป็นวตัถดุิบ
หลกัจากเครือข่ายภายในอําเภอ และนํามาแปรรูปและสง่จําหน่ายไปยงัเครือข่ายท่ีขายในแตล่ะอําเภอหรือ
ต่างจังหวัด  การดําเนินงานจะอยู่ในรูปแบบกลุ่มมีการบริหารจัดการการดําเนินงานโดยแบ่งหน้าท่ีกัน
ทํางานตามความสามารถของสมาชิก สินค้าของกลุ่มได้แก่ ปลาส้มตวั  ปลาส้มสบั  ปลาแดดเดียว  ส้มไข่
ปลา  และกลุ่มยงัมีโครงการในอนาคตท่ีจะแปรรูปปลาเป็นปลาร้านํา้  ปลาร้าผง  ออกจําหน่ายเพ่ือเพิ่ม
รายได้ให้กลบักลุม่มากขึน้ 
 (3) วตัถปุระสงค์/เป้าหมาย 

1.  เกษตรกรมีอาชีพเสริมหลงัทําการเกษตร และมีรายได้เพิ่มเตมิ 
2.  การใช้เวลาวา่งของกลุม่แมบ้่านในชมุชน และสร้างความสามคัคีในหมูบ้่าน 
3.  เพิ่มมลูคา่ของปลา และแก้ปัญหาปลามากเกินไป 
4.  สร้างเป็นรายได้หลกั 
5.  พฒันาคณุภาพเพ่ือขยายตลาดในการขายให้กว้างขึน้ 
6.  สร้างผลติภณัฑ์ของกลุม่ให้มากขึน้ 

 (4) แนวทางการดําเนินการ(ท่ีทีมวิจยักําหนดกรอบไว้) 
1. ทํากิจกรรมร่วมกนัระหวา่งสมาชิกในเครือขา่ย 
2. ประชมุประจําเดือนเพ่ือหารือเป็นระยะ (ประชมุประจําเดือน ทกุวนัท่ี 3 ของเดือน ) 
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3. เขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมตา่งๆ เชน่ การอบรม เงินทนุ เป็นต้น 
4. จดัทําแผนในการดําเนินงานของเครือขา่ย (วางแผนร่วมกนักบักลุม่ผลติภณัฑ์แมลงทบัในการ

ผลติวตัถดุบิร่วมกนั) 
 (5) ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 

1.  สมาชิกในกลุม่ มีความร่วมมือร่วมใจตอ่กนั 

2.  มีหน่วยงานคอยสนบัสนนุ 
3.  มีสถานทีตัง้เพ่ือแสดงสนิค้าท่ีแนน่อน 
4.  มีวตัถดุบิในพืน้ท่ีมาก   
5.  สนิค้ากลุม่มีมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับ 
(6) ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมเครือขา่ย 
1.  ได้รู้จกักลุม่ตา่งๆ ท่ีอยูใ่นจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
2.  ได้เช่ือมโยงกิจกรรม โดยสมาชิกเครือขา่ยเร่ิมเป็นผู้บริโภครายยอ่ย 
3.  มีการจดัทําแผนในการดําเนินงานของเครือขา่ยให้เป็นระบบ 
4.  เรียนรู้การเขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมตา่งๆ  
5.  มีการประชมุประจําเดือนเพ่ือหารือกิจกรรมเครือขา่ยเป็นระยะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       - กลุม่ผลติภณัฑ์แมลงทบั 

        - การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ภาพท่ี 10   เครือขา่ยแปรรูปผลติภณัฑ์ปลา 

กลุ่มแปรรูป

วัตถุดบิ 
- บา้นหนองทุ่ม 
- บา้นโคกนอ้ย 
- บา้นโคกกลาง 
- ฯลฯ

ผลผลติ 
- พอ่คา้คนกลาง 
จงัหวดัเลย / 
หนองบวัลาํภ ู/ อุดร  
/ขอนแก่น/อ่ืนๆ 
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เครือข่ายแปรรูปผลิตภณัฑ์บ้านกุดดู่(กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์บ้านกุดดู่) 
ที่ตัง้ บ้านกุดดู่ ตาํบลกุดดู่  อาํเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลาํภ ู
 
 (1) ความเป็นมาของเครือขา่ย 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกุดดู่ก่อตัง้โดยเกษตรกร ร่วมกันจัดตัง้กลุ่ม เพ่ือเป็นการหารายได้
เพิ่มเติม และเป็นการใช้เวลาหลงัจากการทํานา ทําไร่เสร็จแล้ว เป็นการรวมกลุ่มโดยความสามัคคีของ
เกษตรกร มีสมาชิกในกลุ่ม  20  คน  โดยมีนางรัตนาพร  สอนประเทศ  เป็นประธานกลุม่   และนางโสภา  
กนุพฒุดม  เป็นรองประธานกลุม่  เงินทนุหมนุเวียนภายในกลุม่ได้จากการระดมหุ้นจากสมาชิก ภายในกลุม่  
มีคณะกรรมการดําเนินงาน และมีการแบง่งานกนัทําตามความสามารถ   
 (2) การดําเนินการของเครือขา่ยในปัจจบุนั 
 กิจกรรมกลุม่มีการซือ้วตัถดุบิจากเครือขา่ยภายในจงัหวดั และเครือขา่ยในจงัหวดัอ่ืนๆ  ผลติและสง่
ขายให้เครือขา่ยภายในจงัหวดั ตา่งจงัหวดั  และลกูค้ารายยอ่ยทัว่ไป กลุม่ยงัมีหนี ้ ค้างชําระ กบัธนาคาร
ออมสนิ 500,000 บาท และหนีค้้างชําระกบัธนาคาร ธกส.   200,000  บาท  สนิค้าของกลุม่คอ่นข้าง
หลากหลาย  เช่น  นํา้พริกปลาร้า ท่ีนอน  หมอน    ดอกไม้จนัทน์  โลงศพ  และอปุกรณ์เก่ียวกบัพิธีทาง
ศาสนา  เพ่ือเป็นสร้างรายได้ให้กลุม่มากขึน้  ในสว่นของวตัถดุบิท่ีใช้ในการผลติสว่นมากได้จากร้านค้า
ทัว่ไปในจงัหวดั และการทําชิน้สว่นมาสง่ของเครือขา่ย  กลุม่ขายสนิค้าผา่นร้านค้าของกลุม่เอง และสง่ให้
ร้านค้าปลีกรายใหญ่ในจงัหวดัอ่ืน  เชน่  ร้านพระธรรมขนั         จ.ขอนแก่น  ร้าน  ส.บรูพา  เป็นต้น 
 (3) วตัถปุระสงค์/เป้าหมาย 

1.  ให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มเตมิ 
2.  การใช้เวลาวา่งของกลุม่แมบ้่านในชมุชน 
3.  สร้างความสามคัคีในหมูบ้่าน 
4.  สามารถทําสนิค้าสง่กลุม่ลกูค้าได้ทนั  
5. สร้างเครือขา่ยประกอบชิน้สว่น  

 (4) แนวทางการดําเนินการ(ท่ีทีมวิจยักําหนดกรอบไว้) 
1. ประชมุประจําเดือนเพ่ือหารือเป็นระยะ ( ประชมุประจําเดือน ทกุวนัท่ี 3 ของเดือน ) 
2. เขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมตา่งๆ เชน่ การอบรม เงินทนุ เป็นต้น 
3. จดัทําแผนในการดําเนินงานของเครือขา่ย 
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(5) ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 
1.  สมาชิกในกลุม่ มีความร่วมมือร่วมใจตอ่กนั 

2.  ความเข็มแข็งและความตัง้ใจในการทํางานของสมาชิก 
3.  มีสถานทีตัง้เพ่ือแสดงสนิค้าท่ีแนน่อน 

 (6)ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมเครือขา่ย 
1.  ได้รู้จกักลุม่ตา่งๆ ท่ีอยูใ่นจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
2.  ได้เช่ือมโยงกิจกรรม โดยบ้านท่าศลิามารับซือ้ 
3.  มีการจดัทําแผนในการดําเนินงานของเครือขา่ยให้เป็นระบบ 
4.  เรียนรู้การเขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมตา่งๆ เช่น การอบรม เงินทนุ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11   เครือขา่ยแปรรูปผลติภณัฑ์บ้านกดุดู ่
 

กลุ่มแปรรูป
ผลติภัณฑ์

กุดดู่ 

ผลติขัน้ต้น 
- บ้านหินตัง้ 

- บ้านกดุฉิม 

- บ้านหนองแสบง 

- นิคมหนองโดน 

- ฯลฯ 

วัตถุดบิ 
- ร้านค้าทัว่ไปใน 
  จงัหวดั 
- กลุม่ตา่งๆในเครือข่าย 
- ในพืน้ท่ี 

ผลผลติ 
 - ร้านคณุยาย  อ.
โนนสงั 

- ส.อึง้ภทูอง 

- ร้าน ส.บรูภา จ.
อดุร 
- ร้านพระธรรมขนัธ์  
ขอนแก่น  /  อดุร 
- อ่ืนๆ 

- วตัถดิุบ 

- การแลกเปล่ียน   
   เรียนรู้ 
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เครือข่ายผลิตภณัฑ์ จกัสานจากต้นคล้า(กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านดอนข่า) 
ที่ตัง้  หมู่ 5 ตาํบลทรายทอง อาํเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาํภ ู 
 

(1) ความเป็นมาของเครือขา่ย 
เม่ือปี พ.ศ.2542 กลุม่ได้รับการสง่เสริมในการทํานํา้ยา จาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 

ตามแนวนโยบาย ลดรายจ่าย เพิม่รายได้ และได้รับเงินสนบัสนนุจาก อบต.ดอนขา่ 20,000 บาท  แต่
ประสบปัญหาคือสนิค้าไมผ่า่น อย. จงึได้ล้มเลกิการทํานํา้ยา หลงัจากนัน้กลุม่นําเงินท่ีได้รับการสนบัสนนุ
ไปทําร้านค้าสหกรณ์ดอนขา่ มาจนถงึปัจจบุนั  หลงัจากนัน้มีคณาจารย์จากมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุร มา
สง่เสริมอาชีพโดยพาไปทศันศกึษาดงูาน กลุม่ท่ีจกัสานจากต้นคล้า ท่ีบ้านกดุหวัแห่น และให้ความรู้ในการ
ปลกูต้นคล้า และสอนวิธีการสานคล้าในรูปแบบตา่งๆ ซึง่ใช้เวลาไมน่านเน่ืองจากเดมิสมาชิกสานเคร่ืองใช้
ครัวเรือนจากไผไ่ว้ใช้ในชีวิตประจําวนัอยูแ่ล้วทําให้ศกึษาได้รวดเร็ว ปัจจบุนักลุม่คณาจารย์จากอบุลฯ ได้
สง่เสริมการบรรจภุณัฑ์สนิค้าท่ีผลติจากคล้า และยงัมีหนว่ยงานตา่งๆ ให้การสนบัสนนุด้านการตลาด 
ความรู้ และการเงินหลายหน่วยงาน เช่น อตุสาหกรรมจงัหวดัให้กู้ เงินลงทนุ 30,000 บาท สหกรณ์จงัหวดั
สนบัสนนุเงินทนุ 40,000 บาท อบต.ให้มาเพิม่เตมิ 50,000 บาทนอกจากนัน้ทางกลุม่ยงัได้มีแนวคดิในการ
จดัตัง้กลุม่สจัจะในปี 2547 เพ่ือออมทรัพย์และหมนุเวียนการเงินของสมาชิก และลดความเอาเปรียบของ
นายทนุ 
 (2) การดําเนินการของเครือขา่ยในปัจจบุนั 

 กิจกรรมกลุม่ในปัจจบุนัโดยมีนางศริิพร  สายยางหลอ่ประธาน  และนายบรรเทา  ไชยพิมพ์
เป็น  รองประธานกลุม่  มีสมาชิก  35  คน การระดมเงินทนุได้จากสมาชิก หุ้นละ 10 บาท  สนิค้าของกลุม่  
เป็นสนิค้าทํามือทัง้หมดโดยวตัถดุบิท่ีใช้ในการผลติได้จากรับซือ้ต้นขา่จากจงัหวดัอ่ืนเช่น  จ.
นครศรีธรรมราช  กลุม่เครือขา่ยในพืน้ท่ี  ปลกูเอง  ร้านขายของชําในจงัหวดัและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการทํารับซือ้
จากสมาชิกกลุม่ทํามาขาย  สนิค้าของกลุม่  เชน่  กระเป๋า  กระตบิข้าว  จากต้นคล้า  ในสว่นการขาย  กลุม่
มีลกูค้าประจําคือพอ่ค้าคนกลางจากจงัหวดัอ่ืน  และพอ่ค้าในพืน้ท่ี  แตท่างกลุม่มีอปุสรรคในการทํางานคือ
ขาดโรงเรือนในการทํางาน  และสนิค้าผลติไมท่นัในบางฤดกูาล 
 (3) วตัถปุระสงค์/เป้าหมาย 

1.  ดําเนินงานตามนโยบาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
2.  ให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริม มีรายได้ พอเพียงตอ่การดําเนินชีวิต 
3.  เพ่ือต้องการให้เกิดการพึง่พาอาศยักนัของชาวบ้านในหมูบ้่าน 
4.  พฒันางานให้เป็นอาชีพหลกัในอนาคต 
5.  มีโรงเรือนไว้สําหรับผลติสนิค้า และมีเงินทนุหมนุเวียนในกลุม่มากขึน้ 
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 (4) แนวทางการดําเนินการ(ท่ีทีมวิจยักําหนดกรอบไว้) 
1. ประชมุประจําเดือนเพ่ือหารือเป็นระยะ (ประชมุประจําเดือน ทกุวนัท่ี 3 ของเดือน) 
2. เขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมตา่งๆ เชน่ การอบรม เงินทนุ เป็นต้น 
3. จดัทําแผนในการดําเนินงานของเครือขา่ย 

 (5) ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 
1.  ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุม่ และเสียสละ 
2.  มีหน่วยงานราชการคอยเป็นพ่ีเลีย้งอยูต่ลอด 
3.  มีประชมุทกุเดือน และ มีการศกึษาดงูาน มีการสร้างเครือขา่ยกบักลุม่อ่ืนๆ 

 (6) ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมเครือขา่ย 
1.  ได้รู้จกักลุม่ตา่งๆ ท่ีอยูใ่นจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
2.  ได้เช่ือมโยงกิจกรรม โดย มีการรับซือ้ต้นคล้าจากกลุม่เครือขา่ยใน อําเภอสวุรรณคหูา   
3.  มีการประชมุประจําเดือนเพ่ือหารือเก่ียวกบักิจกรรมเครือขา่ยเป็นระยะ   
4.  ได้เรียนรู้การทํางานร่วมกนัระหวา่งแตล่ะกลุม่/องค์กร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12   เครือขา่ยผลติภณัฑ์ จกัสานจากต้นคล้า 

กลุ่มจักสานดอนข่า 

เครือข่าย 

- ซือ้ต้นคล้าจากสวุรรณคหูา 

- แลกต้นคล้ากบักระติบข้าว 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

วัตถุดบิ 
- จ.สกลนคร 
- จ.ขอนแก่น 
- จ.นครพนม 
- จ.นครศรีธรรมราช 
- ปลกูกนัเอง 

ผลผลติ 
- พอ่ค้าคนกลางจาก  
จ.นครพนม / 
 จ.สกลนคร/ อ.ศรีบญุ
เรือง /รายยอ่ยในจงัหวดั 

- ฝากขายท่ีจงัหวดั /
โรงแรม 
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เครือข่ายผลิตภณัฑ์แปรรูปผลิตภณัฑ์กะลามะพร้าว(กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านสุขสาํราญ) 
ที่ตัง้ หมู่ 6 ตาํบลฝ่ังแดง อาํเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาํภ ู
 

(1) ความเป็นมาของเครือขา่ย 
กลุ่มแปรรูปกะลามะพร้าวก่อตัง้กลุ่มเม่ือปี   2545   โดยเกษตรกรร่วมกนัจดัตัง้กลุ่ม เพ่ือเป็นการ

หารรายได้เพิ่มเติม และเป็นการใช้เวลาว่างหลังจากทําการเกษตรแล้ว   มีนางขันทอง  แสงจันทร์เป็น
ประธานกลุ่ม  และนายทองคํา  มาตรกลางเป็นรองประธานกลุ่ม  สมาชิกในกลุ่มมี  16 คน   ทนุในการ
ดําเนินการได้จากการรวมหุ้นของสมาชิกในกลุม่ และเงินสนบัสนนุจากหน่วยงาน ราชการ  
 (2) การดําเนินการของเครือขา่ยในปัจจบุนั 

กิจกรรมกลุม่มีการซือ้วตัถดุิบจากเกษตรกรในพืน้ท่ี หรือ ซือ้จากจงัหวดั ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ  และ
ชิน้ส่วนอ่ืนๆซือ้จากเครือข่ายในจงัหวดั และตา่งจงัหวดั  ผลิตและส่งขายให้กบัเครือข่ายต่างจงัหวดั บริษัท  
สยามโกบอนจิวเวอร์รี    ฝากขายโรงแรมโฆษะ  ร้าน   919  หนองบวัลําภ ู พฒันาชมุชน  และขายให้
ผู้บริโภครายย่อยในพืน้ท่ี  สินค้าของกลุ่มเป็นสินค้าท่ีทําด้วยมือ  เป็นผลิตภณัฑ์จากกะลา เป็นทัง้ของโชว์ 
และของใช้  เช่นโคมไฟ กา กระบวย นาฬิกา  เข็มขดั  พวงกญุแจ สร้อยคอกระดมุ เป็นต้น 
 (3) วตัถปุระสงค์/เป้าหมาย 

1.  สร้างได้เพิม่เตมิให้สมาชิก 
2.  ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
3.  มีเครือขา่ยในการผลติมากขึน้ 
5.  สร้างตลาดให้มากขึน้ 
6.  มีโรงเรือนในการผลติท่ีเป็นสดัสว่น 

 (4) แนวทางการดําเนินการ(ท่ีทีมวิจยักําหนดกรอบไว้) 
1. ประชมุประจําเดือนเพ่ือหารือเป็นระยะ (ประชมุประจําเดือน ทกุวนัท่ี 3 ของเดือน) 
2. เขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมตา่งๆ เชน่ การอบรม เงินทนุ เป็นต้น 
3. จดัทําแผนในการดําเนินงานของเครือขา่ย 

 (5) ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 
1.  การมีโครงสร้างขององค์กรมีการดําเนินการท่ีมีประสทิธิภาพในการดําเนินงาน 

2.  มีหน่วยงานคอยสนบัสนนุ 
3.  มีฝ่ายผลติสนิค้าท่ีมีฝีมือในการผลติ 
4.  มีการประชมุหารือระหวา่งกลุม่อยูเ่ป็นระยะ 
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(6) ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมเครือขา่ย 
1.  ได้รู้จกักลุม่ตา่งๆ ท่ีอยูใ่นจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
2.  ได้เช่ือมโยงกิจกรรม โดยการฝากขายกบักลุม่ผลติภณัฑ์ใยบวบ  
3.  มีการจดัทําแผนในการดําเนินงานของเครือขา่ยให้เป็นระบบ 
4.  เรียนรู้การเขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมตา่งๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13   เครือขา่ยแปรรูปผลติภณัฑ์กะลามะพร้าว 
 
 
 

กลุ่มแปรรูปกะลามะพร้าว 

วัตถุดบิ 
- จากกรุงเทพ 
- จาก จ.ฉะเชิงเทรา 
- จากร้านค้าปลีกในจงัหวดั 
- จากท้องถ่ิน 

ผลผลติ 
- บริษัทสยามโกบอนจิวเวอร์รี 
- ฝากขายโรงแรมโฆษะ / ร้าน 
911 / พฒันาชมุชนจงัหวดั 

กจิกรรมเครือข่าย 
- ฝากขายกบักลุม่ผลิตภณัฑ์ใยบวบ 
 - การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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เครือข่ายผลิตภณัฑ์ เคร่ืองประดบัแมลงทบั(กลุ่มผลิตภณัฑ์แมลงทบัคืนถิ่น) 
ที่ตัง้  ตาํบลเก่ากอย อาํเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลาํภ ู
 

(1) ความเป็นมาของเครือขา่ย 
เดิมคนในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเวลาว่างจะทอผ้าเอาไว้ใช้ในครัวเรือนซึง่เป็นภมูิ

ปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน เป็นการทอใช้ในครัวเรือน 
 ในปี 2544 นายสมัคร นามศรีฐาน ได้ลงสมัคร อบต.และได้เห็นการส่งเสริมอาชีพ จึงได้มี
แนวความคิดในการรวมกลุม่ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถในการทอผ้ามาจดัตัง้กลุ่ม โดยเร่ิมดําเนินการอย่าง
เป็นทางการเม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2544 ในช่วงแรกกลุม่ได้รับการสง่เสริมและสนบัสนนุจาก พฒันาชมุชน 
และหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ และเม่ือดําเนินงานได้ระยะหนึ่ง กลุ่มได้รับการแนะนําให้จดทะเบียน และ
พฒันาผลติภณัฑ์ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน มพช.  
 หลงัจากท่ีได้ดําเนินการมาจนถึงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2547 ได้มีโครงการพระราชดําริเพ่ืออนรัุกษ์ป่า
ไม้ ตําบลเก่ากอย ได้ร่วมกนัอนุรักษ์ป่าไม้ โดยมีป่าไม้พืน้ท่ีรวม 1,440 ไร่ และในการอนุรักษ์ ได้มีสํารวจ
พบวา่มีแมลงทบัเป็นจํานวนมาก หน่วยงานท่ีดแูลการอนรัุกษ์ป่าไม้จงึได้สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการปลกู
ต้นไม้เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัแมลงทบั 
 เม่ือมีแมลงทบัมากหน่วยงานท่ีส่งเสริมการอนรัุกษ์ป่าไม้ จึงได้มีแนวคิดส่งเสริมอาชีพโดยการแปร
รูปซากแมลงทับท่ีหมดอายุไข โดยไปทัศน์ศึกษาเรียนรู้วิธีแปรรูปท่ีจังหวัดสกลนคร ซึ่งเดิมชาวบ้านไม่มี
ความรู้ในการแปรรูปมาก่อน หลงัเรียนรู้ก็จดัตัง้กลุม่อยา่งจริงจงัในปี พ.ศ.2547 มาจนถึงปัจจบุนั    
 (2) การดําเนินการของเครือขา่ยในปัจจบุนั 

 กิจกรรมของกลุม่ปัจจบุนัมีนายสมคัร  นามสีฐาน    เป็นประธานกลุม่  และนางวาสนา  
ผอ่นดี  เป็นรองประธานกลุม่   มีสมาชิก 15  คน  เงินทนุหมนุเวียนได้จากการระดมหุ้นจากสมาชิก  สนิค้า
ของกลุม่เป็นสนิค้าท่ีประดษิฐ์ขึน้จากชิน้สว่นของแมลงทบัโดยทกุชิน้ทําด้วยมือทัง้หมด โดยวตัถดุบิท่ี
นํามาใช้ในการผลติได้จากกลุม่เกษตรกรในพืน้ท่ีนํามาจําหน่ายให้กบักลุม่ และบางสว่นได้จากสําเพง็   
ร้านค้าทัว่ไปในตวัเมืองหนองบวัลําภ ูและทําเอง  สนิค้าท่ีสําเร็จแล้วของกลุม่  เชน่ เข็มกลดัจากปลีกแมลง
ทบัท่ีมีหลากหลายรูปแบบ และอ่ืนๆ  ในการจําหนา่ยกลุม่ออกขายตามงานตา่งท่ีทางจงัหวดัจดัขึน้หรือเชิญ
มา  และทําตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้าในกรุงเทพ  ในอนาคตทําผลติภณัฑ์จากขีเ้ล่ือยเป็นรูปมงักรและ 
ผลติภณัฑ์จากแมลงช้าง 
 (3) วตัถปุระสงค์/เป้าหมาย 

1.  เพ่ือพฒันาฝีมือให้กบัชาวบ้าน 
2.  เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึน้ สามารถดแูลครอบครัวอยา่งมีความสขุ 
3.  เพ่ือให้มีป่าไม้อดุมสมบรูณ์ 
4.  ชาวบ้านมีความชํานาญในการทอผ้าเพิ่มขึน้ 
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5.  ได้พฒันาความรู้เพ่ือประกอบอาชีพแปรรูปปีกแมลงทบั 
6.  มีป่าไม้อดุมสมบรูณ์เป็นแหลง่ผลติวตัถดุบิ 
7.  ชาวบ้านท่ีมารวมกลุม่ฐานะดีขึน้ มีรายได้เพิ่มขึน้ 

 (4) แนวทางการดําเนินการ(ท่ีทีมวิจยักําหนดกรอบไว้) 
1. ประชมุประจําเดือนเพ่ือหารือเป็นระยะ (ประชมุประจําเดือน ทกุวนัท่ี 3 ของเดือน) 
2. เขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมตา่งๆ เชน่ การอบรม เงินทนุ เป็นต้น 
3. จดัทําแผนในการดําเนินงานของเครือขา่ย 

 (5) ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 
1.  ความกล้าแสดงออก และเป็นท่ีพึง่ให้กลุม่ของผู้ นํา 
2.  ความสามคัคีในกลุม่ 

(6) ผลท่ีได้รับจากการมาร่วมเครือขา่ย 
1.  ได้รู้จกักลุม่และองค์กรตา่งๆ ท่ีอยู่ในจงัหวดัหนองบวัลําภ ูซึง่เดิมบางกลุ่มเคยเห็นเม่ือมีงานแสดง
สนิค้า บางกลุม่ไมเ่คยรู้จกัมาก่อน 
2.  ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์กบัสมาชิกเครือข่าย เช่น ความรู้ในการขายสินค้า ช่องทางการจดั
จําหน่ายสนิค้า การขอการสนบัสนนุจากหน่วยงานตา่งๆ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14   เครือขา่ยผลติภณัฑ์ เคร่ืองประดบัแมลงทบั 

 

กลุ่มผลิตภณัฑ์
แมลงทบัคืนถิ่น 

วัตถุดบิ 
- สําเพง็ กรุงเทพ 
- ทําเอง 
- ร้านค้าปลีกทัว่ไป 

ผลผลติ 
- พอ่ค้าคนกลาง จาก จ.สกลนคร / 
กาญจนบรีุ 
- ฝากขาย  พฒันาชมุชนจงัหวดั /  
สหกรณ์จงัหวดั / พาณิชย์จงัหวดั 

- กลุม่กลุม่สตรี  
   และเยาวชนสหกรณ์ 
   บ้านโคกกลาง 
- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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เครือข่ายรวบรวมข้าวหนองบัวลาํภ ู
 

  (1) ความเป็นมาของเครือขา่ย 
การประชมุร่วมกนัของเครือขา่ยการเรียนรู้หลายๆครัง้ของเครือขา่ยการเรียนรู้จงัหวดัหนองบวัลําภู

และการออกตดิตามการเช่ือมโยงเครือขา่ยของทีมวิจยัได้มีการแลกเปล่ียนแนวคดิกบักลุม่/องค์กรตา่งๆท่ีมี
กิจกรรมเร่ืองข้าว ดงันัน้การประชมุเครือขา่ยกลุม่/องค์กรประชาชนในจงัหวดัหนองบวัลําภทํูาให้เกิดแนวคดิ
เพ่ือหารือร่วมกนัเก่ียวกบัข้าว ซึง่ในท่ีประชมุเห็นร่วมกนัวา่ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัมากของจงัหวดั
หนองบวัลําภ ูผลผลติข้าวมีมลูคา่มากท่ีสดุในสนิค้าเกษตรของจงัหวดัหนองบวัลําภ ูทําให้กลุม่/องค์กรตา่งๆ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สหกรณ์การเกษตรในระดบัอําเภอได้ตดัสนิใจร่วมกนัดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของ
เครือขา่ยเกิดขึน้ จากการประชมุครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2549 ท่ีห้องประชมุสํานกังานพฒันาการ
จงัหวดัหนองบวัลําภ ู ตอ่มาวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2549 ได้ไปประชมุร่วมกนัอีกครัง้หนึง่ท่ีตลาดกลางคมึชาด
ของสหกรณ์การเกษตรหนองบวัลําภจํูากดัเพ่ือศกึษาปัญหาในการรวบรวมข้าวและหาแนวทางการแก้ไข 
และได้ไปประกาศปฏิญญาท่ีเชียงคานพร้อมจดัทําแผนการดําเนินงานเม่ือวนัท่ี 18-19 พฤษภาคม 2549 ท่ี
อําเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย โดยมีคณะกรรมการเครือขา่ยรวบรวมข้าวดงันี ้ 

 

1.  นายนาวา  ใจสะอาด(ผู้จดัการสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบวัลําภจํูากดั) ประธาน 
2.  นายเดชา  ภมีู(ผู้จดัการสหกรณ์การเกษตรนากลางจํากดั)   กรรมการ 
3.  นายสเุทพ  เสริมศรี(ผู้จดัการสหกรณ์การเกษตรโนนสงัจํากดั)   กรรมการ 
4.  นายสมิง  ประเสริฐไทย(ผู้จดัการสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีบญุเรืองจํากดั) กรรมการ 
5.  นายวิลกัษณ์  พรหมมหาชยั(ประธานสหกรณ์การเกษตร สกต.จํากดั)  กรรมการ 
6.  นางสาวจฑุารัตน์  ชยัสงคราม(ผู้จดัการสหกรณ์การเกษตร สกต.จํากดั)  กรรมการ 
7.  นายเจตณรงค์  บาฤษี(ผู้จดัการสหกรณ์การเกษตรสวุรรณคหูาจํากดั)  กรรมการ 
8.  นางสมพร  ภเูนตร(ผู้จดัการสหกรณ์การเกษตรกดุดูจํ่ากดั)   เลขานกุาร 

 

 (2) การดําเนินการของเครือขา่ยในปัจจบุนั เครือขา่ยรวบรวมข้าวได้ดําเนินการดงันี ้
1. การเตรียมการเพ่ือรวบรวมข้าวร่วมกนั อาทิ. 
1.1 จดัทําระเบียบการรวบรวมข้าวของแตล่ะสหกรณ์(ดําเนินการเสร็จแล้ว) 
1.2 จดัอบรมคณุธรรมและจริยธรรมให้แก่บคุลากรของเครือขา่ย(ดําเนินการแล้ว) 
1.3 พฒันาคณุภาพบคุลากรเก่ียวกบัการตรวจสอบคณุภาพข้าว(ดําเนินการแล้ว) 
1.4  เตรียมพร้อมวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้าว(อยูร่ะหวา่งดําเนินการ) 
1.5  จดัเตรียม/หาเงินทนุท่ีใช้ในการรวบรวมข้าว(อยูร่ะหวา่งดําเนินการ) 
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1.6 รวบรวมข้าวร่วมกนั(ผลจากการดําเนินกิจกรรมร่วมกนัของเครือขา่ยในปัจจบุนับางสหกรณ์ 
อาทิ.สหกรณ์การเกษตรศรีบญุเรืองจํากดั,สหกรณ์การเกษตรโนนสงัจํากดั ได้รวบรวมข้าวร่วมกบัสหกรณ์
การเกษตรเมืองหนองบวัจํากดั) 

2. การประสานงานกบัหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 
 (3)วตัถปุระสงค์/เป้าหมาย 
 คณะกรรมการเครือขา่ยได้กําหนดวตัถปุระสงค์ร่วมกนัดงันี ้

1. เร่ิมรวบรวมข้าวในเดือนพฤศจิกายน 2549 
2.เพ่ือสร้างความเป็นธรรมไห้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลกูข้าวและขจดัการถกูเอาเปรียบ

จากพอ่ค้าและโรงสีตา่งๆ 
3.กําหนดราคาร่วมกนั, รวบรวมผลผลติเพ่ือขายร่วมกนัหรือขายผา่นสหกรณ์การเกษตรเมือง

หนองบวัลําภ ูจํากดั 
 (4) แนวทางการดําเนินการ(ท่ีทีมวิจยักําหนด) 

1. เชิญตวัแทนสหกรณ์การเกษตรระดบัอําเภอประชมุร่วมกนัเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนั 
2. ประชมุประจําเดือนหรือตามความต้องการเพ่ือหารือเป็นระยะ 
3. สร้างความเข้าใจซึง่กนัและกนัและศกึษาปัญหาร่วมกนั 
4. วางแผนการดําเนินกิจกรรมร่วมกนั 
5. จดัทําโครงการตามแผนการท่ีวางไว้อาทิ.การจดัทําระเบียบ,การอบรมคณุธรรม เป็นต้น 

 (5) ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 
 จากการดําเนินกิจกรรมร่วมกนัพบวา่ปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดความสําเร็จของเครือขา่ย ประกอบด้วย
ปัจจยัท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. ความเข้าใจและไว้ใจซึง่กนัและกนัของสมาชิกในเครือขา่ยเพราะในอดีตบางสหกรณ์ได้ดําเนิน
กิจกรรมร่วมกนัแตไ่มป่ระสบผลสําเร็จอนัเน่ืองมาจากความไมเ่ข้าใจและไว้ใจซึง่กนัและกนั 

2. ผู้ นํา เน่ืองจากสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบวัลําภจํูากดัเป็นสหกรณ์ท่ีมีความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรวบรวมข้าว เป็นผู้ นําในการดําเนินกิจกรรมของเครือขา่ยทําให้สมาชิกเครือขา่ยมี
ความมัน่ใจในการดําเนินงาน 

3. มีตวัอยา่งท่ีดี 
4. เป็นสนิค้าท่ีเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของสมาชิกสหกรณ์สว่นใหญ่
ในเครือขา่ย 
5. การมีสว่นร่วมอยา่งแท้จริงของสมาชิกในเครือขา่ย 
6. การประชมุอยา่งตอ่เน่ือง 
7. คณะกรรมการเครือขา่ยเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการขบัเคลื่อนกิจกรรมของแตล่ะสหกรณ์ 
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ภาพท่ี  15 เครือขา่ยรวบรวมข้าวหนองบวัลําภ ู
 
 
 

สหกรณ์การเกษตร
เมืองหนองบวัลําภ ู 

จํากดั 

สหกรณ์การเกษตร 
กดุดู่ 

สหกรณ์การเกษตร 
โนนสงั 

สหกรณ์การเกษตร 
นากลาง 

สหกรณ์การเกษตร 
ศรีบญุเรือง 

สหกรณ์การเกษตร
เพ่ือการตลาด (สกต) 

 

สหกรณ์การเกษตร 
สวุรรณคหูา 

 

โรงสี  /  พอ่ค้าข้าวท่ีเก่ียวข้อง 
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เครือข่ายผ้าหนองบัวลาํภ ู

 

(1)ความเป็นมาของเครือขา่ย 
การประชมุร่วมกนัของเครือขา่ยการเรียนรู้หลายๆครัง้ของเครือขา่ยการเรียนรู้จงัหวดัหนองบวัลําภู

และการออกตดิตามการเช่ือมโยงเครือขา่ยของทีมวิจยัได้มีการแลกเปล่ียนแนวคดิกบัสหกรณ์ตา่งๆท่ีมีกลุม่
สตรีในสหกรณ์ซึง่มีกิจกรรมเก่ียวข้องกบัเร่ืองผ้า ประกอบกบัผ้าเป็นวิถีชีวิตและวฒันธรรมของประชาชนใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจงัหวดัหนองบวัลําภ ู ดงันัน้คณะวิจยัและตวัแทนกลุม่/องค์กรในพืน้ท่ี
จงัหวดัหนองบวัลําภ ู จงึได้ตดัสนิใจร่วมกนัในการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของเครือขา่ย ดงันัน้จงึได้เชิญ
ตวัแทนกลุม่/องค์กรท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวข้องกบัเร่ืองผ้าโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุม่/องค์กรท่ีอยูใ่นสหกรณ์
การเกษตร มีจดัการประชมุครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 20-21 มิถนุายน 2549 ท่ีห้องประชมุสํานกังานพฒันาการ
จงัหวดัหนองบวัลําภเูพ่ือศกึษาปัญหาในเร่ืองผ้าและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกนั ท่ีประชมุได้มีมตร่ิวมกนัใน
การดําเนินกิจกรรมร่วมกนัในรูปแบบเครือขา่ยโดยมีคณะกรรมการเครือขา่ยดงัตอ่ไปนี ้

1.นางจนัทร์ใด  พนิิจมนตรี       ประธาน 
2.นางหนรัูตน์  แสงขรัุง       รองประธาน 
3.นางสงัวรณ์  พนัลา                      รองประธาน 
4.นางจอมแพง  เชือกทอง         กรรมการ 
5.นางประครอง  โคตรหลกัคํา   กรรมการ       
6.นางมะล ิ คณูบวัลา               กรรมการ 
7.นางเสถียร  มลูตรี                 กรรมการ 
8.นางอรุณณี  โพธิศรี               กรรมการ 
9.นางรําไพ  สีสองคอน             กรรมการ 
10.นางจิรวรรณ  ผาสโุพธิ         กรรมการ 
11.นางไข ่ มงุคณุ                    กรรมการ 
12.นางลําดวน  ภกูองไชย        เลขานกุาร 

 
 (2) การดําเนินการของเครือขา่ยในปัจจบุนั ประกอบด้วย 

1. การเตรียมการเพ่ือดําเนินกิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกเครือขา่ย ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้. 
1.1 การสาํรวจความต้องการของสมาชิกในเครือขา่ย 
1.2 จดัทําแผนปฏิบตักิารของเครือขา่ยในเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้การตลาดผ้า, การย้อมผ้า, 

การออกแบบลวดลาย, การตดัเย็บและอปุกรณ์การทอ เป็นต้น 
1.3 กําหนดผู้ รับผิดชอบโครงการตา่งๆตามแผนปฏิบตักิารของเครือขา่ย 
2.  การประสานงานกบัหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 
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 (3) วตัถปุระสงค์/เป้าหมาย 
 คณะกรรมการเครือขา่ยได้กําหนดวตัถปุระสงค์ร่วมกนัดงันี ้

1.  รวบรวมผลผลติเพ่ือจําหนา่ย 
2.  พฒันาผลติภณัฑ์ของกลุม่/องค์กรท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ย 
3.  รักษาไว้ซึง่ศลิปวฒันธรรมการผลติผ้าพืน้เมืองของจงัหวดัหนองบวัลําภ ู

 (4) แนวทางการดําเนินการ(ท่ีทีมวิจยักําหนด) 
1. เชิญตวัแทนกลุม่/องค์กรท่ีทําธุรกรรมเก่ียวกบัผ้ามาประชมุร่วมกนัเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
2. ประชมุประจําเดือนหรือตามความต้องการเพ่ือหารือเป็นระยะ 
3. สร้างความเข้าใจซึง่กนัและกนัและศกึษาปัญหาร่วมกนั 
4. วางแผนการดําเนินกิจกรรมร่วมกนั 
5. จดัทําโครงการตามแผนการท่ีวางไว้  

 (5) ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 
 จากการดําเนินกิจกรรมร่วมกนัพบวา่ปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดความสําเร็จของเครือขา่ยตามแนวคดิของ
คณะกรรมการเครือขา่ย ประกอบด้วยปัจจยัท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. มีหนว่ยงานสนบัสนนุ 
2. ผู้ นําท่ีเข็มแข็ง  
3. มีการศกึษาดงูานจากตวัอยา่งท่ีดี 
4. มีความสามคัคีในกลุม่ 
5. การมีสว่นร่วมอยา่งแท้จริงของสมาชิกในเครือขา่ย 
6. การประชมุอยา่งตอ่เน่ือง 
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ภาพท่ี  16 เครือขา่ยผ้าจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 
 
 
 
 

กลุ่มทอผา้ฝ้าย
มดัหม่ีบา้นหินลบั  

อ.เมือง 

กลุ่มอาชีพ 
บา้นโนนเมือง 
อ.นากลาง 

กลุ่มสตรีและ
เยาวชนบา้นโนน
งาม  อ.นากลาง กลุ่มทอผา้ 

บา้นหว้ยไร่ 
  อ.เมือง 

กลุ่มทอผา้บา้น 
ศรีประเสริฐ 

  อ.ศรีบุญเรือง 

กลุ่มทอผา้
พ้ืนเมืองบา้นศรี
สาํโรง  อ.โนนสัง 

กลุ่มทอพ้ืนเมือง
บา้นหนองเจริญ  

อ.โนนสัง 
กลุ่มทอบา้น 
โคกสะอาด 
  อ.โนนสัง 

กลุ่มทอผา้ฝ้าย
มดัหม่ีบา้นหินลบั  
อ.ศรีบุญเรือง 
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ข้อมลูพืน้ฐานของสมาชิกเครือขา่ยผ้าจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเจริญ 

(1) ความเป็นมาของกลุม่ 
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเจริญโดยเกษตรกรร่วมกันจดัตัง้กลุ่ม เม่ือปี   2546   เพ่ือเป็นการหารายได้

เพิ่มเตมิ และเป็นการใช้เวลาวา่งหลงัจากทําการเกษตรแล้ว มีนางหนรัูตน์  แสงขรัุง  เป็นประธาน  และ นาง
สวย  พระแก้ว  เป็นรองประธาน  โดยได้ทนุในการดําเนินงานจากการถือหุ้นของสมาชิก  คนละ  100  บาท  
และ เงินสจัจะคนละ  100  บาท ทางกลุ่มยงัได้รับเงินสนบัสนนุจากนิคมพฒันา  30,000  บาท  จาก  
องค์การบริหารสว่นตําบลจํานวน  100,000  บาท และ  การศกึษานอกโรงเรียนจํานวน  6,000  บาท 

(2) การดําเนินการของกลุม่ในปัจจบุนั 
กิจกรรมกลุ่มมีการซือ้วัตถุดิบ  จากภายในตวัจังหวัดหนองบัวลําภู  ร้านอึง้ภูทอง  ร้านคมแพร

ทรัพย์สนิ  ผลติและสง่ขาย  จ.กาญจนบรีุ  ตลาดโบ้เบ้  ประเทศมาเลเชีย ประเทศลาว  และขายให้ผู้บริโภค
รายยอ่ยในพืน้ท่ี และ รับสนิค้าจากกลุม่อ่ืนไปขายด้วย  สนิค้าของกลุม่เป็นสินค้าท่ีทําด้วยมือ ตดัเย็บผ้าเอง
ผลติภณัฑ์ของกลุม่  เช่นทอผ้าสายฝน  ผ้าขดัสีธรรมชาต ิ ผ้าเคมี เป็นต้น 

  
กลุ่มทอผ้าบ้านโนนตาล 

(1) ความเป็นมาของกลุม่ 
กลุม่ทอผ้าบ้านโนนตาลก่อตัง้กลุม่เม่ือปี  2546  มีนางแอว๋  เดชเจริญ  เป็น ประธาน   นางละเวง  

ศรีแดน และ  นางใบ  คําผาย  เป็นรองประธาน  มีสมาชิก  35  คน  ทางกลุม่มีทนุดําเนินการโดยเก็บจาก
สมาชิก  หุ้นละ  20  บาท  คนละ  5  หุ้น  เป็นเงิน  100  บาท  ทางกลุม่ยงัมีทนุสนบัสนนุ  จากองค์การ
บริหารสว่นตําบลและ สหกรณ์  50,000  บาท  และทางกลุม่ยงัถือใช้ ใช้กฎระเบียบการดําเนินงานของกลุม่
เอง 

(2) การดําเนินการของกลุม่ในปัจจบุนั 
กิจกรรมกลุม่มีการซือ้วตัถดุิบ  โดย ซือ้ด้ายจาก  อ.ภเูวียง  อ.ชมุแพ  จงัหวดัขอนแก่น      ผลิตและ

สง่ขาย    องค์การบริหารสว่นตําบล  ประชาสงเคราะห์  พอ่ค้าคนกลาง  รายได้กลุม่  70,000  บาท / ปี และ
มี ต้นทนุ  40,000  บาท /ปี ทางกลุม่จ่ายเงินปันผลให้กบัสมาชิกตามการถือหุ้น   สนิค้าของกลุม่เป็นสนิค้าท่ี
ทําด้วยมือ ตดัเย็บผ้าเองผลติภณัฑ์ของกลุม่  เช่น ทอผ้าห่ม  ผ้าพนัคอ  ผ้าสายฝนทอเอง  เป็นต้น   
  
กลุ่มทอผ้าบ้านกุดกวางสร้อย 

 (1) ความเป็นมาของกลุม่ 
กลุม่ทอผ้าบ้านกดุกวางสร้อยตัง้กลุม่เม่ือปี  2547  มีนางอไุรวรรณ  แมป่ระกิจ  เป็นประธานกลุม่ 
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และนางบปุผา  โคตรสขุ เป็นรองประธาน  มีสมาชิก  30  คน ทางกลุม่มีทนุดําเนินงาน  จากสมาชิกลงหุ้น
คนละ  100  บาท  และเงินสจัจะ  เดือนละ  20  บาท  ปัจจบุนักลุม่มีเงิน ออมทรัพย์ประจํากลุม่  39,000  
บาท  

(2) การดําเนินการของกลุม่ในปัจจบุนั 
กิจกรรมกลุ่มมีการซือ้วตัถดุิบ  จากจงัหวดัหนองบวัลําภ ู     ผลิตและส่งขาย    ให้พ่อค้าคนกลาง  

และผู้บริโภคในพืน้ท่ี   สภาพปัญหาของกลุม่ในปัจจบุนัเงินทนุไม่เพียงพอและขาดโรงเรือนในการผลิต และ
เก็บอปุกรณ์  ในบางฤดกูารผลิตไม่ทนั (สมาชิกไปทํานา)  สินค้าของกลุม่เป็นสินค้าท่ีทําด้วยมือ ตดัเย็บผ้า
เอง  ผลติภณัฑ์ของกลุม่  เช่น ทอผ้าสายฝน  กระเป๋า  เสือ้ผ้า   เป็นต้น   
  
กลุ่มทอผ้าบ้านกู่ทอง 

 (1) ความเป็นมาของกลุม่ 
กลุม่ทอผ้าบ้านกู่ทองก่อตัง้กลุม่เม่ือปี  2549    มีสมาชิก  45  คน  ทางกลุม่มีทนุดําเนินงาน  จาก

สมาชิกลงหุ้นคนละ  20  บาท  และเงินสจัจะ  ปีละ  100   บาท  ปัจจบุนักลุม่มีทนุหมนุเวียนในการ
ดําเนินงาน  40,000  บาท 

 (2) การดําเนินการของกลุม่ในปัจจบุนั 
กิจกรรมกลุม่มีการซือ้วตัถดุบิ ด้าย อปุกรณ์ได้จากตลาดนดัภายในจงัหวดัหนองบวัลําภ ู สี  ซือ้กบักลุม่ทอ
ผ้าทีเป็นเครือขา่ยภายในจงัหวดั ผลติและสง่ขาย    ให้พอ่ค้าคนกลางจากจงัหวดัอ่ืน  และผู้บริโภคในพืน้ท่ี   
สภาพปัญหาของกลุม่ในปัจจบุนัเงินทนุไมเ่พียงพอ ตลาดในการขายสนิค้าไมมี่ความแน่นอน  สนิค้าของ
กลุม่เป็นสนิค้าท่ีทําด้วยมือ ตดัเย็บผ้าเอง  ผลติภณัฑ์ของกลุม่  เชน่ ผ้าฝ้าย  ผ้าทอเคมี   เป็นต้น   
  
กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีบ้านหนิลับ   

 (1) ความเป็นมาของกลุม่ 
กลุม่ทอผ้ามดัหม่ีบ้านหินลบัก่อตัง้กลุม่เม่ือปี  2544   มีสมาชิก  39  คน มีนางจนัใด  พินิจมนตรี

  เป็นประธานกลุม่  และ นางบวัลอง  เวชการมา เป็นรองประธาน ทางกลุม่มีทนุดําเนินงาน  จาก 
การเก็บหุ้นจากสมาชิกหุ้นละ  30  บาท / เดือน  ถือไม่เกินคนละ  1  หุ้น  เงินสจัจะเก็บจากสมาชิกปีละ  
120  บาทปัจจบุนักลุม่มีทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน  100,000  บาท   

 (2) การดําเนินการของกลุม่ในปัจจบุนั 
กิจกรรมกลุม่มีการซือ้วตัถดุิบ จากตลาดหนองบวัลําภ ู ร้านอึง้ภทูอง  ร้านเกือ้กลู  ร้านค้าใน อ.ชมุ

แพ ผลติและสง่ขาย    ให้พอ่ค้าคนกลางจากกรุงเทพ  ประตนํูา้  ร้านแมส่งวน  บ้านเฮียอดุร ร้านใน อ.ชมุแพ  
ร้านเกือ้กลู  และผู้บริโภคในพืน้ท่ี   สภาพปัญหาของกลุม่ในปัจจบุนัเงินทนุหมนุเวียนน้อย  ขาดวตัถดุิบ  ก่ีท่ี
ใช้ในการทอผ้าไม่เพียงพอ  มีคู่แข็งทางการค้าเพิ่มขึน้  และในบางฤดผูลิตสินค้าไม่ทันต่อความต้องการ 
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สินค้าของกลุ่มเป็นสินค้าท่ีทําด้วยมือ ตดัเย็บผ้าเอง และทําการรับซือ้สินค้าจากกลุ่มอ่ืนมาจําหน่ายต่อ  
ผลติภณัฑ์ของกลุม่  เช่น ผ้าทอตา่งๆ  และผ้าสําเร็จรูป   เป็นต้น   
  
กลุ่มทอผ้าบ้านโนนเมือง 

 (1) ความเป็นมาของกลุม่ 
กลุม่ทอผ้า บ้านโนนเมือง เดมิเป็นกลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเพ่ือใช้ตอ่รองในการขอเงินสนบัสนนุ

จากราชการ  และเร่ิมทําการทอผ้าเร่ือยมา จนกระทัง้เร่ิมก่อตัง้กลุม่ปี  2541  มีสมาชิกก่อตัง้เร่ิมแรก  67  
คน  ปัจจบุนัคงเหลือ  51  คน ทางกลุม่มีทนุดําเนินงาน  โดยเก็บหุ้นจากสมาชิกหุ้นละ  20  บาท / เดือน  
หรือ  100  บาท และทางกลุม่ยงัได้รับเงินสนบัสนนุจาก  องค์การบริหารสว่นตําบลจํานวน 5,000  บาท   
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน10,000  บาท และเคร่ืองจกัร  สหกรณ์จํานวน 40,000  บาท ปัจจบุนักลุม่
มีทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน  120,000  บาท  และมี เงินทนุในการทอผ้า  85,00  บาท 

 (2) การดําเนินการของกลุม่ในปัจจบุนั 
กิจกรรมกลุ่มมีการซือ้วตัถดุิบ จากตลาดหนองบวัลําภ ู ซือ้ผ้าจากพ่อค้าคนกลาง  อ.ผาขาว ร้าน

ขายของชําทั่วไปในจังหวัดหนองบวัลําภู  ผลิตและส่งขายให้  องค์การบริหารส่วนตําบล  ส่วนราชของ
จังหวัด  ลูกค้ารายย่อยทั่วไป      สภาพปัญหาของกลุ่มในปัจจุบันเงินทุนหมุนเวียนน้อย  ขาดวัตถุดิบ  
ตลาดท่ีขายไมแ่น่นอน กิจกรรมของกลุม่  เช่น  ทอผ้า  เย็บผ้าห่ม  ปลอ่ยเงินกู้    เป็นต้น   
  
กลุ่มทอผ้าบ้านศรีประเสริฐ 

 (1) ความเป็นมาของกลุม่ 
เดมิชาวบ้านทําใช้กนัเองในหมูบ้่าน  และเร่ิมก่อตัง้กลุม่เม่ือปี  2542  มีสมาชิกก่อตัง้เร่ิมแรก  3  คน  

ปัจจบุนัมีสมาชิก  15  คน  โดยมีนางเสถียร  มลูตรี เป็นประธานกลุ่ม   และนางเพ็ญ   หินชัด  เป็นรอง
ประธานกลุม่  ทนุดําเนินงานของกลุ่มได้จากการลงหุ้นของสมาชิกคนละ  500  บาท  และมีเงินสนบัสนนุ
จากหน่วยงานราชการ เช่น  พฒันาชมุชนจงัหวดัหนองบวัลําภ ู สนบัสนนุเงินจํานวน  60,000  บาท  เกษตร
จงัหวดัให้วสัดอุปุกรณ์  องค์การบริหารสว่นตําบลให้เงินคา่วสัด ุ 20,000  บาท  ปัจจบุนักลุม่มีเงินหมนุเวียน  
40,000   บาท   

(2) การดําเนินการของกลุม่ในปัจจบุนั 
กิจกรรมกลุ่มมีการซือ้วตัถดุิบ จากในพืน้ท่ี อ.ศรีบุญเรือง  ร้านอึง้ภทูอง  ร้าไทยภษูา  และวตัถดุิบ

อ่ืนๆใน พืน้ท่ีของจงัหวดั  ผลิตและส่งขาย  ในหมู่บ้าน  ออกงานตามส่วนราชการจดั  และกลุ่มเครือข่าย
บ้านโนนสว่าง  แต่สภาพปัญหาของกลุ่มในปัจจบุนัยงัมีตลาดท่ีขายไม่แน่นอน กิจกรรมของกลุม่  เช่น  ทอ
ผ้า  ขายผ้าสําเร็จรูปเป็นเมตร  ทางกลุม่ไมมี่การเย็บผ้าสําเร็จ  และมีการออมทรัพย์กลุม่   เป็นต้น   
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กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยไร่ 
 (1) ความเป็นมาของกลุม่ 
เดิมเกษตรกรทําใช้กนัเองในหมู่บ้านและเร่ิม  ก่อตัง้กลุม่เม่ือปี  2542  มีสมาชิกก่อตัง้เร่ิมแรก  32  

คน  โดยมี  นางลําดวล  ภกูองไชย  เป็นประธานกลุม่  และ นางจอมแพง  เชือกทอง  รองประธานกลุม่  ทนุ
ดําเนินงานของกลุ่มได้จากสมาชิกลงหุ้นคนละ  100  บาท  และมีหน่วยงานราชการ เช่น   พฒันาชมุชน
จงัหวดัหนองบวัลําภคูอยสนบัสนนุ  ทัง้ยงัได้รับงบประมาณจาก  องค์การบริหารสว่นตําบล  15,000  บาท  
งบประมาณจากสหกรณ์จงัหวดั  40,000  บาท  ปัจจบุนัทางกลุม่มีเงินหมนุเวียน  100,000   บาท   

(2) การดําเนินการของกลุม่ในปัจจบุนั 
กิจกรรมกลุม่มีการซือ้วตัถดุบิ จากในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู ผลิตและสง่ขาย ให้พ่อค้าคนกลาง  

ออกงานตามสว่นราชการจดัขึน้  และกลุม่เครือขา่ยบ้านโนนสว่าง  แตส่ภาพปัญหาของกลุม่ในปัจจบุนัยงัมี
ตลาดท่ีขายไม่แน่นอน  เงินทนุดําเนินการกลุม่  ทัง้ผลิตภณัฑ์ของกลุม่ยงัไม่ได้มาตรฐานเท่าทีควร กิจกรรม
ของกลุม่  เช่น  ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย  ขายผ้าเป็นเมตร  ตดัเย็บสําเร็จ  และ  ออมทรัพย์ภายในกลุม่   เป็นต้น   
  
 



 

บทที่ 5 
บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน 

 
 

5.1 ตวัแบบในการวิเคราะห์ 

 

 การดําเนินกิจกรรมการวิจยัเร่ืองการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภู
โดยการสร้างและพฒันาเครือขา่ยคณุคา่ ให้แก่กลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภู
กบัการแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ยคณุคา่ มีความสมัพนัธ์ใน
เชิงเหตแุละผล จากบริบทหรือปรากฏการณ์แห่งความยากจนท่ีสมาชิกเครือขา่ยคณุคา่ประสบอยู ่
โดยเหตคืุอการเกิดขึน้ของเครือขา่ยคณุคา่ และผลคือการแก้ปัญหาความยากจน ดงัภาพท่ี 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 17 ตวัแบบเชิงเหตผุลระหวา่งเครือขา่ยคณุคา่และการแก้ปัญหาความยากจน 
 
 

เครือขา่ย  
  คณุคา่ 

การแก้ปัญหา
ความยากจน 

 เครือขา่ยคณุคา่ก่อให้เกิด 
- การรวมกลุม่/สมัพนัธภาพ 
- กระบวนการเรียนรู้/ความเข้าใจ 
- การแก้ปัญหา 
- การจดัการตนเองและกลุม่/องค์กร 
- การพึง่พาตนเอง 
- อํานาจตอ่รอง/พลงั 

  แนวทางในการ  
  แก้ปัญหาความยากจน 
- ลดรายจ่าย 
- เพิ่มรายได้ 
- ขยายโอกาส 
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5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ 

 

 จากภาพท่ี 17 ตวัแบบเชิงเหตผุลระหวา่งเครือขา่ยคณุคา่กบัการแก้ปัญหาความยากจน ท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ครัง้นี ้ พบวา่การดําเนินการวิจยัโดยการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัและ
กลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู ได้ก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิของเครือขา่ยในบาง
ระดบัเน่ืองมาจากข้อจํากดัในเร่ืองเวลาและอ่ืนๆ ผลสมัฤทธ์ิท่ีก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน
ได้แก่ การรวมกลุม่หรือการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งกลุม่/องค์กร, การเกิดการเรียนรู้กระบวนการ
ในการเรียนรู้ เป็นต้น ผลสมัฤทธ์ิท่ีก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอยูบ้่างได้แก่ การแก้ปัญหาบางอยา่งท่ี
บคุคลหรือกลุม่/องค์กรประสบอยู,่ การจดัการตนเองและกลุม่/องค์กรในด้านตา่งๆ เป็นต้น สว่น
ผลสมัฤทธ์ิท่ียงัไมก่่อให้เกิดเป็นรูปธรรม อนัเน่ืองมาจากเครือขา่ยคณุคา่ท่ีเกิดขึน้จากการ
ดําเนินการของทีมวิจยั ได้แก่ การพึง่พาตนเอง และ การมีอํานาจตอ่หรือพลงัของกลุม่/องค์กร
ประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 ผลท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินกิจกรรมของเครือขา่ยได้สง่ผลกระทบตอ่การแก้ปัญหาความ
ยากจน ในด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดรายจ่าย ได้เกิดขึน้ตอ่กลุม่/องค์กรตา่งๆ ซึง่สง่ผลกระทบในระดบับคุคลท่ีเป็น
สมาชิกของกลุม่/องค์กร ในกิจกรรมตา่งๆ อาทิ. การซือ้วตัถดุบิจากกลุม่/องค์กรท่ีเป็น
สมาชิกของเครือขา่ย, การฝึกอบรมร่วมกนั, การใช้แหลง่เรียนรู้จากกลุม่/องค์กรท่ีเป็น
สมาชิกของเครือขา่ย การกู้ ยืมภายในเครือขา่ยท่ีดอกเบีย้ต่ํากวา่ภายนอก เป็นต้น 

2. การเพิม่รายได้ จากการดําเนินกิจกรรมของเครือขา่ยได้ก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้จาก
กิจกรรมตา่งๆ อาทิ. การขายสนิค้า,ฝากขายสนิค้าให้แก่กลุม่/องค์กรท่ีเป็นสมาชิกของ
เครือขา่ย,การให้เงินกู้แก่สมาชิกในเครือขา่ยเป็นต้น 

3. การขยายโอกาส ผลของการดําเนินกิจกรรมของเครือขา่ยได้ก่อให้เกิดการขยาย
โอกาสให้แก่กลุม่/องค์กรตา่งๆ อาทิ. การเพิ่มแหลง่วตัถดุบิ, ตลาด, การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การกู้ ยืมเงินทนุระหวา่งกนั เป็นต้น 

 

5.3 ข้อสังเกตจากการใช้ตวัแบบในการวิเคราะห์ 

 

 จากการวิเคราะห์เร่ืองเครือขา่ยคณุคา่กบัการแก้ปัญหาความยากจนท่ีกลา่วมาแล้วมี
ประเดน็ท่ีควรพิจารณาเพิ่มเตมิในการวิเคราะห์ครัง้นีไ้ด้แก่ 

1. ข้อมลูคนจนจากบทท่ี 2 เป็นข้อมลูคนจนท่ีแท้จริงหรือไม ่
2. การสร้างกระบวนการเรียนรู้หรือการให้การศกึษาให้แก่คนในกลุม่/องค์กร น่าจะ

แก้ปัญหาความยากจนได้อยา่งยัง่ยืนท่ีสดุ 
3. การมีสว่นร่วมในทกุขัน้ตอนจะเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้อยา่งดีท่ีสดุ 



บทที่ 6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการดาํเนินการ 

 

 (1) โดยทัว่ไปเป็นไปตามแผนการวิจยัท่ีคณะวิจยัได้กําหนดไว้ นัน่คือ ประกอบด้วยการศกึษาข้อมลู
พืน้ฐานจงัหวดัหนองบวัลําภแูละกลุม่/องค์กรตา่งๆในจงัหวดัหนองบวัลําภ,ู การประเมินความสนใจ, การ
กําหนดแผนปฏิบตักิารเครือขา่ย, การดําเนินการตามแผนและการหนนุเสริมของทีมวิจยั แตอ่ยา่งไรก็ตาม
การเกิดขึน้ของเครือขา่ยธุรกิจตามหว่งโซอ่ปุทานของสนิค้าแตล่ะชนิดจะเกิดขึน้ไมพ่ร้อมกนั ขึน้อยูก่บัวา่แต่
ละกลุม่/องค์กรจะมีความเข้าใจและต้องการดําเนินกิจกรรมร่วมกนัในรูปแบบเครือขายเม่ือใด ดงันัน้
กิจกรรมของละเครือขา่ยจงึเกิดขึน้ไมพ่ร้อมกนัแตมี่ลําดบัของกิจกรรมท่ีเหมือนๆกนั 

 

 (2) ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดจากการวจิยัในครัง้นีป้ระกอบด้วยปัญหาท่ีเกิดจากทีมวิจยัและปัญหาท่ี
เกิดจากปัจจยัสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดของปัญหาสําคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ปัญหาท่ีเกิดจากทีมวิจยั ประกอบด้วย 

 

- ด้านเวลา ทีมวิจยัจะประสบปัญหาด้านเวลาเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการทํางานสว่น
ใหญ่ใช้เวลาท่ีตรงกบัเวลาในการปฏิบตัริาชการในงานปกต ิทําให้นกัวิจยัจากมหาวทิยาลยัมีข้อจํากดัในการ
ลงพืน้ท่ี (มหาวิทยาลยัราชภฏัเลยกําหนดให้คณาจารย์ต้องลงช่ือปฏิบตัริาชการทกุวนั) นกัวิจยัจาก
สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัมีภาระงานประจําเป็นจํานวนมากและเน้นการปฏิบตังิานตามคําสัง่ของ
ผู้บงัคบับญัชา ทําให้มีเวลาในการลงพืน้ท่ีเพ่ือปฏิบตักิารวิจยัได้ไมม่ากเท่าท่ีต้องการ  
  - ด้านภาระงาน นกัวิจยับางสว่นมีภาระงานในการปฏิบตัภิารกิจในงานประจําเป็นจํานวน
มาก ทําให้ไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อยา่งตอ่เน่ือง ทําให้เกิดความไมต่อ่เน่ืองในการดําเนินกิจกรรม ทํา
ให้เกิดปัญหาความเข้าใจท่ีไมต่รงกนั เพราะกิจกรรมบางครัง้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบไปแล้ว แตที่มวิจยั
บางคนยงัเข้าใจในรูปแบบกิจกรรมเดมิ นกัวิจยับางคนทนกลิน่ยัว่ยวนทางการเมืองไมไ่หว ทําให้ไมส่ามารถ
ปฏิบตักิารวิจยัได้จนจบโครงการ นอกจากนีต้ามระบบราชการมีการย้ายสถานท่ีทํางาน ทําให้ทีมวิจยับาง
คนมีข้อจํากดัในการวิจยัเน่ืองจากต้องย้ายสถานท่ีทํางาน ออกจากพืน้ท่ี 
   - ด้านการสื่อสาร การตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งทีมวจิยัท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีตา่งกนัทําให้ส่ือสารกนั
ไมไ่ด้เตม็ท่ี บางครัง้เข้าใจผิดพลาด ทําให้เป้าหมายในการทํากิจกรรมไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการ 
นอกจากนีก้ารตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งทีมวิจยักบักลุม่/องค์กร บางครัง้ก็มีข้อจํากดัทัง้ในเร่ืองสาระและภาษา 
  - ด้านประสบการณ์ในการทําวิจยั ทีมวิจยับางทา่นไมมี่ประสบการณ์ในการทําวจิยัมาก่อน 
ทําให้ต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจในกระบวนการดําเนินงานวิจยัในช่วงแรก แตก็่พฒันาดีขึน้เร่ือยๆ 
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ปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

 

- วฒันธรรมทางการเมือง โดยทัว่ไปประชาชนจะเป็นเป้าหมายในการพฒันาของ
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แตปั่จจบุนัประชาชนเป็นทัง้เป้าหมายและเคร่ืองมือของระบบ
ราชการและนกัการเมือง ทําให้เกิดความขดัแย้งทัง้ในด้านรูปแบบการสร้างกระบวนการเรียนรู้,
แนวคดิ,คา่นิยม,ผลประโยชน์และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ดงัจะเห็นได้จากข้าราชการระดบัสงูในจงัหวดั
บางสว่นต้องระดมประชาชนมารองรับกิจกรรมทางการเมืองของนกัการเมืองในจงัหวดัเน่ืองจาก
อาจจะมีผลประโยชน์ตา่งตอบแทนซึง่กนัและกนั 

- วฒันธรรมขององค์กร  สืบเน่ืองจากระบบราชการท่ีผู้บงัคบับญัชามีผลกระทบ
โดยตรงตอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชา ดงันัน้การทํางานของข้าราชการสว่นใหญ่สนองตอบตอ่ความต้องการ
ของผู้บงัคบับญัชาเป็นหลกัหรือผู้ มีอํานาจในระดบัท่ีสงูกวา่ ทําให้ขาดความตระหนกัและตอ่เน่ือง
ในการดแูลประชาชน อาทิ.ถ้าผู้บงัคบับญัชารับโควต้าลําไยมาจากผู้ ท่ีมีอํานาจสงูกวา่หน้าท่ีหลกัท่ี
ข้าราชการจะต้องทําอยา่งเร่งดว่นและต้องสําเร็จคือการระบายลําไยให้หมดโดยจะใช้วิธีการ
อยา่งไรก็ตาม 

- ปัจจยัทางสงัคมอ่ืนๆ เชน่ อากาศ ฝน เทศกาล ฯลฯ  
  

6.2 ประโยชน์ที่นักวิจัยและทมีวิจัยได้รับ 

  

 จากการปฏิบตักิารวิจยัท่ีผา่นมาทําให้นกัวิจยัและทีมวจิยัได้รับประโยชน์ในเร่ืองของความรู้ใหมท่ี่
เกิดขึน้และทกัษะ/ประสบการณ์ใหม่ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 ชดุความรู้ใหม ่ประกอบด้วย 

 

  - การสร้างเครือขา่ยคณุคา่จากห่วงโซอ่ปุทานของสนิค้าและบริการท่ีกลุม่/องค์กรมีอยู ่ ทํา
ให้กิจกรรมของเครือขา่ยสอดคล้องโดยตรงกบักิจกรรมของกลุม่/องค์กร ประกอบกบักลุม่/องค์กรมีความรู้
ความเข้าใจเป็นพืน้ฐานเร่ืองดงักลา่วอยูแ่ล้วทําให้การดําเนินกิจกรรมดําเนินไปอยา่งรวดเร็วและสอดคล้อง
ตามความต้องการของกลุม่/องค์กรนัน้ๆ 
  - ตวัแทนสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ยควรเน้นท่ีผู้จดัการ เน่ืองจากผู้จดัการเป็นผู้ ท่ีมี
ความรู้ในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์มากท่ีสดุ ทําให้มีบทบาทในการผลกัดนักิจกรรมของสหกรณ์ให้
สอดคล้องกบักิจกรรมของเครือขา่ยได้มากกวา่บคุคลอ่ืนๆในสหกรณ์ 
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  - การแสวงหาผู้ นําตามธรรมชาต ิ การประชมุหรือการจดัเวทีในช่วงแรกๆ ผู้ ท่ีมีบทบาท
มกัจะเป็นนกัพดูเป็นสว่นใหญ่ทําให้ได้รับการยอมรับจากท่ีประชมุท่ีประชมุ แตส่ว่นใหญ่คนเหลา่นีไ้มค่อ่ยมี
ความสามารถในการทํางาน ดงันัน้นกัวิจยัควรค้นหาผู้ นําตามธรรมชาตท่ีิมีความสามารถในการดําเนิน
กิจกรรมของเครือขา่ยให้เร็วท่ีสดุ 
  - ทศันคตขิองกลุม่/องค◌์กรท่ีมีตอ่สว่นราชการ จากการไปช้อบปิง้ทวัร์ทําให้ทราบ
ข้อเท็จจริงบางอยา่งวา่ กลุม่/องค์กรจะพดูข้อมลูในทางท่ีดีตอ่สว่นราชการเม่ือมาประชมุท่ีสว่นราชการ แต่
เม่ือทีมวิจยัไปเย่ียมเยียนท่ีกลุม่/องค์กรทศันคตท่ีิมีตอ่สว่นราชการก็เปล่ียนไปโดยสว่นใหญ่คือการแสวงหา
ผลประโยชน์สว่นตนของเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของกลุม่/องค์กร 
  - การสร้างความสมัพนัธ์อยา่งดี มีความเป็นกนัเอง มีมิตรภาพและไว้วางใจซึง่กนัและกนั
จะทําให้นกัวจิยัได้รับข้อมลูท่ีเป็นจริง 

 

 ทกัษะและประสบการณ์ใหม ่ประกอบด้วย 

 

- ช้อบปิง้ทวัร์ เป็นการออกเย่ียมเยียนพบปะผู้ นํากลุม่/องค์กรเพ่ือสมัภาษณ์เชิงลกึและ
แลกเปลี่ยนข้อมลู โดยทีมวจิยัออกพบปะเป็นกลุม่ๆ และบอ่ยๆทําให้มีโอกาสแลกเปล่ียนข้อมลูใน
เชิงลกึ ตวัแทนกลุม่/องค์กรสามารถแสดงความคดิเห็นได้อยา่งเตม็ท่ี นกัวจิยัก็มีโอกาสได้สอบถาม
ข้อมลูอยา่งเตม็ท่ีและเห็นสภาพการดําเนินงานของแตก่ลุม่/องค์กรอยา่งชดัเจน 

- การใช้วฒันธรรม/ประเพณีมาประกอบกิจกรรม โดยทัว่ไปประชาชนในจงัหวดั
หนองบวัลําภแูละภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความสามารถในการแสดงออกเชิงศลิปวฒันธรรม
และการแสดง ดงันัน้การประยกุต์ศลิปวฒันธรรมดงักลา่วมาใช้ในการจดัเวทีจะทําให้ผู้ เข้าร่วม
ประชมุมีความสขุในการจดักิจกรรม 

- การสร้างความเข้าใจและเข้าถึงผู้ นํากลุม่/องค์กรจะทําให้ได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
- การกําหนดกิจกรรมกบัตวัแทนกลุม่/องค์กรต้องมีความยืดหยุน่และสามารถเปล่ียนแปลง

ได้ตลอดเวลา 
- การฝังตวัและทํากิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองจะทําให้เกิดความไว้วางใจซึง่กนัและกนัระหวา่ง

ตวัแทนกลุม่/องค์กรกบันกัวิจยั 
- การจดักิจกรรมตา่งๆต้องจดัให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและวถีิชีวิตของสมาชิกกลุม่/

องค์กรจงึจะทําให้ได้รับความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี 
 - การประสานงานต้องดําเนินการบอ่ยๆ และหลายๆทางเลือก เน่ืองจากตวัแทนกลุม่/

องค์กรโดยเฉพาะผู้ นํามีภารกิจหรือกิจกรรมในหลายๆ ด้านกบัสว่นราชการตา่งๆในพืน้ท่ี 
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6.3 ข้อเสนอแนะ 

 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจยั มีประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 
  - กระบวนการในการวิจยัควรกําหนดไว้อยา่งกว้างๆและมีความยืดหยุน่ เน่ืองมาจากการ
รับรู้ในกิจกรรมการเช่ือมโยงเครือขา่ยของผู้ นํากลุม่/องค์กรในแตล่ะกลุม่/องค์กรอาจจะเกิดขึน้ไมพ่ร้อมกนั 
ประกอบกบัรอบฤดกูารผลติของสนิค้าและบริการท่ีกลุม่/องค์กรมีอยูมี่ความแตกตา่งกนัตามชนิดของสนิค้า
และบริการนัน้ๆ และมีระยะเวลายาวนาน ดงันัน้ไมค่วรกําหนดกิจกรรมท่ีเข้มงวดเกินไป 
  - เน้นสร้างการเรียนรู้ เน่ืองจากการเรียนรู้จะทําให้ผู้ นําหรือตวัแทนกลุม่/องค์กรเข้าใจ
กระบวนการและสามารถปรับให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่/องค์กรได้ นอกจากนีย้งัทําให้กลุม่/
องค์กรสามารถพึง่ตนเองได้ในอนาคตถงึแม้วา่ทีมวิจยัออกจากพืน้ท่ีแล้วก็ตาม 
  - กําหนดตวัแทนกลุม่/องค์กรให้ชดัเจน ทัง้นีกิ้จกรรมการเช่ือมโยงเครือขา่ยเป็นกิจกรรม
ของกลุม่/องค์กรท่ีต้องใช้เวลาและผลท่ีเกิดขึน้อยา่งชดัเจนและตอ่เน่ือง ทําให้ตวัแทนกลุม่/องค์กรท่ีเข้า
มาร่วมสร้างเครือขา่ยจะต้องมีความตอ่เน่ืองและเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทการดําเนินกิจกรรมของกลุม่/องค์กร 
ดงันัน้ทีมวิจยัควรหาวิธีการในการกําหนดตวัแทนกลุม่/องค์กรท่ีชดัเจน จากประสบการณ์ของทีมวจิยัเห็นวา่
ผู้ ท่ีควรนํามาร่วมในเครือขา่ยของสหกรณ์ตา่งๆคือผู้จดัการของสหกรณ์นัน้ๆ 

 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการตอ่ยอดโครงการวจิยัในอนาคต ควรคํานงึถึงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 
- ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ในการเช่ือมโยงเครือขา่ยเน่ืองจากเครือขา่ยท่ียัง่ยืนต้องเกิดจาก

ภายกลุม่/องค์กร ดงันัน้จงึต้องสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งนกัวิจยักบัตวัแทนกลุม่/องค์กร และ
ระหวา่งตวัแทนกลุม่/องค์กรตา่งๆ ตลอดจนหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องเสียก่อน ซึง่ต้องใช้เวลามาก
พอสมควร นอกจากนัน้เม่ือเกิดเครือขา่ยแล้วควรมีระยะเวลาในการเรียนรู้และปรับตวัตามบริบทท่ี
เปล่ียนไปของกลุม่/องค์กรทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคม โดยการจดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ไปเร่ือยๆ จนกลุม่/องค์กรตา่งๆพึง่ตนเองได้ 

- เน้นการสร้างเครือขา่ยตามห่วงโซอ่ปุทานท่ีกลุม่/องค์กรนัน้เก่ียวข้อง 
- คดัเลือกทีมวิจยัท่ีทํางานในพืน้ท่ี ท่ีมีศกัยภาพเพียงพอในด้านข้อมลูและการประสานงาน

มีเวลาเพียงพอ ในการทํางานวิจยั เพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้อยา่งตอ่เน่ือง 
-ประเมินและปรับปรุงการทํางานทกุขัน้ตอนเพ่ือปรับกิจกรรมไห้สอดคล้องกบัการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้และ 
- พฒันาเครือขา่ยในขนาดท่ีใหญ่ขึน้ทัง้ในด้านพืน้ท่ีหรือกิจกรรม อาทิ.เครือขา่ยระดบั

อีสานเหนือ เพราะในพืน้ท่ีดงักลา่วผู้ นํากลุม่/องค์กรได้ผา่นการเรียนรู้กระบวนการในการสร้าง
เครือขา่ยมาแล้ว นา่จะทําให้กลุม่/องค์กรพฒันาความสมัพนัธ์ในชิงเครือขา่ยได้รวดเร็ว สามาร
พึง่ตนเองและมีอํานาจ่อรองมากย่ิงขึน้ 
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