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คาํนํา 
 
 โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานี ไดรั้บทุนสนบัสนุนการดาํเนิน
โครงการจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั(สกว.) และมีสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานหนุนเสริมใหก้ารดาํเนินโครงการวิจยัคร้ังน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
คณะผูว้จิยัใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง   

ความสาํเร็จของผลการวิจยัฉบบัน้ี สาํเร็จไดด้ว้ยความร่วมมือของทีมวิจยัทุก ๆ ท่าน ท่ีมุ่งมัน่
ตั้งใจ  เพื่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยั  และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือตวัแทนจากกลุ่ม/องคก์ร
สหกรณ์ทั้งท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน และสหกรณ์ภาคประชาชนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนทุกสหกรณ์ท่ี
สนใจเขา้ร่วมโครงการ  ภายใตค้วามเช่ือมัน่ในแนวคิดเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์  ดว้ยการร่วมกนัคิด 
ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้  ร่วมกนัสร้าง จนกลายเป็น “เครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี”  และทาํให้
เกิดองคค์วามรู้ท่ีเป็นผลการวิจยัในคร้ังน้ี  คณะผูว้จิยัใคร่ขอขอบพระคุณอยา่งจริงใจ  อยา่งไรกต็าม
งานวิจยัช้ินน้ีจะสาํเร็จไม่ไดถ้า้ไม่ไดรั้บการหนุนเสริมจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัอุดรธานีซ่ึงเป็นหน่วยงานตน้สงักดัของคณะผูว้จิยั  นอกจากน้ียงัไดรั้บความร่วมมือดว้ยดีจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนหลายหน่วยงานท่ีไม่อาจกล่าว ณ ท่ีน้ีไดท้ั้งหมด     สุดทา้ย
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล ท่ีกรุณาแปลบทคดัยอ่เป็นภาษาองักฤษอนัทาํใหง้านวจิยั
ช้ินน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ซ่ึงคณะผูว้ิจยัใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ในส่วนของโครงสร้างของรายงานผลการวิจยัฉบบัน้ี คณะผูว้ิจยัไดแ้บ่งโครงสร้างการ
นาํเสนอรายงานตามคาํแนะนาํของผูป้ระสานงานโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 6 บท ประกอบดว้ย 
บทท่ี 1 บทนาํ  บทท่ี 2 บทสงัเคราะห์ขอ้มูลคนจนในพื้นท่ี  บทท่ี 3 ขั้นตอน/กระบวนการสร้าง
เครือข่ายคุณค่า  บทท่ี 4  เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนบทท่ี 5  บทสงัเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแกปั้ญหา
ความยากจน และบทท่ี 6 เป็นการสรุปและขอ้เสนอแนะ   และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่งานวิจยัช้ินน้ีจะมี
ประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ  ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการใชเ้ป็นแนวทางการเรียนรู้ การ
สร้างเครือข่ายสหกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้ขม้แขง็เพือ่การพฒันาประเทศต่อไป              
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัอุดรธานี 

(Project on The Development of Co-operative Movement in Udon-thani Province) 

 
 โครงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม/องคก์ร
ประชาชน และสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัเพื่อใหเ้กิดการหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพคนและองคก์ร
ในการแกปั้ญหาความยากจน  วิธีดาํเนินการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR : 
Participatory Action Research) ทาํการศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน ในท่ีน้ี ไดแ้ก่ 
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย ์ สหกรณ์โคนม สหกรณ์ร้านคา้ และสหกรณ์ท่ีไม่ไดจ้ด
ทะเบียนหรือสหกรณ์ภาคประชาชน ในท่ีน้ีไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ใน
พื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานี  โดยคดัเลือกกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 22 
องคก์ร มีสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนจาํนวน 17 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จาํนวน 5 กลุ่ม และสาํหรับกลุ่มออม
ทรัพยเ์พื่อการผลิตไม่มีความสนใจเขา้ร่วมโครงการ ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ช่วงกลางเดือน
สิงหาคม 2548–14 สิงหาคม 2549 มีขั้นตอนการวจิยั 5 ขั้นตอนหลกั ๆ คือ 

  1. การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนใน
พื้นท่ีจงัหวดั  มีกิจกรรมท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การศึกษาเอกสารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  การประชุมเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงาน โดยใชก้ารวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) 
 2.  การตรวจสอบขอ้มูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/องคก์รประชาชนในพื้นท่ี     
จงัหวดั มีกิจกรรมท่ีสาํคญัไดแ้ก่  1) สืบคน้รายช่ือผูล้งทะเบียนคนจนจากขอ้มูลสารสนเทศการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน จากศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัอุดรธานี 
(ศตจ.จ.อด.)    2) ใหต้วัแทนกลุ่ม/องคก์รตรวจสอบรายช่ือผูจ้ดทะเบียนคนจนกบัรายช่ือสมาชิกใน
องคก์รวา่มีสมาชิกของกลุ่ม/องคก์รตวัเองไปจดทะเบียนคนจนหรือไม่ โดยในกรณีกลุ่ม/องคก์รท่ี
เป็นสหกรณ์ ใหพ้นกังานฝ่ายสินเช่ือเป็นผูต้รวจสอบ และกรณีท่ีกลุ่มเกษตรกรใหป้ระธานกลุ่มเป็นผู ้
ตรวจสอบ   3) นาํขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความครบถว้น และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม 
SPSS for window 
 3.  การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูน้าํกลุ่ม/องคก์รเร่ืองการจดัทาํกรอบทิศทางการ
ดาํเนินงานขององคก์รและการเช่ือมโยงเครือข่าย  
 4. การจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รประชาชน   โดยใชเ้ทคนิคการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการระดมแบบสร้างสรรค ์ (AIC: Appreciate Influence 
Control)  
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 5. การสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร/การเช่ือมโยงเครือข่าย   เนน้การประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้และการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี  
 1. สภาพทัว่ไปของจงัหวดั 
  จงัหวดัอุดรธานีแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อาํเภอ 2 ก่ิงอาํเภอ  155 ตาํบล  และ 1,816 
หมู่บา้น   มีประชากร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  รวมทั้งส้ิน 1,518,502 คน  เป็นชาย 761,135 คน 
(50.12%) หญิง 757,367 คน (49.87%) จาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 368,543 ครัวเรือน  มีลกัษณะภูมิ
ประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูง  พื้นท่ีเอียงลาดลงสู่แม่นํ้าโขงทางจงัหวดัหนองคาย ประกอบดว้ยทุ่ง
นา ป่าไม ้และภูเขา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดาน ไม่เกบ็นํ้าหรือ
อุม้นํ้ าในฤดูแลง้  พื้นท่ีบางแห่งเป็นดินเคม็  พื้นท่ีบางส่วนเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีพื้นท่ีราบแทรกอยู่
กระจดักระจาย สภาพพื้นท่ีทางตะวนัตกมีภูเขาและป่าติดต่อกนัเป็นแนวยาว  ดา้นทิศตะวนัออกมี
เทือกเขาท่ีสาํคญั คือเทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่เขตเหนือสุดของจงัหวดั   พืชเศรษฐกิจท่ี
ทาํรายได ้ใหแ้ก่จงัหวดัอุดรธานี ไดแ้ก่ ขา้ว ออ้ยโรงงาน และมนัสาํปะหลงั 
 2. สถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดั  

 ในการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งสหกรณ์และกลุ่ม/องคก์รประชาชนออกเป็น 2 ประเภท    คือ 
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน และสหกรณ์ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนหรือสหกรณ์ภาคประชาชน   

 2.1 สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน พบวา่สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานี มีจาํนวนทั้งหมด 99 
สหกรณ์ แยกเป็นสหกรณ์การเกษตรจาํนวน 74 สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพยจ์าํนวน 17 สหกรณ์ 
สหกรณ์ประมงจาํนวน 2  สหกรณ์   สหกรณ์ร้านคา้จาํนวน  2  สหกรณ์   และสหกรณ์บริการจาํนวน  
4  สหกรณ์  ในจาํนวนน้ีตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองจาํนวน 30 สหกรณ์ นอกจากน้ีกระจายอยูต่ามอาํเภอ
ต่าง ๆ สหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีขนาดเลก็ แต่ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นสหกรณ์
ขนาดใหญ่  มีสมาชิกในทุกประเภทรวมกนัจาํนวนทั้งส้ิน 157,824 คน   สหกรณ์ส่วนใหญ่มีหน้ีสิน
มากกวา่ทุนของสหกรณ์  และส่วนใหญ่ดาํเนินธุรกิจใหสิ้นเช่ือ 
 ในการบริหารจดัการของสหกรณ์ สหกรณ์เกือบทั้งหมดจะมีการกาํหนดแผนงานและการ
ดาํเนินงานประจาํปีไว ้ แต่สหกรณ์ไม่ไดติ้ดตามผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัแผนงานท่ีกาํหนด
ไว ้  ซ่ึงพบมากกวา่คร่ึงหน่ึงของสหกรณ์ทั้งหมด นอกจากน้ีมีสหกรณ์จาํนวน 24 สหกรณ์    ท่ีมีการ
จดัทาํแผนกลยทุธ์เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน แต่จากการติดตามเยีย่มเยอืนสหกรณ์ใน
พื้นท่ีโดยเฉพาะสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายในเครือข่ายพบวา่เกือบทั้งหมดยงัขาดทกัษะการบริหารจดัการ
เชิงกลยทุธ์  จึงทาํใหแ้ผนกลยทุธ์ท่ีจดัทาํเสร็จแลว้ยงัเกบ็ไวใ้นตูเ้อกสาร  

 2.2 สหกรณ์ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนหรือสหกรณ์ภาคประชาชน ในท่ีน้ีไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มเกษตรในเขตจงัหวดัอุดรธานีมีจาํนวน
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ทั้งหมด 204 กลุ่ม  เป็นกลุ่มท่ีสามารถตรวจสอบบญัชีได ้ 112  กลุ่ม นอกจากน้ีคา้งตรวจสอบบญัชี  
จดทะเบียนใหม่ยงัไม่ไดต้รวจสอบและลม้ละลาย   มีจาํนวนสมาชิกรวมกนัทั้งหมด 26,531 คน  และ
จาํนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่มีไม่เกิน 500 คน    สาํหรับการดาํเนินงานของกลุ่มเกษตรกร
ในดา้นต่าง  ๆ      พบวา่      ในการบริหารงานของกลุ่มเกษตรกรยงัไม่มีการจดัทาํแผนเพ่ือใชใ้นการ
บริหารงานอยา่งเป็นทางการ  ไม่ไดมี้การบนัทึกแผนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการ
วางแผนโดยการพดูคุยกนั จะมีการประชุมใหญ่และใชอ้าํนาจของท่ีประชุมใหญ่ในการตดัสินใจโดย
มอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูน้าํขอ้มูลในแผนมาวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย การเกบ็ขอ้มูลจะ
ใชก้ารพดูคุยกนัโดยตรงกบัสมาชิก ส่วนใหญ่กเ็ป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการของสมาชิกในดา้น
ต่าง ๆ เช่น สอบถามเร่ืองปุ๋ยท่ีสมาชิกตอ้งการ   การจ่ายเงินกู ้กมี็การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรทาํ
เป็นบญัชีอยา่งง่ายๆ แต่ยงัไม่ใช่ระบบบญัชีท่ีถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีมากนกั 

ในส่วนของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต พบวา่ในพื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานีมีจาํนวนทั้งหมด 780 
กลุ่ม มีสมาชิกรวมทั้งหมด 72,263 คน  เงินสจัจะสะสมมูลค่ารวมทั้งส้ิน 106,161,506 บาท  ผลการ
ประเมินจดัระดบัการพฒันาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพอใช ้  นอกจากน้ีในการบริหารจดัการกลุ่มออม
ทรัพยเ์พื่อการผลิต มีการจดักิจกรรมเครือข่าย โดยมีกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตท่ีสามารถดาํเนินการ
ในรูปแบบเครือข่ายแยกเป็นกิจกรรมไดแ้ก่ ศูนยส์าธิตการตลาดจาํนวน 89 แห่ง ยุง้ฉางจาํนวน 4 แห่ง 
ธนาคารขา้วจาํนวน  34 แห่ง  ป๊ัมนํ้ามนัจาํนวน 5 แห่ง โรงสีจาํนวน 4 แห่ง และลานตากผลผลิต
จาํนวน 3 แห่ง  ในส่วนของการจดัสวสัดิการ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตท่ีสามารถจดัระบบ
สวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลจาํนวน 60 กลุ่ม ทุนการศึกษาจาํนวน 92 กลุ่ม การบาํรุง
สาธารณะจาํนวน 200 กลุ่ม สวสัดิการเดก็และคนชราจาํนวน  91 กลุ่มและการจดัสวสัดิการฌาปนกิจ
จาํนวน 58 กลุ่ม ในดา้นคุณภาพการบริหารจะข้ึนอยูก่บัผูน้าํองคก์รเป็นหลกั 

3. สถานการณ์การเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพื้นท่ี 
   สถานการณ์การเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพ้ืนท่ี พบวา่ มี

เครือข่ายสหกรณ์ท่ีเกิดจากการหนุนเสริมตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดงัน้ี  
 3.1 เครือข่ายการกูย้มืเงิน 
  มีสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยงการกูย้มืเงินภายในจงัหวดั 1 คู่ คือ สหกรณ์การเกษตรเมือง

อุดรธานีจาํกดัใหส้หกรณ์การเกษตรนํ้าโสมกูย้มืเป็นเงิน 4 แสนบาท นอกจากนั้นเป็นการกูย้มืเงิน
จากสหกรณ์ภายนอกจงัหวดั ไดแ้ก่ สอ. มศว.จาํกดั  สอ.มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จาํกดั  สอ.
จุฬาลงกรณ์ จาํกดั ให ้สอ. เสมาธรรมจกัรจาํกดักูย้มืเงิน รวมกนัมีมูลค่า 122.7 ลา้นบาท   สอ.การบิน
จาํกดั ชสอ. แห่งประเทศไทย ให ้สอ.สาธารณสุข จาํกดั กูย้มืเงิน จาํนวน 113.5 ลา้นบาท   ชอส. แห่ง
ประเทศไทยให ้สอ.ร13 พนั 3  กูย้มืเงินจาํนวน 2 ลา้นบาท และ สอ.รพ.อุดรธานี ใหส้อ.พระจอม
เกลา้ กูย้มืเงินจาํนวน 10 ลา้นบาท รวมมูลค่าการเช่ือมโยงกูย้มืเงินทั้งหมด   248.6   ลา้นบาท 
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 3.2 เครือข่ายการฝากเงิน 
  พบวา่มีสหกรณ์เช่ือมโยงการฝากเงินกนัทั้งหมด19 องคก์รโดยมีสหกรณ์การเกษตร

หนองววัซอ จาํกดัเป็นผูน้าํไปฝากกบัสหกรณ์ต่าง ๆ จาํนวน 11 องคก์ร นอกจากนั้นเป็นการ
เช่ือมโยงเป็นคู่ ๆ มีมูลค่ารวมกนัทั้งหมด 7,632,584.55 บาท  

 3.3 เครือข่ายการซ้ือขายปุ๋ย  
  มีการซ้ือขายเป็นคู่ ๆ จาํนวน 5 คู่   มีมูลค่ารวมทั้งหมด   278,870  บาท          ไดแ้ก่    

1) สหกรณ์การเกษตรนํ้าโสม จาํกดั ขายใหก้บั สหกรณ์การเกษตรบา้นผอื จาํกดั  2) สหกรณ์การ 
เกษตรหนองววัซอ จาํกดั  ขายใหก้บั สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินนํ้าพน่ จาํกดั  3) สหกรณ์การ 
เกษตรบา้นดุง จาํกดั ขายใหก้บักลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นม่วง  4) สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเพญ็ จาํกดั 
ขายใหก้บัสหกรณ์การเกษตรสร้างคอม จาํกดั  5) สกต. ธกส. อุดรธานี ขายใหก้บัสหกรณ์การเกษตร
โคนมศรีธาตุ จาํกดั    

 3.4 เครือข่ายการซ้ือขายนํ้ามนั 
  มีสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยงซ้ือขายนํ้ามนัเป็นกลุ่มเลก็ ไดแ้ก่ 1) สหกรณ์การเกษตรเมือง

จาํกดั ขายใหก้บัสหกรณ์การเกษตรกดุจบั จาํกดั สหกรณ์การเกษตรนิคมฯเชียงพณิ จาํกดั สหกรณ์
การเกษตรเมืองหนองหาน จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรสร้างคอม จาํกดั สหกรณ์การเกษตรโนน
สะอาด จาํกดั  2) สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอ จาํกดัซ้ือจากสหกรณ์การเกษตรบา้นดุง จาํกดัและ 
สหกรณ์การเกษตรไชยวาน จาํกดั  ขายใหก้บั สหกรณ์การเกษตรบา้นผอื จาํกดั และสหกรณ์การ 
เกษตรบา้นผอื จาํกดั ขายใหก้บัสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอด็ จาํกดั  และทาํการทั้งซ้ือและขายกบั
สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเพญ็ จาํกดั  นอกจากน้ีเป็นการเช่ือมโยงรายคู่ ไดแ้ก่  สหกรณ์โคนมกดุจบั 
จาํกดั  ซ้ือจาก สกต.ธกส.อุดรธานี   สหกรณ์การเกษตรสวา่งแดนดินจาํกดั(จ.สกลนคร)ขายใหก้บั
สหกรณ์การเกษตรไชยวาน จาํกดั  มีมูลค่าการเช่ือมโยงรวมกนัทั้งหมด 10,390,970 บาท 

 3.5 เครือข่ายการบริการขนส่งนํ้ามนั     
  เป็นการเช่ือมโยงการใหบ้ริการจากสหกรณ์ท่ีมีรถขนส่งนํ้ามนั ซ่ึงไดแ้ก่สหกรณ์

การเกษตรหนองววัซอ จาํกดั ใหบ้ริการทั้งหมดจาํนวน  14 สหกรณ์ แยกเป็นสหกรณ์ภายในจงัหวดั
จาํนวน 6  สหกรณ์ นอกจากนั้นเป็นสหกรณ์นอกจงัหวดัอุดรธานี ไดแ้ก่ จงัหวดัหนองบวัลาํภู  ชยัภูมิ 
ขอนแก่น มีมูลค่าการเช่ือมโยงรวมกนั  593,420 บาท 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ รูปแบบการเช่ือมโยงส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการซ้ือขายเป็นคู่ ๆ 
แบบแม่คา้ กบัลูกคา้ ขาดการประสานถกัทอท่ีทาํใหเ้กิดพลงั(Synergy) ของการเช่ือมโยง   เพราะยงั
ไม่มีกลไกในการเช่ือมโยงดีพอ เช่น ระบบการประสานงานและการติดต่อส่ือสาร มีการประชุม
ร่วมกนันอ้ย ขาดความไวเ้น้ือเช่ือใจในความเป็นเครือข่าย และขาดความต่อเน่ือง 
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4. สถานการณ์การลงทะเบียนคนจน 
 แหล่งขอ้มูลการลงทะเบียนคนจนในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี มี 2 ระดบัหลกั ๆ คือ

แหล่งขอ้มูลระดบัอาํเภอและระดบัจงัหวดั โดยมีการจดัทาํเป็นเวปไซตข์องจงัหวดั และใหห้น่วย
ระดบัอาํเภอเป็นผูน้าํขอ้มูลเขา้(upload) จากการศึกษาพบวา่ จากจาํนวนประชากรทั้งหมด 1,518,502 
คน มีจาํนวนคนจนท่ีลงทะเบียนทั้งหมด 66,330 คน คิดเป็นร้อยละ 4.37  เม่ือพิจารณาเฉพาะพื้นท่ีท่ี
สหกรณ์กลุ่มเป้าหมายตั้งอยูจ่าํนวน 9  อาํเภอ มีประชากรทั้งหมด 997,091 คน มีจาํนวนคนจนท่ี
ลงทะเบียนทั้งหมด 42,201 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23  และหากวิเคราะห์จาํนวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้
ร่วมโครงการ พบวา่ มีจาํนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด 23,544 คน มีสมาชิกสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนคน
จนจาํนวน 2,868 คน คิดเป็นร้อยละ 12.18  ในจาํนวนน้ีส่วนใหญ่ลงทะเบียนหน้ีสินภาคประชาชน
มากท่ีสุดมีจาํนวน 2,012 คน รองลงมาคือปัญหาท่ีดินทาํกิน จาํนวน 787 คน 

5. กระบวนการเสริมสร้างเครือข่าย    จากกระบวนการวจิยัคร้ังน้ีสามารถสรุปและแบ่ง
กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรออกเป็น 4 ขั้นตอน  คือ 1) การเตรียมการและประสานการ
ก่อตวัของเครือข่าย ไดแ้ก่ การศึกษาทบทวนสถานการณ์การดาํเนินงานของสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย 
และคดัเลือกผูมี้ใจเขา้ร่วมโครงการ 2) การเสริมสร้างและพฒันาระบบความสมัพนัธ์ไดแ้ก่ การร่วม 
กนัคิดวิเคราะห์กรอบทิศทางการเช่ือมโยง  และคน้หากลไกท่ีเป็นแนวทางการปฏิบติัการเช่ือมโยง   
4) การปฏิบติัการเช่ือมโยง เป็นการปฏิบติัตามกรอบทิศทาง กลไกและแนวทางท่ีร่วมกนัคิด มีการ
ทบทวนปัญหา สะทอ้นปัญหาเพื่อปรับปรุงและเรียนรู้ต่อเน่ือง    และ 5) การบาํรุงรักษาเครือข่ายให้
ย ัง่ยนื  โดยองคก์รภายในเครือข่ายร่วมกนัฟมูฟัก การไดรั้บการหนุนเสริมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งต่อเน่ือง     

6. เครือข่ายท่ีเกิดข้ึน  
  จากการจดักระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มองคก์รเป้าหมายทาํใหเ้กิดเครือข่ายของกลุ่ม
องคก์ร ซ่ึงสามารถจาํแนกได ้2 ประเภทคือ เครือข่ายการเรียนรู้ และเครือข่ายธุรกิจ   

 6.1 เครือข่ายการเรียนรู้   
ในการวิจยัคร้ังน้ีกลุ่ม/องคก์รต่าง ๆ ท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการไดร่้วมกนัแลกเปล่ียน 

ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั วิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั จนทาํใหเ้กิดความไวใ้จกนั(Trust)  สร้างกลไก
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั และ เรียกตวัเองวา่  “เครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี”  โดยมีสหกรณ์ท่ีเขา้
ร่วมเครือข่ายในเบ้ืองตน้จาํนวน  22   สหกรณ์ ระหวา่งกระบวนการเรียนรู้มีบางสหกรณ์ไม่พร้อม
และขอถอนตวั  ขณะเดียวกนัมีสหกรณ์ท่ีสนใจและมีใจเขา้ร่วมเพิ่มเติมอีก  ทาํใหปั้จจุบนัก่อนปิด
โครงการมีสหกรณ์ในเครือข่ายจาํนวนทั้งหมด  26  สหกรณ์  

 6.2 เครือข่ายธุรกิจ  
   หลงัจากกลุ่มองคก์รต่าง ๆ มีการเรียนรู้ร่วมกนัจนกลายเป็นเครือข่ายการเรียนรู้  ทาํ

ใหมี้การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายธุรกิจ ไดแ้ก่   
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6.2.1 เครือข่ายอาหารสตัว ์  เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งสหกรณ์การเกษตรท่ีสามารถ 
รวบรวมมนัเสน้สะอาดใหก้บัสหกรณ์โคนม  ซ่ึงมี สกก.นิคม ฯ หว้ยหลวง จาํกดั  สกก.การเกษตร
นิคม ฯ เชียงพิณ จาํกดั  รวบรวมมนัเสน้สะอาดให ้ สหกรณ์โคนมกดุจบั จาํกดั คิดเป็นปริมาณ
รวมกนั 18 ตนั ต่อเดือน  สกก.วงัสามหมอ จาํกดั  รวบรวมใหส้หกรณ์โคนมศรีธาตุ จาํกดั  ปริมาณ 
300 ตนั  และสหกรณ์โคนมทั้งสองไดมี้การเจราจาเพ่ือซ้ือขายอาหารสตัวซ่ึ์งกนัและกนั  ทาํให้
สมาชิกไดใ้ชอ้าหารสตัวท่ี์ผลิตเอง ราคาถูกลง 

6.2.2 เครือข่ายขา้วเปลือก         เป็นเครือข่ายการรวมหวักนั(Collusion)      ซ่ึงเดิมที 
สหกรณ์ต่าง ๆ จะดาํเนินการต่างซ้ือต่างขาย หลงัจากเกิดเครือข่ายการเรียนรู้สหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี
จึงทาํให ้ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จาํกดั สหกรณ์การเกษตรบา้นผอื จาํกดั สหกรณ์
การเกษตรหนองววัซอ จาํกดั สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเพญ็ จาํกดั รวมหวักนัเพื่อต่อรองราคา
ขา้วเปลือกใหไ้ดร้าคาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก  โดยมีปริมาณขา้วเปลือกรวมกนัทั้งหมด 2,185 ตนั 
  6.2.3 เครือข่ายนํ้าตาลทรายขาว   ระหวา่งการเกิดข้ึนของเครือข่ายการเรียนรู้ 
“เครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี”  สถานการณ์นํ้าตาลทรายมีราคาสูงข้ึน  สหกรณ์ร้านคา้นิคมฯ
เชียงพณิ จาํกดั   ไดป้ระสานงานกบัสาํนกังานการคา้ภายในจงัหวดัอุดรธานี กระทรวงพาณิชยใ์นการ
ขอโควตานํ้าตาลทรายขาว  จึงทาํใหมี้การรวมกนัซ้ือ จาํนวน 8 กลุ่ม/องคก์ร ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรทาํ
ไร่โนนสะอาด สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จาํกดั   สหกรณ์การเกษตรบา้นผอื จาํกดั   สหกรณ์
การเกษตรหนองววัซอ จาํกดั  และกลุ่มองคก์รชุมชนภายนอกเครือข่ายอีกจาํนวน 4 กลุ่ม  มีปริมาณ
ทั้งหมด 3,600 กิโลกรัม 

6.2.4 เครือข่ายขา้วเปลือก-ขา้วสาร          เกิดข้ึนหลงัจากทีมวิจยัไดล้งไปเยีย่มเยอืน 
กลุ่มเกษตรกรทาํนานาข่า ทาํใหท้ราบสถานการณ์เชิงลึกโดยเฉพาะประเดน็เก่ียวกบัโรงสีจึงทาํให้
ผูน้าํกลุ่มมีความสนใจท่ีจะฟ้ืนฟกิูจการ  หน่วยงานหนุนเสริมร่วมกบัทีมวิจยัจึงไดเ้ขา้ไปจดัเวทีการ
เรียนรู้  ทาํใหมี้มติใหฟ้ื้นฟกิูจการ ประกอบกบัในเวทีเครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานีมีสหกรณ์
การเกษตรอาํเภอเพญ็จาํกดัมีประสบการณ์ในการจดัการโรงสีขนาดใหญ่ จึงทาํใหเ้กิดความร่วมมือ
กนัในการช่วยเหลือฟ้ืนฟ ู และมีสหกรณ์ในเครือข่ายสนใจท่ีจะเช่ือมโยงเพื่อจาํหน่ายขา้วสารใหแ้ก่
สมาชิก ไดแ้ก่ สหกรณ์ร้านคา้นิคมเชียงพณิ จาํกดั สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี จาํกดั จึงร่วมกนั
วางแผนและลงมือดาํเนินการ ซ่ึงตอนน้ีอยูใ่นช่วงทดลองสีขา้วเพื่อนาํมาเรียนรู้และพฒันา 

6.2.5 เครือข่ายปุ๋ยเคมี   เป็นแนวคิดร่วมกนัของ “เครือข่ายสหกรณ์จงัหวดั 
อุดรธานี” ซ่ึงเป็นเครือข่ายการเรียนรู้วา่ ในขณะท่ียงัไม่สามารถปรับวิธีคิดของสมาชิกใหม้าใชปุ๋้ย
อินทรียไ์ด ้  เครือข่ายควรจะเช่ือมโยงโดยรวมกนัซ้ือปุ๋ยเคมี  และไดว้างแผนร่วมกนั แบ่งภารกิจ
มอบหมายคณะทาํงานกลุ่มต่าง ๆ ใหไ้ปศึกษาลู่ทางการเช่ือมโยง เพราะเครือข่ายไม่ไดจ้ดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล  และไดส้รุปร่วมกนัวา่ ใหส้หกรณ์การเกษตรหนองววัซอ จาํกดั เป็นหลกัในการสัง่
ผลิตปุ๋ย แทนเครือข่ายโดยไดก้าํหนดแผนปฏิบติังานดงัน้ี คือ เดือนสิงหาคม – กนัยายน 2549  
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ประสานงานเร่ืองการขออนุญาตกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการสัง่ผลิต และจาํหน่ายปุ๋ยเคมี   
เดือน ตุลาคม – ธนัวาคม 2549  สาํรวจความตอ้งการปริมาณการสัง่ซ้ือปุ๋ย ประสานงานกบัโรงงาน
ผูผ้ลิตปุ๋ย มีจาํนวนองคก์รทั้งหมดรวมกนั  26 องคก์ร 

7. ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งเครือข่ายคุณค่ากบัการแกปั้ญหาความยากจน 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีสาํคญัและมีความสมัพนัธ์ระหวา่งเครือข่ายคุณค่า
กบัการแกปั้ญหาความยากจน มีดงัน้ี 
 7.1 วิธีคิดของผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร  ในการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ ผูน้าํองคก์รส่วนใหญ่มีวิธีคิด
ตามกระแสหลกัคือ วฒันธรรมท่ีใชเ้งินเป็นตวัตั้ง  ดงันั้นการดาํเนินงานจึงเป็นการเนน้มุ่งใหมี้การ
เพิ่มข้ึนของรายได ้  และพ่ึงพาภายนอก  ซ่ึงสวนทางกบัหลกัการสหกรณ์ท่ียดึหลกัการพึ่งตนเอง   
การเช่ือมโยงเครือข่ายจึงยงัไม่สามารถสร้างรูปแบบกิจกรรมการเช่ือมโยงท่ีเก้ือกลูกนัเป็นระบบ แต่
อยา่งไรกต็ามวิธีคิดแบบการเช่ือมโยงท่ีเก้ือกลูกนัน้ี ไดป้รากฏอยูใ่นแนวคิดการดาํเนินงานของ
สหกรณ์หลาย ๆ สหกรณ์ เช่น กลุ่มเกษตรกรทาํนานาข่า มีแนวคิดวา่ผลผลิตจากโรงสีแต่ละอยา่ง
จะตอ้งนาํไปเพิ่มมูลค่า เช่น แกลบ ไปใชเ้ล้ียงหมูหลุม และจะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย ์ไปปลูกขา้ว เพื่อ
ป้อนเขา้สู่โรงสี ฯลฯ ดงันั้นในการเช่ือมโยงคร้ังน้ีจึงข้ึนอยูก่บัวิธีคิดของผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร เป็นสาํคญั
และจาํเป็นตอ้งสร้างกระบวนการเรียนรู้เพือ่ปรับวิธีคิดผูน้าํใหก้ลบัเขา้สู่หลกัคุณค่าของสหกรณ์ให้
มากท่ีสุด 
 7.2 ระบบของเครือข่ายคุณค่าท่ีเกิดข้ึน  
 7.2.1 การจดัการเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม  ในการวิจยัคร้ังน้ีไดจ้ดักระบวนการ
เรียนรู้โดยใหส้มาชิกองคก์รเครือข่ายมีส่วนร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั 
ร่วมรับผลประโยชนแ์ละร่วมประเมินผล  กระบวนการดงักล่าวทาํใหต้วัแทนสมาชิกองคก์รเครือข่าย
เกิดการเรียนรู้ มีความมัน่ใจและเขา้ใจต่อแนวทางการพฒันาเครือข่ายมากข้ึน มีการเสียสละเงิน 
สลบักนัเป็นเจา้ภาพเพื่อใหก้ารประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประจาํเดือนเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองหลงัจาก
เสร็จส้ินระยะเวลาการวิจยั ดงันั้นกระบวนการเสริมสร้างและพฒันาจึงควรตอ้งออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้ส่วนร่วมสูงสุดอยา่งแทจ้ริง ภายใตก้ารเคารพศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยอ์ยา่งเท่าเทียม  ซ่ึงจะส่งผลทาํใหค่้อย ๆ เกิดเครือข่ายทางธุรกิจตามมา  
  7.2.2 การบริหารจดัการของกลุ่ม/องคก์ร    ระบบการบริหารจดัการของกลุ่ม 
ไดแ้ก่ การวางแผนกลยทุธ์   ปฏิบติัตามแผน และการประเมินผลแผน ดงันั้นหากกิจกรรมการ
เช่ือมโยงปรากฏอยูใ่นแผนกลยทุธ์หรือการดาํเนินงานประจาํปี จะทาํใหเ้ป็นกลไกในการปฏิบติัการ
เช่ือมโยงใหเ้ป็นไปตามแผนนัน่เอง 
   7.2.3 แบบแผนของการเช่ือมโยงเครือข่าย  ในการวจิยัคร้ังน้ีหมายถึง แบบแผนการ
เช่ือมโยงในมิติของความสมัพนัธ์ของคนในฐานะตวัแทนขององคก์ร และแบบแผนการเช่ือมโยง
กิจกรรม   
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    1) ความสมัพนัธ์ของคนในฐานะตวัแทนขององคก์ร  การเช่ือมโยงเครือข่าย
คร้ังน้ี กล่าวไดว้า่ การจดัระบบความสมัพนัธ์ตั้งอยูบ่นฐานความเท่าเทียม  เคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนั 
และกนั  ซ่ึงนาํไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง 
    2)  แบบแผนการเช่ือมโยงกิจกรรม  แบบแผนการเช่ือมโยงกิจกรรม กล่าวไดว้า่
มีลกัษณะเชิงเด่ียว  ขาดความเช่ือมโยงการผลิตท่ีใชห้ลกั “คุณค่า” นาํไปเพิ่ม “มูลค่า” ท่ีเก้ือกลูกนั 
เช่น การทาํนาไดผ้ลผลิตขา้ว แปรรูปเป็นขา้วสาร ปลายขา้ว รํา แกลบ สามารถนาํเป็นคุณค่าไปเพิ่ม
มูลค่า เช่น รํานาํไปเป็นอาหารสตัว ์   สตัวข์บัถ่ายเป็นปุ๋ย หรือ แกลบนาํไปผลิตถ่านใชหุ้งตม้อาหาร 
ฯลฯ  ซ่ึงการเช่ือมโยงแบบน้ีจะทาํใหล้ดตน้ทุนการผลิต นัน่คือการลดรายจ่าย เพิ่มรายไดน้ัน่เอง 
  7.2.4 การจดัระบบการส่ือสาร   ระบบการส่ือสารถือไดว้า่เป็นปัจจยัสาํคญัอีกอยา่ง
หน่ึงเพราะหากขาดซ่ึงการส่ือสารยอ่มทาํใหเ้ครือข่ายไม่มีการเช่ือมโยง การวิจยัคร้ังน้ีจึงไดเ้รียนรู้
และสร้างระบบการส่ือสารจากเครือข่าย  ไปสู่องคก์รและสมาชิก โดยกาํหนดใหต้วัแทนเป็นผูน้าํ
ข่าวสารจากเครือข่ายไปรายงานในการประชุมประจาํเดือนใหก้รรมการและฝ่ายจดัการทราบ และให้
ประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชิกทราบ ขณะเดียวกนัในวนัประชุมประเดือนของเครือข่ายตอ้งนาํข่าวสาร
จากองคม์าแลกเปล่ียนในท่ีประชุมดว้ย จึงทาํใหค้ณะกรรมการของแต่ละกลุ่มองคก์รไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ขอ้มูลการเช่ือมโยงเครือข่ายไปดว้ย 
  7.2.5 ประเภทของกิจกรรมท่ีเช่ือมโยง กิจกรรมการเช่ือมโยงบางอยา่งไม่ก่อในเกิด
การลดรายจ่าย เพิ่มรายไดใ้นทนัที เช่น การเช่ือมโยงในเร่ืองเงินทุน หน่วยองคก์รกูย้มืเงินไปให้
สมาชิกกูต่้อ ทาํใหส้มาชิกมีหน้ีสิน และหากการกูเ้งินนาํใชผ้ดิวตัถุประสงค ์  กย็ิง่นาํไปสู่กบัดกัของ
หน้ีสิน  ซ่ึงมีผลใหเ้ป็นหน้ีมากข้ึน มีระยะเวลาเป็นหน้ีมากข้ึน และหากไม่สามารถเพ่ิมทรัพยสิ์นจาก
หน้ีสินได ้  แสดงใหเ้ห็นวา่ ไม่สามารถหลุดพน้จากความยากจนตามแนวการพ่ึงตนเองได ้ ตรงกนั
ขา้มกลบัทาํใหเ้ป็นหน้ียนืยาว ดงันั้นประเภทของกิจกรรมการเช่ือมโยงจึงส่งผลต่อการแกปั้ญหา
ความยากจนของสมาชิกดว้ย 
   7.2.6 ศกัยภาพของกลุ่ม/องคก์ร หมายถึงทุนต่าง ๆ  ท่ีมีอยูใ่นแต่ละองคก์รโดย 
เฉพาะทุนเก่ียวกบัวิถีการผลิต กลุ่ม/องคก์รบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรมกัเป็นกลุ่มขนาดเลก็ 
ศกัยภาพในการผลิตจึงทาํไดน้อ้ย เช่น กลุ่มเกษตรกรทาํนานาข่า สามารถผลิตปุ๋ยอินทรียจ์าํหน่ายแก่
สมาชิก ไม่สามารถผลิตเพื่อขายนอกกลุ่มของตนไดเ้พราะเกินศกัยภาพการผลิต ดงันั้นการเช่ือมโยง
จึงข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของกลุ่มองคก์รต่าง ๆ ดว้ย  
 8. ขอ้เสนอแนะ 
 8.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจยั 
   ควรใหมี้การวจิยัต่อเน่ืองในพื้นท่ีเดิมท่ีนาํร่องเพราะจะเป็นการบาํรุง ดูแลเครือข่าย
ใหย้ ัง่ยนืและคน้หาองคค์วามรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ืองจากทุนทางสงัคมของเครือข่ายท่ีไดก่้อรูปไวแ้ลว้ 
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  8.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการต่อยอดโครงการวิจยัในอนาคต 
   ควรมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
หน่วยสหกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเช่ือมโยงขยายเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพยีงในระดบัเครือข่าย และขยาย
ไปหน่วยระดบัจงัหวดั และภูมิภาค 
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บทคดัย่อ 
โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัอุดรธานี 

 
 โครงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม/องคก์ร
ประชาชน และสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัเพื่อใหเ้กิดการหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพคนและองคก์ร
ในการแกปั้ญหาความยากจน  วิธีดาํเนินการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR : 
Participatory Action Research) ทาํการศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ท่ี
ไม่ไดจ้ดทะเบียนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานี  โดยคดัเลือกกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ท่ีสนใจเขา้ร่วม
โครงการจาํนวน 22 องคก์ร ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2548–14 สิงหาคม 
2549 มีขั้นตอนการวิจยั 5 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดั 2)การตรวจสอบขอ้มูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิก
สหกรณ์/องคก์รประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั 3)การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร
เร่ืองการจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานขององคก์รและการเช่ือมโยงเครือข่าย 4) การจดัทาํกรอบ
ทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รประชาชน 5) การสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร/การเช่ือมโยง
เครือข่าย 
 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี  

 1. สถานการณ์ดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ พบวา่ สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน 
ส่วนใหญ่มีการจดัทาํแผนในการดาํเนินงาน และมีสหกรณ์ท่ีจดัทาํแผนกลยทุธ์จาํนวน 24 แห่ง แต่ยงั
ขาดทกัษะการบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีดีพอ  ไม่มีการทบทวนแผน การประเมินผลแผน  การบริหารงาน
มีการกาํหนดกฎระเบียบการปฏิบติังานชดัเจน  สหกรณ์ส่วนใหญ่มีหน้ีสินมากกวา่ทุนของสหกรณ์  
สมาชิกไม่เขา้ใจระบบหลกัการสหกรณ์  ผูต้รวจสอบกิจการส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์  และ
สาํหรับในการดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการใหสิ้นเช่ือแก่สมาชิก  ในส่วนของกลุ่มเกษตรกร และ
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต พบวา่ การบริหารงานยงัไม่มีแผนการดาํเนินงานอยา่งเป็นทางการ 
คุณภาพการบริหารข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูน้าํ ไม่มีความรู้ในการจดัทาํบญัชีตามแนวทาง
วิชาการ  มีกลุ่มเกษตรกรจาํนวนมากเกือบคร่ึงหน่ึงไม่สามารถปิดบญัชีได ้   และในส่วนของการ
เช่ือมโยงเครือข่าย มีเครือข่ายสหกรณ์ท่ีเกิดจากการหนุนเสริมตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ไดแ้ก่ เครือข่ายการกูย้มืเงินและการฝากเงินทั้งภายนอกและภายในจงัหวดั  มีการซ้ือขายปุ๋ย  มีการ
ซ้ือขายนํ้ามนัและการบริการขนส่งนํ้ามนั    รูปแบบการเช่ือมโยงส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการซ้ือขาย
เป็นคู่ ๆ ขาดการประสานถกัทอท่ีทาํใหเ้กิดพลงัของการเช่ือมโยง   เพราะยงัไม่มีกลไกในการ
เช่ือมโยงยงัไม่ดีพอ เช่น ระบบการประสานงานและการติดต่อส่ือสาร มีการประชุมร่วมกนันอ้ย ขาด
ความไวเ้น้ือเช่ือใจในความเป็นเครือข่าย และทาํใหข้าดความต่อเน่ือง 
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 2. กระบวนการเสริมสร้างพนัธมิตรโดยใชก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาํใหเ้กิดเครือข่ายการ
เรียนรู้ร่วมกนัและกลายเป็นทุนทางสงัคมทาํใหเ้กิดเครือข่ายทางธุรกิจ ไดแ้ก่ เครือข่ายอาหารสตัว ์ 
เครือข่ายขา้วเปลือก  เครือข่ายนํ้าตาลทรายขาว  เครือข่ายขา้วเปลือก-ขา้วสาร เครือข่ายเงินทุน และ
ยงัมีแผนการเช่ือมโยงเครือข่ายปุ๋ยเคมี  และผลผลิตของแต่ละองคก์รอีกหลายรายการ  ผลการเกิด
เครือข่ายทางธุรกิจทาํใหส้มาชิกในองคก์รเครือข่าย ลดรายจ่าย เพิม่รายได ้และยงัสร้างโอกาสเขา้ถึง
การบริการต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
 3. ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้ครือข่ายก่อเกิดและดาํรงอยู ่ คือ วิธีคิดของผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร  
และระบบของเครือข่ายคุณค่าท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่  การจดัการเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม  การบริหาร
จดัการของกลุ่ม/องคก์ร   รูปแบบของเครือข่าย  การจดัระบบการส่ือสาร   ประเภทของกิจกรรมท่ี
เช่ือมโยงและศกัยภาพของกลุ่ม/องคก์ร 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีมีระยะเวลาสั้นเกินไป ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาฟมูฟัก บ่มเพาะ
เครือข่ายอีกระยะหน่ึงเพื่อใหเ้กิดพลงัการเช่ือมโยงท่ีส่งผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกใหส้ามารถแก ้
ปัญหาความยากจนต่อไป 
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Abstract 
 

Project on The Development of Co-operative Movement in Udon-thani Province 
 
 This research aims at an alliance network establishment among people groups and 
organizations in Udon-thani Province in order to increase people empowerment for poverty 
reduction. Participatory Action Research (PAR) was employed for the study. The registered and 
non – registered cooperatives in Udon-thani Province were the populations and 22 organizations 
were selected. The study was conducted during the middle of August B.E. 2548 to August B.E. 
2549. The research was divided into 5 stages: 1) a study of situations and performances of 
cooperatives, people groups and people organizations in the area, 2) a data investigation of 
registered poor people who were the cooperative members, 3) forum setting of understanding 
among the organization leaders about the organization directions and networks, 4) direction 
framework and 5) supporting the establishment of alliance networks. 
 
Results: 
 
 1. Situations: it was found that most registered groups, organizations and cooperatives had 
work plans. The 24 cooperatives had strategic plans but lacked of proper administration skills: no 
plan review and evaluation. The rules of work management were clearly established. However, 
most of the cooperatives had more dept than the capital, the members lacked of understanding on 
cooperative systems, and most auditors had no experiences. Most of work management were 
releasing loan to the members. For the agricultural groups and the saving groups for production, it 
was found that no formal work planning. The leader capacities conditioned the administrative 
quality. No formal accountings were provided. More than a half of the agricultural members could 
not complete the accounts. For the network issue, the new networks were established after the 
policy of the Cooperative Department. They were the money-loan and the money deposit both 
inside and outside of the province. They were also fertilizer trade and gasoline trade including 
transportation. Most of the network models were bi-lateral trading more than the network 
management because of no proper system used: poor cooperation and communication, little 
meeting, lack of confident on network system and lack of continuity. 
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 2. Alliance establishment by sharing of knowledge supported the sharing knowledge 
network and became the social capital for social business networks. They were cattle feed, paddy, 
sugar cane, paddy and grain, capital networks and planning to join chemical fertilizer networks. 
These included products of other organizations. The business networks could reduce the expense, 
increase the income and assessment to other social and organization services. 
 3. The important factors of network maintaining were the leaders’ knowledge. The 
network value was network participation, organization and group administration, communication, 
activities and capacity. 
 This research, however, was conducted in limited time. The network, there for, needs 
more time to be strengthened and release effective results to the members.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 

 



 

 

(15) 

สารบัญ 
 

                        หน้า 
คาํนาํ            (1) 
บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร          (2) 
บทคดัยอ่           (11) 
Abstract            (13) 
สารบญั            (15) 
สารบญัตาราง           (17) 
สารบญัแผนภูมิ           (18) 
บทที ่1 บทนํา                         1-24 
 1.1 บริบทจงัหวดัอุดรธานี              1 
 1.2 สภาพการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์ร            4 
 1.3 เครือข่ายพนัธมิตรท่ีมีอยูเ่ดิมในพ้ืนท่ีจงัหวดั         18 
 1.4 สรุป              24 
บทที ่2 บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ที ่                 25-33 
 2.1 แหล่งขอ้มูล/วิธีการเกบ็ขอ้มูล          25 
 2.2 ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลคนจนจดทะเบียน         26 
 2.3 สรุป             33 
บทที ่3 ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า                 34-46    
บทที ่4  เครือข่ายทีเ่กดิขึน้                    47-61 
 4.1 ขอ้สรุปจาํนวนเครือข่ายท่ีเป็นผลงานของทีมวิจยั         47 
 4.2 สถานการณ์ของแต่ละเครือข่าย           47 
บทที ่5  บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน              62-72  

5.1 ตวัแบบในการวิเคราะห์           62  
 5.2 สรุปผลการวิเคราะห์           63 
 5.3 สรุป             72 
บทที ่6 สรุปและข้อเสนอแนะ                 73-79       
 6.1 สรุปผลการดาํเนินการ           73 
 6.2 ประโยชนท่ี์ตวันกัวิจยัและทีมวิจยัไดรั้บ         75 
 6.3 ขอ้เสนอแนะ            79 



 

 

(16) 

สารบัญ(ต่อ) 
 

                        หน้า 
 
      บรรณานุกรม            80 
 ภาคผนวก             81 
 ภาคผนวก ก แผนท่ีจงัหวดัอุดรธานี          82 
 ภาคผนวก ข รายช่ือสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย         83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(17) 

สารบัญตาราง 
 

หน้า 
 

ตารางท่ี 1  จาํนวนประชากรในแต่ละอาํเภอจาํแนกตามเพศ         2       
ตารางท่ี 2  จาํนวนพื้นท่ีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ปีเพาะปลูก 2547        3 
ตารางท่ี 3  จาํนวนสมาชิกของสหกรณ์แต่ละประเภท         5 
ตารางท่ี 4  มูลค่า สินทรัพย ์ หน้ีสินรวม และ ทุนของสหกรณ์แต่ละประเภท       7 
ตารางท่ี 5 จาํนวนของสหกรณ์แต่ละประเภทจาํแนกตามสดัส่วนหน้ีสินกบัทุนของสหกรณ์     8 
ตารางท่ี 6  มูลค่ารวมของธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภทจาํแนกตามประเภทของธุรกิจ      
      ของสหกรณ์             10  
ตารางท่ี 7 จาํนวน ร้อยละ ของสหกรณ์จาํแนกตามผลการดาํเนินธุรกิจ        10  
ตารางท่ี 8 ฐานะทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร          13 
ตารางท่ี 9 จาํนวนของกลุ่มเกษตรกรจาํแนกตามหน้ีสิน         13  
ตารางท่ี 10 จาํนวนของกลุ่มเกษตรกรจาํแนกตามสดัส่วนหน้ีสินกบัทุนของกลุ่มเกษตรกร     14  
ตารางท่ี 11 จาํนวนของกลุ่มเกษตรกรจาํแนกตามประเภทของธุรกิจท่ีดาํเนินการ      14 
ตารางท่ี 12 มูลค่ารวมของธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรจาํแนกตามประเภทของธุรกิจ      15  
ตารางท่ี 13 จาํนวน ร้อยละ ของกลุ่มเกษตรกรจาํแนกตามผลการดาํเนินธุรกิจ       15 
ตารางท่ี 14 สรุปภาพรวมการลงทะเบียนคนจน          26  
ตารางท่ี 15 จาํนวนร้อยละ ผูล้งทะเบียนคนจน จาํแนกตามอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ       27  
ตารางท่ี 16 จาํนวนร้อยละ ผูล้งทะเบียนคนจน และจาํนวนประชากรทั้งหมดจาํแนก       

     ตามอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ ท่ีสหกรณ์เขา้ร่วมโครงการตั้งอยู ่        28  
ตารางท่ี 17 จาํนวนผูล้งทะเบียนคนจน จาํแนกตามประเภทของปัญหา       29  
ตารางท่ี 18 จาํนวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนคนจนจาํแนกตามอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ  

     ท่ีสหกรณ์เขา้ร่วมโครงการตั้งอยู ่             29 
ตารางท่ี 19 จาํนวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนคนจนจาํแนกตามประเภทของปัญหา      31  
ตารางท่ี 20 จาํนวน ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนคนจน และจาํนวนสมาชิก       

     ทั้งหมดจาํแนกตามสหกรณ์เขา้ร่วมโครงการเครือข่าย        32  
ตารางท่ี 21  จาํนวนกลุ่มองคก์รท่ีเช่ือมโยง จาํนวนสมาชิกรวม จาํนวนสมาชิกท่ีจด สย.และ 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 บริบทของจงัหวดัอุดรธานี 
 
 จงัหวดัอุดรธานี ตั้งอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ตามทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 2 ระยะทาง 564 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ  11,730.302 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 7,331,438.75 ไร่ เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีมากเป็นอนัดบั 4 ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัต่าง ๆ  6 จงัหวดั ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบั  จงัหวดัหนองคาย 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบั จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดัสกลนคร และจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัหนองบวัลาํภู และจงัหวดัเลย 
 

จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีพบวา่ บริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นจงัหวดัอุดรธานีใน
ปัจจุบนั เคยเป็นถ่ินท่ีอยูข่องมนุษยม์าตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ ประมาณ 5,000-7,000 ปี จาก
หลกัฐานการคน้พบท่ีบา้นเชียง อาํเภอหนองหาน และภาพเขียนสีบนผนงัถํ้า ท่ีอาํเภอบา้นผอื เป็น
ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งดี จนเป็นท่ียอมรับกนัในวงการศึกษาประวติัศาสตร์และโบราณคดีวา่
จงัหวดัอุดรธานีมีอารยธรรมความเจริญในระดบัสูง และอาจถ่ายทอดความเจริญน้ีไปสู่ประเทศจีนก็
อาจเป็นได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เคร่ืองป้ันดินเผาสีลายเสน้ท่ีบา้นเชียงนั้น สนันิษฐานวา่อาจเป็น
เคร่ืองป้ันดินเผาสีลายเสน้ท่ีเก่าท่ีสุดของโลก  
 พื้นท่ีท่ีเป็นจงัหวดัอุดรผนืน้ีมีพฒันาการมาเร่ือย ๆ จนกระทัง่ พ.ศ. 2450   คาํวา่ “ อุดร ” มา
ปรากฏเป็นช่ือเมือง (พิธีตั้งเมืองอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราชวรานุ
วตัร “โพธ์ิ เนติโพธ์ิ” ) พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดมี้กระแสพระบรมราชโองการ
ใหจ้ดัตั้งเมืองอุดรธานีข้ึนท่ีบา้นหมากแขง้ อยูใ่นการปกครองของมณฑลอุดร  หลงัการเปล่ียนแปลง
การปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 
พ.ศ. 2475 แลว้ ไดมี้การปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน ยกเลิกการปกครองในระบบ
มณฑลในส่วนภูมิภาค ยงัคงเหลือเฉพาะจงัหวดัและอาํเภอเท่านั้น  มณฑลอุดรจึงถูกยบุเลิกไป เหลือ
เพียงจงัหวดัอุดรธานีเท่านั้น (ระบบศูนยป์ฏิบติัการจงัหวดัอุดรธานี, 2548)   
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 ปัจจุบนัจงัหวดัอุดรธานีแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อาํเภอ 2 ก่ิงอาํเภอ  155 ตาํบล  และ 
1,816 หมู่บา้น   ในส่วนของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาลนคร 1 
แห่ง  เทศบาลตาํบล 29 แห่ง   องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  151 แห่ง   ในส่วนของประชากร ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2547  รวมทั้งส้ิน 1,518,502 คน  เป็นชาย 761,135 คน (50.12%) หญิง 757,367 คน 
(49.87%) จาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 368,543 ครัวเรือน  มีจาํนวนประชากรท่ีอยูใ่นเขตเทศบาล 
385,120  คน แยกเป็นชาย  190,521 คน และหญิง 194,599  คน ความหนาแน่นของประชากรทั้ง
จงัหวดัเฉล่ีย 129 คนต่อตารางกิโลเมตร(สาํนกังานสถิติจงัหวดัอุดรธานี,2548)     

 
ตารางท่ี  1  จาํนวนประชากรในแต่ละอาํเภอจาํแนกตามเพศ  
 

อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ ชาย หญิง รวม 
เมืองอุดรธานี 193,649 196,983 390,632 
กมุภวาปี 63,094 63,399 126,493 
หนองหาน 57,567 57,074 114,641 

เพญ็ 54,646 54,776 109,422 
บา้นผอื 53,924 53,189 107,113 
กดุจบั 31,315 30,804 62,119 

หนองววัซอ 30,864 30,839 61,703 
นํ้าโสม 28,066 27,233 55,299 

วงัสามหมอ 28,326 27,129 55,455 
บา้นดุง 120,966 60,798 60,168 

โนนสะอาด 24,302 24,081 48,383 
ศรีธาตุ 24,102 23,521 47,623 
ไชยวาน 19,059 18,692 37,751 
ทุ่งฝน 15,535 15,372 30,907 

สร้างคอม 14,232 14,063 28,295 
หนองแสง 13,042 12,654 25,696 
นายงู 13,040 12,433 25,473 

พิบูลยรั์กษ ์ 12,128 12,008 24,136 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

อาํเภอ/กิง่อาํเภอ ชาย หญิง รวม 
ก่ิง อ.กู่แกว้ 11,105 10,761 21,866 

ก่ิง อ.ประจกัษศิ์ลปาคม 12,341 12,188 24,529 
รวมทั้งหมด 761,135 757,367 1,518,502 

 
 
สภาพพื้นท่ีของจงัหวดัอุดรธานี มีลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูง  สูงกว่า

ระดบันํ้าทะเล โดยเฉล่ียประมาณ 187 เมตร พื้นท่ีเอียงลาดลงสู่แม่นํ้าโขงทางจงัหวดัหนองคาย 
ประกอบดว้ยทุ่งนา ป่าไม ้ และภูเขา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดิน
ดาน ไม่เกบ็นํ้าหรืออุม้นํ้ าในฤดูแลง้  พื้นท่ีบางแห่งเป็นดินเคม็  ทาํใหป้ระกอบการกสิกรรมไม่ค่อย
ไดผ้ลดี พื้นท่ีบางส่วนเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีพื้นท่ีราบแทรกอยูก่ระจดักระจาย สภาพพื้นท่ีทาง
ตะวนัตกมีภูเขาและป่าติดต่อกนัเป็นแนวยาว  ดา้นทิศตะวนัออกมีเทือกเขาท่ีสาํคญั        คือเทือกเขา
ภูพานทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่เขตเหนือสุดของจงัหวดั 
 สภาพอากาศของจงัหวดัอุดรธานี แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ไดแ้ก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
อากาศร้อนอบอา้วในฤดูร้อน และหนาวเยน็มากในฤดูหนาว เดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอา้วมากท่ีสุด 
คือ เดือนเมษายน และหนาวเยน็ท่ีสุด คือ เดือนมกราคม 

 และสาํหรับดา้นเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจท่ีทาํรายได ้ใหแ้ก่จงัหวดัอุดรธานี ไดแ้ก่ ขา้ว ออ้ย
และมนัสาํปะหลงั ซ่ึงขอ้มูลในปี พ.ศ. 2547 มีปริมาณดงัตารางท่ี 2   
 

ตารางท่ี  2  จาํนวนพื้นท่ีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ปีเพาะปลูก พ.ศ. 2547 
 

ชนิดของพืชท่ีปลูก เน้ือท่ีท่ีปลูก(ไร่) ผลผลิต(ตนั) 
ขา้วเจา้(นาปี) 598,503 209,183 
ขา้วเหนียว(นาปี) 1,946,082 695,882 
ออ้ยโรงงาน 772,499 7,499,653 
ขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูฝน 92,497 72,162 
ขา้วโพดเล้ียงสตัวฤ์ดูแลง้ 150 134 
มนัสาํปะหลงั 253,426 808,902 
 
ท่ีมา: สาํนกังานสถิติจงัหวดัอุดรธานี,2548) 
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 นอกจากน้ีในปี พ.ศ. 2547  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ  ไดร้ายงานวา่จงัหวดัอุดรธานีมีผลิตภณัฑจ์งัหวดั (GPP) ตามราคาประจาํปี 53,140 ลา้น
บาท ผลิตภณัฑจ์งัหวดัเฉล่ียต่อหวั (Percapita GPP) 36,100 บาท เป็นลาํดบัท่ี  3  ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ รองจากจงัหวดัขอนแก่น  จงัหวดันครราชสีมา    และเป็นลาํดบัท่ี  56   ของ
ประเทศ  สาขาท่ีมีมูลค่าผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดคือ การคา้ส่งและการคา้ปลีก  มีจาํนวน 12,361 ลา้นบาท  
รองลงมาไดแ้ก่ สาขาเกษตรกรรม การล่าสตัวแ์ละการป่าไม ้  8,667  ลา้นบาท และสาขา
อุตสาหกรรมการผลิต  7,005 ลา้นบาท   ตามลาํดบั   ในส่วนของรายได ้ ปี พ.ศ. 2547 จงัหวดั
อุดรธานีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 10,789  บาทต่อครัวเรือน สาํหรับ ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อ
เดือนต่อครัวเรือน มีค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 8,364   บาทต่อครัวเรือน  โดยมีค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภค   
7,693   บาทต่อครัวเรือน 
 ทิศทางการพฒันาของจงัหวดัอุดรธานี ไดก้าํหนดวิสยัทศัน์ของจงัหวดัไวว้า่ “ เมืองน่าอยู ่
ศูนยก์ลางการคา้ การบริการ เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียวมรดกโลก”  มีประเดน็
ยทุธศาสตร์ คือ  
 1. เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั ดา้นเกษตร การคา้การลงทุน การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรม 
 2. การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ดา้นทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ระบบขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน 
เทคโนโลยสีารสนเทศการส่ือสาร และพลงังาน 
 3. การพฒันาสังคมแกไ้ขปัญหาความยากจนและยกระดบัคุณภาพชีวิต ดา้น OTOP ความ
ยากจน แรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข 
 4. ดา้นความมัน่คง และการอาํนวยความยติุธรรม 
 5. ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

 
1.2  สภาพการดาํเนินงานของกลุ่ม/องค์กร 
 
 ในการศึกษาสภาพการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รท่ีดาํเนินงานตามแนวขบวนการสหกรณ์ 
คร้ังน้ีทาํการศึกษาเพยีง  3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สหกรณ์   กลุ่มเกษตรกร  และกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อ
การผลิต  จึงขอเสนอรายละเอียดตามประเภทขา้งตน้ดงัต่อไปน้ี 

 
1.2.1 สภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ 
 
 สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานี มีจาํนวนทั้งหมด 99 สหกรณ์ แยกเป็นสหกรณ์การ 

เกษตรจาํนวน 74 สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพยจ์าํนวน 17 สหกรณ์ สหกรณ์ประมงจาํนวน 2  
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สหกรณ์   สหกรณ์ร้านคา้จาํนวน  2  สหกรณ์ และสหกรณ์บริการจาํนวน  2  สหกรณ์  ในจาํนวนน้ี
ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองจาํนวน 30 สหกรณ์ นอกจากน้ีกระจายอยูต่ามอาํเภอต่าง ๆ สหกรณ์การ 
เกษตรส่วนใหญ่มีขนาดเลก็ แต่ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่  มีสมาชิก
ในทุกประเภทรวมกนัจาํนวนทั้งส้ิน 157,824 คน จาํแนกตามประเภทของสหกรณ์ ดงัตารางท่ี  3  
 
ตารางท่ี 3 จาํนวนสมาชิกของสหกรณ์แต่ละประเภท 
 

ประเภทของสหกรณ์ จาํนวนสมาชิกทั้งหมด 
สหกรณ์การเกษตร 125,472 
สหกรณ์ประมง 1,652 
สหกรณ์ร้านคา้ 3,622 
สหกรณ์ออมทรัพย ์ 25,554 
สหกรณ์บริการ 1,524 

รวมทั้งหมด 157,824 
  

จากตารางท่ี 3 พบวา่ สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ  125,472 คน 
รองลงมาไดแ้ก่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยจ์าํนวน   25,554  คน   

ในการบริหารจดัการของสหกรณ์ สหกรณ์เกือบทั้งหมดจะมีการกาํหนดแผนงานและ
การดาํเนินงานประจาํปีไว ้ แต่สหกรณ์ไม่ไดติ้ดตามผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัแผนงานท่ี
กาํหนดไว ้ ซ่ึงพบมากกวา่คร่ึงหน่ึงของสหกรณ์ทั้งหมด นอกจากน้ีมีสหกรณ์จาํนวน  สหกรณ์ท่ีมี
การจดัทาํแผนกลยทุธ์เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน แต่จากการติดตามเยีย่มเยอืนพื้นท่ี
โดยเฉพาะสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายเครือข่าย พบวา่ เกือบทั้งหมดยงัขาดทกัษะการบริหารจดัการ
เชิงกลยทุธ์  ทาํใหแ้ผนกลยทุธ์ท่ีจดัทาํเสร็จแลว้ยงัเกบ็ไวใ้นตูเ้อกสาร  

และเพื่อเป็นกรอบในการอธิบาย  คณะผูว้ิจยัใคร่ ประมวลสรุปสภาพการดาํเนินงาน
ออกเป็น 5 ระบบยอ่ยคือ ระบบบุคลากร  ระบบงาน  ระบบเงินและบญัชี  ระบบการตรวจสอบ
กิจการ และระบบการดาํเนินธุรกิจ 

  1.2.1.1 ระบบบุคลากร 
  ระบบบุคลากรของสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานี สรุปไดว้า่    สหกรณ์บางแห่ง

มีการสรรหาเจา้หนา้ท่ี  บรรจุแต่งตั้ง  กาํหนดความรับผดิชอบชดัเจน และมีการจดัทาํหลกัประกนั
ครบถว้นเพียงพอทุกตาํแหน่ง  เอ้ือสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนด   ทาํใหอ้งคก์ร
มีเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความเหมาะสมกบัตาํแหน่งในการปฏิบติังาน มีการพฒันาบุคลากรอยูเ่สมอ     
เช่น สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข จ.อุดร มีการจา้งเจา้หนา้ท่ี 6 คน เป็นไปตามระเบียบกาํหนด 
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เจา้หนา้ท่ีแต่ละคนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี นอกจากน้ีสหกรณ์ยงั
ส่งเสริมใหไ้ดรั้บการพฒันาโดยส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้รับการฝึกอบรมเป็นคร้ังคราว เพื่อใหมี้ความรู้ดา้น
สหกรณ์เพิ่มข้ึน 

  สหกรณ์บางแห่งไม่มีพนกังานเป็นของตนเองโดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร   และ
บางแห่งมีการเปล่ียนแปลงพนกังานบ่อยคร้ังทาํใหข้าดความรู้ ทกัษะในการปฏิบติังาน  นอกจากน้ี
ในส่วนของคณะกรรมการดาํเนินการ และสมาชิกยงัไม่มีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีและปฏิบติั 
งานยงัไม่ยดึอุดมการณ์สหกรณ์เท่าท่ีควร     

 1.2.1.2 ระบบงาน 
ในส่วนระบบงานของสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานี ส่วนใหญ่แทบทุกสหกรณ์

มีการกาํหนดระเบียบปฏิบติังานใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานครบถว้น และการปฏิบติังานก็
เป็นไปตามท่ีระเบียบกาํหนด  อยา่งไรกต็ามพบวา่ มีสหกรณ์เพยีงจาํนวนนอ้ยท่ีกาํหนดระเบียบ
ปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ยงัไม่เรียบร้อย บางสหกรณ์ไม่มีการกาํหนดระเบียบปฏิบติังาน และบาง
สหกรณ์ปฏิบติังานไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบติังาน เช่น การดาํเนินธุรกิจรับฝากเงินท่ีรับฝากจาก
บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน สหกรณ์บางแห่งมีการกาํหนดระเบียบไว้
เป็นแนวทางปฏิบติังานแต่ยงัไม่ครอบคลุมทุกธุรกิจ ซ่ึงผูส้อบบญัชีของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ได้
แนะนาํวา่ สหกรณ์ควรมีการกาํหนดระเบียบปฏิบติังานเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้
ครบถว้นทุกธุรกิจ  

นอกจากน้ีสภาพเง่ือนไขเก่ียวกบัพนกังานท่ีกล่าวแลว้ในระบบบุคลากร ทาํใหส้หกรณ์บาง
แห่งตอ้งปรับตวัในการปฏิบติังานเพ่ือการบรรลุผลในรูปแบบแตกต่างกนัไป เช่น 

 1) สหกรณ์บางแห่ง แบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหป้ระธานและ/หรือ
คณะกรรมการดาํเนินงานเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินการบญัชีเพราะไม่มีการจา้งพนกังานการ
บญัชี 

 2) สหกรณ์บางแห่งใหค้ณะกรรมการดาํเนินงานเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการ
รับ- จ่ายเงิน และใหบุ้คคลภายนอกเป็นผูจ้ดัทาํบญัชี  แต่ไม่มีค่าตอบแทน 

 4) สหกรณ์บางแห่งแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางราชการมา
ช่วยปฏิบติังาน โดยใหค่้าตอบแทนเป็นรายเดือน    แต่อยูใ่นการควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน เช่น สหกรณ์ออมทรัพยก์องพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 13    สหกรณ์ออมทรัพย ์ ร.13 พนั 2 
จาํกดั และ สหกรณ์ออมทรัพย ์ร.13 พนั 1 จาํกดั 

 5)  สหกรณ์บางแห่งมีการจดัจา้งพนกังานคนเดียวแต่ทาํหนา้ท่ีหลายดา้น 
บางคร้ังเหรัญญิกของสหกรณ์ไม่ทาํหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้งมารับหนา้ท่ี
แทน 
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 6)  สหกรณ์บางแห่งไดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริม 
สหกรณ์เป็นผูจ้ดัทาํบญัชีให ้  

 1.2.1.3 ระบบเงินและบญัชี 
  เก่ียวกบัระบบเงินและการบญัชี พบวา่ทุนดาํเนินงานของสหกรณ์มาจาก 2  แหล่ง

ใหญ่ คือ (1) ทุนภายในของสหกรณ์  คือทุนของสหกรณ์เอง เช่น ทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์  มีการให้
สมาชิกถือหุน้เพิ่มข้ึน ทุนจากการรับฝากเงินจากสมาชิก   (2) ทุนจากภายนอก    มีเงินกูจ้ากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์  กูจ้ากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสหกรณ์อ่ืน ๆ     เช่น   สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จาํกดั     
สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการบินไทยและจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  การรับ
ฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน  การใชเ้ครดิตการคา้  กูย้มืจากโรงงานนํ้าตาล    การรับฝากเงินจาก
บุคคลภายนอก 

 เงินทุนส่วนใหญ่ของสหกรณ์เป็นเงินทุนหมุนเวียนซ่ึงเป็นลูกหน้ีเงินกู ้   ลกัษณะ
การนาํเงินไปลงทุนของสหกรณ์พบวา่ 

1)  ทุนดาํเนินงานส่วนใหญ่ของสหกรณ์นาํไปลงทุนในลูกหน้ีทั้งระยะส้ันและ
ระยะยาว 

2)  การนาํเงินไปลงทุนโดยการบริหารเงินสดและนาํไปฝากธนาคาร      
3)  มีการนาํเงินไปลงทุนในสินทรัพยถ์าวร เช่น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  นอกจากน้ีในภาพรวมของระบบเงิน     พบวา่    สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานีมี 
สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม และมีทุนของสหกรณ์รวมกนั สามารถจาํแนกรายละเอียดแยกตาม
ประเภทของสหกรณ์ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4   มูลค่าสินทรัพย ์ หน้ีสินรวม และ ทุนของสหกรณ์แต่ละประเภท 
 
ประเภทของสหกรณ์ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม ทุน 
สหกรณ์การเกษตร 1,203,700,729.82 708,884,720.75 494,815,999.07 
สหกรณ์ประมง 821,289.06 344,617.52 476,671.54 
สหกรณ์ร้านคา้ 3,686,819.16 970,546.69 2,716,272.47 
สหกรณ์ออมทรัพย ์ 7,610,622,603.03 3,220,289,730.51 4,390,332,872.52 
สหกรณ์บริการ 13,463,289.96 11,745,648.36 1,717,641.60 

รวมทั้งหมด 8,832,294,721.03 3,942,235,263.83 4,890,059,457.20 
  
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ สินทรัพยร์วมของสหกรณ์ทุกประเภทมีมูลค่า 8,832,294,721.03  บาท   
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มีหน้ีสินรวมทั้งหมด  3,942,235,263.83 บาท และมีทุนของสหกรณ์รวมกนั 4,890,059,457.20  บาท 
และเม่ือพิจารณาแต่ละประเภท พบวา่ สหกรณ์ออมทรัพย ์มีสินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม และทุนของ
สหกรณ์มากท่ีสุด มูลค่า  7,610,622,603.03 บาท, 3,220,289,730.51 บาทและ 4,390,332,872.52บาท
ตามลาํดบั  รองลงมาเป็นสหกรณ์การเกษตร  ส่วนสหกรณ์ท่ีมีสินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม และทุน
ของสหกรณ์นอ้ยท่ีสุด คือสหกรณ์ประมง 
 ในส่วนของหน้ีสิน พบวา่ สหกรณ์เกือบทั้งหมดมีหน้ีสิน  มีเพยีงสหกรณ์เดียวเท่านั้นท่ีไม่มี
หน้ีสิน คือสหกรณ์การเกษตรโคเน้ือบา้นดานใหญ่  และเม่ือพิจารณาสดัส่วนหน้ีสินกบัทุนของ
สหกรณ์พบวา่ สหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีหน้ีสินมากกวา่ทุน แต่ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ออม
ทรัพยมี์หน้ีสินนอ้ยกวา่ทุน ดงัตาราง ท่ี  5 
 
ตารางท่ี 5  จาํนวนของสหกรณ์แต่ละประเภทจาํแนกตามสดัส่วนหน้ีสินกบัทุนของสหกรณ์ 
 

 
ประเภทของสหกรณ์ 

สดัส่วนหน้ีสินกบัทุนของสหกรณ์  
รวมทั้งหมด หน้ีสินนอ้ยกวา่ทุน หน้ีสินมากกวา่ทุน 

สหกรณ์การเกษตร 16 45 61 
สหกรณ์ประมง 1 1 2 
สหกรณ์ร้านคา้ 1 0 1 
สหกรณ์ออมทรัพย ์ 13 3 16 
สหกรณ์บริการ 0 1 1 

รวมทั้งหมด 31 
(38.27) 

50 
(61.72) 

81 
(100.00) 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา่ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ มีหน้ีสินมากกวา่ทุน คิดเป็นร้อยละ 61.72 

 
นอกจากน้ีเก่ียวกบัระบบเงินและบญัชีโดยทัว่ไป พบวา่  คณะกรรมการยงัขาดความรู้

ความเขา้ใจดา้นบญัชี  แต่ส่วนใหญ่ของสหกรณ์แทบทุกสหกรณ์มีการใชร้ะบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบั
ลกัษณะและปริมาณธุรกิจ  การจดัทาํบญัชีเป็นปัจจุบนัและมีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึก
บญัชี บางแห่งกมี็การใชค้อมพิวเตอร์ในการบนัทึกบญัชี ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมาโดยกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์  แต่บางสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขมีการนาํคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการประมวลผลขอ้มูล โดยสหกรณ์ไดพ้ฒันาโปรแกรมข้ึนเอง การประมวลผลเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลมีความเหมาะสม 



 9

อยา่งไรกต็าม ยงัมีสหกรณ์บางแห่งท่ีมีปัญหาเลก็นอ้ยเก่ียวกบัการทาํบญัชี เช่น 
ทะเบียนหุน้ไม่เรียบร้อยและไม่เป็นปัจจุบนั   การบญัชียงัไม่เรียบร้อยเป็นปัจจุบนัเท่าท่ีควร  การ
จดัทาํบญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินกูแ้ละทะเบียนสินทรัพยถ์าวรท่ีไม่เรียบร้อยและไม่เป็นปัจจุบนั    มีการ
กาํหนดผงับญัชีผดิพลาด มีการใชค้อมพิวเตอร์ในการบนัทึกบญัชี แต่ไม่มีระบบรักษาความ
ปลอดภยัใหรั้ดกมุ   บญัชีค่อนขา้งสบัสน ไม่ครบถว้น และไม่เป็นปัจจุบนั ทาํใหก้ารตรวจสอบเพ่ือ
ปิดบญัชีเป็นไปอยา่งล่าชา้   

1.2.1.4 ระบบการตรวจสอบกิจการ       
จากขอ้มูลท่ีมีการรายงานโดยผูส้อบบญัชี ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์   เห็นไดว้า่

แมว้า่สหกรณ์เกือบทั้งหมดจะมีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี แต่
ผูต้รวจสอบของสหกรณ์ส่วนใหญ่กไ็ม่ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามท่ีกฎหมายกาํหนด  โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจาก ผูต้รวจสอบกิจการยงัขาดประสบการณ์งานตรวจสอบ จึงทาํใหก้ารตรวจสอบไม่บรรลุ
วตัถุประสงค ์ ผูส้อบบญัชีของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ไดเ้สนอแนะวา่ควรเลือกผูมี้ความรู้และผา่น
การฝึกอบรม พร้อมกบัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบกิจการไดรั้บการฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลกัสูตรท่ี
เก่ียวขอ้ง เพือ่ใหส้ามารถปฏิบติังานไดแ้ละสามารถนาํผลการตรวจสอบกิจการมาใชใ้นการพฒันา
งานของสหกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน   

อยา่งไรกต็าม สหกรณ์บางแห่งกมี็ผูต้รวจสอบกิจการแลว้ และผูต้รวจสอบได้
ดาํเนินการแลว้แต่ยงัไม่ไดร้ายงานผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  หรือบาง
แห่งผูต้รวจสอบไดต้รวจสอบพร้อมรายงานผลแก่ท่ีประชุมเป็นคร้ังคราว     บางแห่งผูต้รวจสอบได้
ตรวจเฉพาะงานทัว่ๆไปเท่านั้น   

มีสหกรณ์ไม่มากท่ีมีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการตามท่ีกฎหมายกาํหนด และได้
ทาํการตรวจสอบกิจการแลว้รายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบเป็นประจาํ
ทุกเดือน  

นอกจากน้ียงัมีสหกรณ์ท่ียงัไม่มีผูต้รวจสอบกิจการคือ สหกรณ์เคหสถานบา้น
มัน่คงอุดรธานี  เพราะเพิ่งจดัตั้งสหกรณ์เป็นปีแรก ซ่ึงควรจดัใหมี้ผูต้รวจสอบกิจการโดยเลือกจากท่ี
ประชุมสามญัใหญ่ประจาํปีของสหกรณ์  
 1.2.1.5 ระบบการดาํเนินธุรกิจ 
  ในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ พบวา่ มีการดาํเนินธุรกิจใน 5 ประเภท ไดแ้ก่ การ
ใหสิ้นเช่ือ     การจดัหาสินคา้มาจาํหน่าย    การรวบรวมผลิตผล   การรับเงินฝาก และใหบ้ริการและ
ส่งเสริมการเกษตร  ซ่ึงสหกรณ์บางแห่งดาํเนินการเพียง 1 ประเภท  บางแห่งดาํเนินการ 2 ประเภท
หรือมากกวา่   ธุรกิจท่ีสหกรณ์ต่าง ๆ ดาํเนินการมากท่ีสุด คือการใหสิ้นเช่ือ  มีจาํนวน  61 สหกรณ์  
มีมูลค่ารวมของธุรกิจทั้งส้ิน 7,975,833,848 บาท   
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 เก่ียวกบัมูลค่ารวมของธุรกิจของสหกรณ์ต่าง ๆ มีมูลค่ารวมในแต่ละประเภท  สามารถ
จาํแนกไดด้งัตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี  6  มูลค่ารวมของธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภทจาํแนกตามประเภทของธุรกิจของ  
                  สหกรณ์ 
 

 
 

ประเภทของ
สหกรณ์ 

ประเภทของธุรกิจของสหกรณ์ 

 
 
 

ใหสิ้นเช่ือ 

 
 

จดัหาสินคา้
มาจาํหน่าย 

 
 

รวบรวม
ผลิตผล 

 
 

การรับเงิน
ฝาก 

ใหบ้ริการ
และ

ส่งเสริม
การเกษตร 

สหกรณ์การเกษตร 453,904,248 442,020,220 162,890,183 314,376,614 749,983 
สหกรณ์ประมง - - - 664 - 
สหกรณ์ร้านคา้ - 3,391,805 - - - 
สหกรณ์ออมทรัพย ์ 7,520,754,800 - - 889,182,856 - 
สหกรณ์บริการ 1,174,800 83,608 - 993,140 1,518,568 

รวมทั้งหมด 7,975,833,848 445,495,633 162,890,183 1,204,553,274 2,268,551 
 
 จากตารางท่ี  6 พบวา่ มูลค่ารวมของธุรกิจของสหกรณ์มากท่ีสุด ไดแ้ก่  การใหสิ้นเช่ือ มี
มูลค่ารวม     7,975,833,848 บาท  มูลค่ารวมนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การใหบ้ริการและส่งเสริมการเกษตร 
มีมูลค่ารวม  2,268,551 บาท 

โดยภาพรวมสหกรณ์ส่วนใหญ่มีกาํไรจากการดาํเนินธุรกิจ ดงัตารางท่ี  7 
 

ตารางท่ี 7 จาํนวน ร้อยละ ของสหกรณ์จาํแนกตามผลการดาํเนินธุรกิจ  
 
ผลการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ จาํนวน คิดเป็นร้อยละ 

มีกาํไร 48 64.9 
ขาดทุน 26 35.1 

รวมทั้งหมด 74 100.00 
 
 จากตารางท่ี 7 พบวา่ ผลการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ส่วนใหญ่มีกาํไร คิดเป็นร้อยละ 64.9 
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บทวเิคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ์ 
ตวัแทนสหกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกนัวิเคราะห์จุดเด่น- จุดดอ้ยเก่ียวกบัสถานการณ์ 

ดาํเนินงาน สรุปเรียงตามลาํดบัความสาํคญัดงัน้ี  
  1.1)  จุดเด่น 
   (1)  มีการดาํเนินธุรกิจไดผ้ลดี  ธุรกิจซ้ือ (การรวบรวมขา้วเปลือก

,ยางพารา)  ธุรกิจขาย  ธุรกิจสินเช่ือ  และรับฝากเงิน 
   (2)  การบริหารจดัการ วางแผนอยา่งเป็นระบบ มีการทาํงานเป็นทีม 
   (3)  มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี   
   (4)  มีทาํเลท่ีตั้งเหมาะสม  
   (5)  มีโครงสร้างเหมาะสม ชดัเจน 
  1.1)  จุดดอ้ย 
   (1)  สมาชิกไม่เขา้ใจระบบสหกรณ์  ไม่ใหค้วามร่วมมือการ

ดาํเนินการธุรกิจ และการลงทุน  ไม่ฝากเงินกบัสหกรณ์   
   (2)  คณะกรรมการขาดความรู้ แสวงหาผลประโยชน์ และอาํนาจ   
   (3)  การดาํเนินธุรกิจมีปัญหาหน้ีคา้ง และยงัรวบรวมผลผลิตไดน้อ้ย          
   (4)  เงินทุนไม่เพียงพอ ตอ้งพึ่งพาภายนอก 
   (5)  การเช่ือมโยงเครือข่ายยงัไม่ดีพอ 
   (6)  การประสานงานระหวา่งสมาชิกกบัสหกรณ์ยงัไม่ดีพอ 
   (7)  การควบคุมภายในยงัไม่ดีพอ 
   (8) ขาดทรัพยสิ์น (สาํนกังาน /วสัดุอุปกรณ์/อุปกรณ์การตลาด) 
   (9) ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทาํใหต้น้ทุนสูง 
   (10) ระบบสวสัดิการสมาชิกยงัไม่ดีพอ            
   (11) มีคู่แข่งมาก  
   (12) นโยบายรัฐ กฎหมายยงัไม่เอ้ือเท่าท่ีควร 

 
1.2.2 สภาพการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 
 
 กลุ่มเกษตรในเขตจงัหวดัอุดรธานีมีจาํนวนทั้งหมด 204 กลุ่ม  เป็นกลุ่มท่ีสามารถ

ตรวจสอบบญัชีได ้ 112 กลุ่ม นอกจากน้ีคา้งตรวจสอบบญัชี  จดทะเบียนใหม่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
และลม้ละลาย   ในส่วนของสมาชิก พบวา่จาํนวนสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีจาํนวนทั้งหมด 
26,531 คน  และจาํนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่มีไม่เกิน  500  คน   สาํหรับการดาํเนินงาน
ของกลุ่มเกษตรกรในดา้นต่าง ๆ พบวา่ ในการบริหารงานของกลุ่มเกษตรกรยงัไม่มีการจดัทาํแผน



 12

เพื่อใชใ้นการบริหารงานอยา่งเป็นทางการ  ไม่ไดมี้การบนัทึกแผนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่วน
ใหญ่ใชว้ิธีการวางแผนโดยการพดูคุยกนั การวางแผนแบบปากเปล่าจะเกิดข้ึนเม่ือมีการประชุมใหญ่ 
และใชอ้าํนาจของท่ีประชุมใหญ่ในการตดัสินใจ และมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูน้าํขอ้มูลใน
แผนมาวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย การเกบ็ขอ้มูลจะใช ้ การพดูคุยกนัโดยตรงกบัสมาชิก ส่วน
ใหญ่กเ็ป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการของสมาชิกในดา้นต่างๆ เช่น สอบถามเร่ืองปุ๋ยท่ีสมาชิก
ตอ้งการ   การจ่ายเงินกู ้กมี็การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรทาํเป็นบญัชีอยา่งง่ายๆ แต่ยงัไม่ใช่ระบบ
บญัชีท่ีถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี  ประมวลสรุปแต่ละประเดน็ดงัน้ี 

 1.2.2.1 ระบบงาน ระเบียบกฎกติกาของกลุ่มเกษตรกร  
  การทาํงานหรือกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัภายใตต้ามพระ
ราชกฤษฎีกา 2547 ซ่ึงร่างโดยนายทะเบียนของสหกรณ์แลว้นาํไปขอมติของท่ีประชุมใหญ่  ส่วน
ระเบียบบางส่วนท่ีไม่สาํคญัมากกส็ามารถร่างโดยคณะกรรมการ ส่วนระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีสาํคญั
มกัจะตอ้งร่างโดยท่ีประชุมใหญ่ ส่วนขอ้กาํหนดของกลุ่มเกษตรกรเกิดจากการกาํหนดโดย
คณะกรรมการเพื่อใชใ้นช่วงสั้นๆ 

 กิจกรรมท่ีดาํเนินอยูเ่ป็นส่วนใหญ่คือการใหกู้เ้ป็นสินคา้แก่สมาชิก เช่น มีบริษทัมา
ใหเ้ครดิตปุ๋ยอินทรีย ์ สมาชิกกูย้มืปุ๋ยไปแลว้กค่็อยนาํเงินมาคืนภายหลงั  

 1.2.2.2 ระบบบุคลากร การคดัเลือกบุคลากรและคุณภาพของบุคลากร 
  ระบบบุคลากรของกลุ่มเกษตรกรจะมีเพยีงฝ่ายบริหาร มีการคดัเลือกและแต่งตั้ง

ตามโครงสร้างทัว่ไป ตามพระราชกฤษฎีกา 2547 โดยประกอบไปดว้ย ประธาน รองประธาน 
เลขานุการ และคณะกรรมการ ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ การคดัเลือกหรือแต่งตั้งผูม้าดาํรงตาํแหน่งบริหาร
ของกลุ่ม ใหค้วามสาํคญักบัความอาวโุส การเป็นท่ีเคารพนบัถือของสมาชิกในกลุ่มท่ีมีต่อบุคคล
เป็นอนัดบัแรก  ส่วนการใหค้วามสาํคญักบัความรู้ความสามารถของบุคลนั้นเป็นอนัดบัรองลงไป 
ดงันั้น ตาํแหน่งและบทบาททางสงัคม ตลอดจนวยัวฒิุของตวับุคคลจึงเป็นท่ียอมรับมากกวา่ความรู้
สามารถ เช่น คนท่ีเป็นผูใ้หญ่บา้นท่ีจบ ป.6 อาจจะไดรั้บคดัเลือกและไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็น
หวัหนา้กลุ่มมากกวา่ลูกบา้นธรรมดาท่ีมีการศึกษาสูงกวา่  เป็นตน้  

 โดยทัว่ไปบุคลากรท่ีอยูใ่นตาํแหน่งประธานกลุ่มต่างกมี็ความสามารถท่ีจะ
ควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มไดม้าก เพราะความเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป คนท่ีเป็น
ประธานกลุ่มจึงตอ้งมีความเสียสละทั้งเวลา ทุนทรัพย ์ แรงกาย แรงใจในการทาํงานเพื่อกลุ่มมาก
พอสมควรจึงจะทาํใหกิ้จการของกลุ่มดาํเนินต่อไปได ้ 

 เม่ือเกิดคณะกรรมการและการแต่งตั้งโดยท่ีประชุมใหญ่ของกลุ่ม คณะกรรมการก็
จะเขา้มาทาํหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย วา่ใครรับผดิชอบหนา้ท่ีอะไรบา้ง การท่ีกลุ่มเกษตรกรไม่มี
ทุนดาํเนินการหรือไม่มีงบประมาณมากพอน้ีเอง จึงทาํใหไ้ม่สามารถจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการได ้
ดงันั้น ภาระรับผดิชอบหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจึงตกอยูก่บัคณะกรรมการเท่านั้น หากประธานกลุ่ม
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และกรรมการไม่เขม้แขง็และไม่มีความเสียสละพอกจ็ะทาํใหก้ลุ่มเกษตรกรนั้น ๆ ทอ้ถอยและลม้
ไปได ้ 

 เท่าท่ีพบส่วนใหญ่แลว้ประธานกลุ่มและกรรมการของกลุ่มเกษตรกรมีความพร้อม
ท่ีจะเรียนรู้อยูม่าก หากแต่ยงัขาดการสนบัสนุนท่ีเพียงพอจากหน่วยหนุนเสริม เช่น เจา้หนา้ท่ีจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีจะไปใหค้วามรู้เร่ืองบญัชี การตลาด แมก้ระทัง่การเกษตร ใหค้รบถว้นเพือ่
เป็นท่ีพึ่งใหก้ลุ่มเกษตรกรได ้ 

 1.2.2.3 ระบบเงินและบญัชี  
  ในส่วนของระบบเงิน โดยภาพรวมกลุ่มเกษตรกรมีฐานะทางการเงิน มูลค่า

ทรัพยสิ์นรวม และหน้ีสินรวม ดงัตารางท่ี 8 
  
ตารางท่ี 8   ฐานะทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร 
 

ฐานะทางการเงิน มูลค่า(บาท) 
สินทรัพยร์วม 25,421,041.75 
หน้ีสินรวม 18,780,036.19 
ทุน 10,029,472.66 
 
 จากตารางท่ี 8 พบวา่ กลุ่มเกษตรกรมีสินทรัพยร์วมมูลค่า 25,421,041.75 บาท หน้ีสินรวม
มูลค่า 18,780,036.19 บาท และ หน้ีสินรวมมูลค่า 10,029,472.66 บาท 
 และหากพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ มากกวา่คร่ึงของกลุ่มเกษตรกรมีมูลค่าทรัพยสิ์นรวม
นอ้ยกวา่ 100,000 บาท และ ร้อยละ 66.07 มีมูลค่าหน้ีสินรวม นอ้ยกวา่ 100,000 บาท เช่นกนั 
อยา่งไรกต็ามยงัมีกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มีหน้ีสินจาํนวน 16 กลุ่ม ดงัตารางท่ี 
 
ตารางท่ี 9 จาํนวนของกลุ่มเกษตรกรจาํแนกตามหน้ีสิน 
 

หน้ีสิน จาํนวน(กลุ่ม) ร้อยละ 
ไม่มีหน้ีสิน 16 14.29 
มีหน้ีสิน 96 85.71 

รวมทั้งหมด 112 100.00 
 
 จากตารางท่ี 9 พบวา่ ส่วนใหญ่มากกวา่ 3 ใน 4  ของกลุ่มเกษตรกร มีหน้ีสิน คิดเป็นร้อยละ 
85.71  
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ตารางท่ี 10 จาํนวนของกลุ่มเกษตรกรจาํแนกตามสดัส่วนหน้ีสินกบัทุนของกลุ่มเกษตรกร 
 

สดัส่วนหน้ีสินกบัทุนของกลุ่มเกษตรกร จาํนวน(กลุ่ม) ร้อยละ 
หน้ีสินนอ้ยกวา่ทุน 50 44.60 
หน้ีสินมากกวา่ทุน 62 55.40 

รวมทั้งหมด 112 100.00 
 
 จากตารางท่ี 10 พบวา่ สดัส่วนหน้ีสินกบัทุนของกลุ่มเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่
มีหน้ีสินมากกวา่ทุน คิดเป็นร้อยละ 55.40  

และสาํหรับการบญัชี พบวา่ กลุ่มเกษตรกรใชว้ิธีการง่ายๆในการทาํบญัชีโดยจดบนัทึกลง
ในสมุดดว้ยลายมือ มีบางกลุ่มเกษตรกรเท่านั้นท่ีไดรั้บการอบรมจากกรมตรวจสอบบญัชี ส่วนหุน้
ของกลุ่มเกษตรกรเป็นหุน้ท่ีมีอยูเ่พียงเพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่เป็นสมาชิกอยูแ่ต่จาํนวนหุน้มกัไม่เคล่ือนไหว 
การกูเ้งินถึงแมจ้ะไม่มีรูปแบบเอกสารท่ีเป็นมาตรฐานแต่กเ็ช่ือถือไดเ้พราะมีการเซ็นรับ เซ็นจ่าย  จึง
ทาํใหเ้กือบคร่ึงหน่ึงของกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปิดบญัชีได ้

 1.2.2.4 ระบบการตรวจสอบกิจการ  
  การตรวจสอบกิจการของกลุ่มเกษตรกรมี ๒ แบบคือ วิธีแรกเป็นการแต่งตั้ง
สมาชิกเขา้ไปตรวจสอบแต่กม็กัไม่ไดต้รวจสอบเพราะขาดความรู้เร่ืองการตรวจสอบ วิธีท่ี ๒ เป็น
การใหค้นภายนอกเขา้ไปตรวจสอบ เช่น สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เป็นผูต้รวจสอบอยา่งนอ้ยปี
ละ ๑ คร้ัง โดยตรวจสอบจากสมุดออมทรัพยใ์นธนาคารและตรวจสอบจากเงินสดในมือ อยา่งไรก็
ตาม หากคณะกรรมการใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบกจ็ะทาํใหส้ามารถตรวจสอบไดดี้ แต่หาก
คณะกรรมการไม่ใหค้วามร่วมมือ เช่น ร่วมกนัปกปิดกม็กัจะทาํใหต้รวจสอบไดย้าก  

 1.2.2.5 การดาํเนินธุรกิจในกลุ่ม  
  จากจาํนวนทั้งหมดมีกลุ่มเกษตรกรเพียง 56 กลุ่มเท่านั้น ท่ีมีการดาํเนินธุรกิจ  ส่วน
ใหญ่เป็นการใหสิ้นเช่ือ และการจดัหาสินคา้มาจาํหน่าย ดงัตารางท่ี 11 
 

ตารางท่ี 11  จาํนวนของกลุ่มเกษตรกรจาํแนกตามประเภทของธุรกิจท่ีดาํเนินการ 
  

ประเภทของธุรกิจท่ีดาํเนินการ จาํนวน(กลุ่ม) 

การใหสิ้นเช่ือ      30 
การจดัหาสินคา้มาจาํหน่าย 40 
การรวบรวมผลิตผล 6 
การรับเงินฝาก 1 
การใหบ้ริการและส่งเสริมการเกษตร 1 
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 จากตารางท่ี 11  พบวา่ กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ดาํเนินธุรกิจการจดัหาสินคา้มาจาํหน่าย
จาํนวน 40 กลุ่ม 
 
ตารางท่ี 12 มูลค่ารวมของธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรจาํแนกตามประเภทของธุรกิจ 
 

มูลค่ารวมของธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร จาํนวน 

การใหสิ้นเช่ือ      8,478,235.29 
การจดัหาสินคา้มาจาํหน่าย 19,846,079.00 
การรวบรวมผลิตผล 22,979,765.20 
การรับเงินฝาก 23,150.00 
การใหบ้ริการและส่งเสริมการเกษตร 90.00 

รวมทั้งหมด 51,327,319.49 
 
 จากตารางท่ี 12  พบวา่ มูลค่ารวมของกลุ่มเกษตรกรมีทั้งหมด 51,327,319.49 บาท 
 

ตารางท่ี 13 จาํนวน ร้อยละ ของกลุ่มเกษตรกรจาํแนกตามผลการดาํเนินธุรกิจ  
 

ผลการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม
เกษตรกร 

จาํนวน(กลุ่ม) คิดเป็นร้อยละ 

มีกาํไร 49 64.47 
ขาดทุน 27 35.53 

รวมทั้งหมด 76 100.0 
 
 จากตารางท่ี 13 พบวา่  ผลการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีกาํไร     คิดเป็น
ร้อยละ  64.47  

 
สถานการณ์ดาํเนินงานของกลุ่มเกษตรกรจากการประชุมเชิงปฏิบติัการ ตวัแทนกลุ่ม

เกษตรกร  ร่วมกนัวเิคราะห์จุดเด่น- จุดดอ้ยเก่ียวกบัสถานการณ์ดาํเนินงาน สรุปเรียงตามลาํดบั
ความสาํคญัดงัน้ี  

1.  จุดเด่น 
 (1)  กรรมการมีความสามคัคีและมีความซ่ือสตัย ์และมีความเขา้ใจใน

ระบบงาน 
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 (2)  การเขา้ใจปัญหาพื้นฐานของสมาชิก 
 (3)  ปฏิบติังานยดึตามขอ้บงัคบัและระเบียบ  
 (4)  ใชห้ลกัประชาธิปไตยในการดาํเนินงาน 

 (5)  มีนโยบายของรัฐท่ีสนบัสนุนกลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ การพกัชาํระหน้ี   
คาราวานแกจ้น ฯลฯ 

 (6) ผูน้าํมีความรับผดิชอบสูง 
 (7) มีสาํนกังานกลุ่มท่ีแน่นอน 
2.  จุดดอ้ย 
 (1)  ขาดเงินทุนหมุนเวยีน  
 (2)  สมาชิกไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
 (3)  ขาดระบบการบริหารจดัการท่ีดี       
 (4)  กรรมการไม่เสียสละ    ขาดความรู้ในกฏระเบียบ 
 (5)  การสนบัสนุนจากเงินทุนจากภาครัฐล่าชา้ไม่สอดคลอ้งกบัฤดูกาล 
 (6) ขาดความรู้ในการจดัทาํบญัชี 
 (7) การจดัเอกสารต่าง ๆ ยงัไม่เป็นระบบ 
 (8) ขาดพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีแทจ้ริง 
 (9) สมาชิกส่งเงินชาํระหน้ีไม่ตรงกาํหนด 
 (10) ไม่มีเจา้หนา้ท่ีประจาํ 

 
1.2.3 สภาพการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลติ 

 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตในเขตจงัหวดัอุดรธานีมี
จาํนวนทั้งหมด 780 กลุ่ม มีสมาชิกรวมทั้งหมด 72,263 คน  เงินสจัจะสะสมมูลค่ารวมทั้งส้ิน 
106,161,506 บาท  ผลการประเมินจดัระดบัการพฒันาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพอใช ้   นอกจากน้ีใน
การบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต มีการจดักิจกรรมเครือข่าย โดยมีกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อ
การผลิตท่ีสามารถดาํเนินการในรูปแบบเครือข่ายแยกเป็นกิจกรรมไดแ้ก่ ศูนยส์าธิตการตลาด
จาํนวน 89 แห่ง ยุง้ฉาง จาํนวน 4 แห่ง ธนาคารขา้วจาํนวน  34 แห่ง  ป๊ัมนํ้ามนัจาํนวน 5 แห่ง โรงสี
จาํนวน 4 แห่ง และลานตากผลผลิตจาํนวน 3 แห่ง  ในส่วนของการจดัสวสัดิการ กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตท่ีสามารถจดัระบบสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลจาํนวน 60 กลุ่ม  ทุนการศึกษา
จาํนวน 92 กลุ่ม การบาํรุงสาธารณะจาํนวน 200 กลุ่ม สวสัดิการเดก็และคนชราจาํนวน  91 กลุ่ม
และการจดัสวสัดิการฌาปนกิจจาํนวน 58 กลุ่ม  (สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัอุดรธานี,2548)  
สามารถสรุปประเดน็สาํคญัตามระบบยอ่ยดงัน้ี 
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 1.2.3.1 ระบบงาน 
 ในส่วนของระบบงาน พบวา่  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตมีการวางแผนงาน
ประจาํปีเพยีงบางกลุ่มและ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีความเขม้แขง็ สาเหตุท่ีไม่ค่อยมีกลุ่มใดทาํนั้น 
เพราะชาวบา้นมีแผนงานอยูใ่นใจแลว้ แต่ไม่ไดเ้ขียนออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร กลุ่มฯท่ีไม่มีแผน
จะทาํงานแบบรู้หนา้ท่ีของตนเอง หรือตามแบบแผนท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา คุณภาพของการ
บริหารงาน ข้ึนอยูก่บัความสนใจของผูน้าํ ความกระตือรือร้น ความเขม้แขง็  ซ่ึงในการบริหารงาน
ทางกลุ่มฯจะเป็นผูก้าํหนดระเบียบ และ บางกลุ่มฯ ยดึเอาระเบียบของระบบสหกรณ์เป็นแนวทาง 
 ทางสาํนกังานพฒันาชุมชนเองกไ็ดมี้การอบรมทาํแผนเพิม่ประสิทธิภาพ มีการ
อบรมทาํแผนธุรกิจ เช่น การทาํเศรษฐกิจแบบพอเพยีง เป็นตน้ 
 1.2.3.2 ระบบบุคคลากร 
 ในส่วนของระบบบุคลากร ทางสาํนกังานพฒันาชุมชนไดก้าํหนดแนวทางการตั้ง
คณะกรรมการทาํงานเอาไว ้ 4 คณะ คือ คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการพิจารณาเงินกู ้
คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม และคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ กลุ่มท่ีมีครบทั้ง 4 คณะส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มท่ีมีความเขม้แขง็อยูแ่ลว้  สมาชิกของกลุ่มจะแบ่งออกเป็น สมาชิกสามญั ส่วนใหญ่จะเป็น
ชาวบา้น และสมาชิกวิสามญั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ  
 ระบบการคดัเลือกคณะกรรมการ ทางราชการไม่มีกฎระเบียบมาบงัคบั ทางกลุ่มจะ
เป็นผูก้าํหนดกฎระเบียบข้ึนมาเอง เนน้ท่ีวา่ไม่ผดิกฎหมาย การร่างกฎระเบียบส่วนใหญ่ดูมากจาก
กลุ่มท่ีมีความเขม้แขง็ หรือกลุ่มท่ีประสบความสาํเร็จ 
 1.2.3.3 ระบบการเงินการบญัชี 
 ถา้กลุ่มใดท่ีมีการวางระบบดี จะเป็นในลกัษณะของการมีเหรัญญิกท่ีมีความรู้
ความสามารถ และมีกรรมการตรวจสอบอยูเ่สมอ ส่วนกลุ่มท่ีวางระบบไม่ดี จะดาํเนินกิจการไม่ได้
นาน  หลงัจากนั้นกเ็ลิกดาํเนินการไปเลย 
 กลุ่มท่ีมีความเขม้แขง็ ระบบบญัชีจะมีการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วย ส่วน
กลุ่มเลก็ ๆ เป็นบญัชีท่ีทาํใหพ้อมีการตรวจสอบได ้
 1.2.3.4 ระบบการตรวจสอบกิจการ 
 การตรวจสอบกิจการ มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอง โดยท่ีทางรัฐเขา้ไปดู
อยูห่่าง ๆ เพราะไม่มีกฎหมายมารองรับใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐเขา้ไปตรวจสอบ 

 
เก่ียวกบัปัญหาในการดาํเนินงานของกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองความไม่เขา้ใจในระบบบญัชี 

ซ่ึงคณะกรรมการจะตรวจสอบภายในกลุ่มเอง เป็นการตรวจสอบในเร่ืองบญัชี ค่าใชจ่้าย สญัญา 
ลูกหน้ี ซ่ึงคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ เม่ือครบวาระแลว้สามารถสบัเปล่ียนตาํแหน่งกนัได ้ 
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สถานการณ์ดาํเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต จากการประชุมเชิงปฏิบติัการ
ตวัแทนกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ร่วมกนัวิเคราะห์จุดเด่น-จุดดอ้ย สรุปเรียงตามลาํดบั
ความสาํคญัดงัน้ี  

 1) จุดเด่น 
  (1)  สมาชิกใหค้วามร่วมมือดี มีการร่วมกนัซ้ือ ร่วมกนัขาย 
  (2)  ระเบียบขอ้บงัคบัชดัเจน ครอบคลุม เป็นท่ียอมรับ 
  (3)  กรรมการไดม้าดว้ยระบบประชาธิปไตย 
  (4)  มีการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี  
  (5)  กรรมการมีความรับผดิชอบ พร้อมท่ีจะปฏิบติังาน  
  (6) มีจาํนวนเงินกองทุนมากพอสมควร   
  (7) มีแหล่งทุนภายนอกใหกู้ย้มื 

  (8) มีกิจกรรมของกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย  
 2)  จุดดอ้ย 
  (1)  สมาชิกบางคนกขุ่าวท่ีเป็นผลเสียต่อกลุ่ม    
  (2)  สมาชิกไม่ปฏิบติัตามกติกา 
  (3)  กรรมการไม่มาปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  (4)  เงินในกองทุนยงัไม่เพียงพอต่อการกูย้มืของสมาชิก 
  (5)  สมาชิกนาํเงินไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์ 
  (6) สมาชิกไม่ชาํระเงินกูต้ามกาํหนด 
  (7) สมาชิกไม่เขา้ร่วมประชุม  
 

1.3  เครือข่ายพนัธมิตรทีม่ีอยู่เดมิในพืน้ทีจ่งัหวดั 
 
          เก่ียวกบัสถานการณ์การเช่ือมโยงของกลุ่ม/องคก์รในพื้นท่ี พบวา่ มีการเช่ือมโยงตาม
แนวทางการหนุนเสริมของกรมการส่งเสริมสหกรณ์โดยสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี การ
เช่ือมโยงท่ีมีอยูเ่ป็นการเช่ือมโยงธุรกิจและสินเช่ือระหวา่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จาํแนกตาม
ประเภทธุรกิจการเช่ือมโยงไดด้งัน้ี 
 
 1.3.1 การกู้ยมืเงิน 
 
  พบวา่การเช่ือมโยงเก่ียวกบัการกูย้มืเงินมีทั้งภายในจงัหวดัและการเช่ือมโยงกบั
สหกรณ์ภายนอก   มีรูปแบบการเช่ือมโยงดงัน้ี  
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แผนภูมิท่ี 1   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายการกูย้มืเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สอ.รพอุดรธานีจาํกดั สอ.พระจอมเกลา้
จาํกดั 

  10 ลา้น 

สอ.พนกังานการบินไทย
จาํกดั 

สอ.สาธารณสุขอุดรธานี 
จาํกดั 

ชสอ.แห่งประเทศไทย สอ. ร. 13 พนั3 จาํกดั 

  11.9 ลา้น 

  101.6 ลา้น 

 2 ลา้น 

สอ. มศว.จาํกดั 

สอ. ม เกษตร จาํกดั 

สอ.จุฬาลงกรณ์ 
จาํกดั 

สอ. เสมาธรรมจกัร
อุดรธานี จาํกดั 

 47.5 ลา้น 

 64 ลา้น 

 11.2 ลา้น 

สกก.เมืองอุดรธานี 
จาํกดั 

สกก.นํ้าโสม จาํกดั   4 แสน 
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 1.3.2 การฝากเงิน 
 
  พบวา่การเช่ือมโยงเก่ียวกบัการฝากเงินมีการเช่ือมโยงภายในพื้นท่ีเป็นกลุ่ม ๆ มี
มูลค่าการเช่ือมโยง รวมกนั 7,632,584.55 บาท  สามารถเขียนแบบแผนการเช่ือมโยงดงัน้ี 
 

แผนภูมิท่ี 2   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายการฝากเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกก.นิคมฯ
เชียงพิณจาํกดั

สกก.หนองววั
ซอ จาํกดั

สกก. บา้นดุง
จาํกดั 

สกก.เมือง
หนองหาน สกก.อาํเภอ

เพญ็ จาํกดั 

สกก.หนอง
แสงจาํกดั 

สกก.เมือง
อุดรธานีจาํกดั 

สกก.นํ้าโสม
จาํกดั 

สกก.ศรีธาตุ
จาํกดั

สกก.ไชยวาน
จาํกดั

สกก.ทุ่งฝน
จาํกดั 

ก. เกษตรกร
บา้นจอมศรี 

ชสก.อุดรธานี 

สกก.พฒันา
ชนบท ศรีธาตุ

สกก.โนน
สะอาดจาํกดั 

สกก.นาเตย
สามคัคีจาํกดั 

สกก.บา้นผอื
จาํกดั 

สกก.วงัสาม
หมอจาํกดั 
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 1.3.3 การเช่ือมโยงการซ้ือขาย 
 
  การเช่ือมโยงเก่ียวกบัการซ้ือขาย มีการเช่ือมโยงกลุ่มหลกั ๆ ไดแ้ก่ การซ้ือขาย
นํ้ามนั  ปุ๋ย  ขา้วเปลือก   มนัเสน้  ขา้วโพดบด  ล้ินจ่ี สามารถเขียนแบบแผนการเช่ือมโยงดงัน้ี 

 
แผนภูมิท่ี 3   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายการซ้ือขายปุ๋ย 

 
     ผูข้าย           ผูซ้ื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          มูลค่ารวม  278,870 บาท 
 

สกก.บา้นผอื
จาํกดั 

สกก. นํ้าโสม
จาํกดั 

สกต.ธกส.
อุดรธานี 

สก. โคนมศรีธาตุ
จาํกดั 

สกก. หนอง
ววัซอจาํกดั 

สกก. .ปฏิรูปท่ีดิน
นํ้าพน่จาํกดั 

สกก.อาํเภอ
เพญ็จาํกดั 

สกก.สร้างคอม
จาํกดั 

สกก.บา้นดุง
จาํกดั 

กลุ่มเกษตรกรทาํ
นาบา้นม่วง 

43,500 บาท 

49,325 บาท 

35,400 บาท 

43,000 บาท 

107,645 บาท 
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  แผนภูมิท่ี 4   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายการซ้ือขายนํ้ามนั 
  
          ผูข้าย                                                              ผูซ้ื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ในการเช่ือมโยงการซ้ือขายนา้มนัมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 10,390,970 บาท 

สกก.บา้นผอื
จาํกดั 

สกก.อาํเภอ 
เพญ็ จาํกดั 

สกก.หนองววั
ซอ จาํกดั 

สกก. เมือง
อุดรธานีจาํกดั  

สกก. โนน
สะอาดจาํกดั 

สกก.สร้างคอม
จาํกดั 

สกก.บา้นดุง
จาํกดั 

สกก.นิคมฯ
เชียงพิณจาํกดั 

สกก. เมืองหนอง
หานจาํกดั 

สกก.กุดจบั 
จาํกดั 

สกก.ไชยวาน 
จาํกดั 

สกก.  .เมือง
ร้อยเอด็จาํกดั 

สกก.สวา่ง 
แดนดิน จาํกดั 

สตก.ธกส.
อุดรธานี 

สก.โคนมกดุ
จบัจาํกดั 
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แผนภูมิท่ี 5   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายบริการขนส่งนํ้ามนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ต่างจงัหวดั 
              ภายในจงัหวดั 
 
    มีมูลค่าการเช่ือมโยงรวมกนั 593,420 บาท 

สกก.หนองววั
ซอ จาํกดั 

สกก. นา
กลาง 

สกก.ศรีบุญ
เรือง 

สกก. บา้นดุง
จาํกดั

สกก. .นิคมฯเชียง
พิณจาํกดั 

สกก.ภเูขียวจาํกดั 

สกก.หนองบวัลาํภู
จาํกดั 

สกก.ปฏิรูปท่ีดิน
นํ้าพน่จาํกดั 

สกก. วงัสาม
หมอจาํกดั 

สกก.โนนสัง 

สกก. กดุดู่
จาํกดั 

สกก.ไชยวาน
จาํกดั 

สกก.พรเจริญ 
จาํกดั 

สกก.นํ้าโสม 
จาํกดั 

สกก.บา้น
แท่น จาํกดั 
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1.4 สรุป 

 
สภาพพื้นท่ีของจงัหวดัอุดรธานี มีลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูง เอียงลาดลงสู่

แม่นํ้าโขงทางจงัหวดัหนองคาย ประกอบดว้ยทุ่งนา ป่าไม ้ และภูเขา  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินปน
ทรายและลูกรัง  พืชเศรษฐกิจหลกัท่ีก่อใหเ้กิดรายไดข้องจงัหวดัไดแ้ก่  ขา้ว  ออ้ยโรงงาน  มนั
สาํปะหลงั  รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือนประมาณ 10,789 บาท  มีประชากรทั้งหมด 1,518,502 
คน มีสหกรณ์จดทะเบียนทั้งหมด 99 สหกรณ์ มีสมาชิกรวมกนัทั้งหมด 157,824 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.39  ของประชากรทั้งหมด 

สภาพการดาํเนินงานของสหกรณ์จดทะเบียน โดยส่วนใหญ่ มีการจดัทาํแผนในการ
ดาํเนินงาน แต่ยงัไม่มีทกัษะการบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีดีพอ  ไม่มีการทบทวนแผน การประเมินผล
แผน  แผนท่ีวางไวเ้กบ็วางไวเ้ฉย ๆ   การบริหารงานมีการกาํหนดกฎระเบียบการปฏิบติังานชดัเจน  
สหกรณ์ส่วนใหญ่มีหน้ีสินมากกวา่ทุนของสหกรณ์  สมาชิกไม่เขา้ใจระบบหลกัการสหกรณ์  ผู ้
ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์  ในการดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการใหสิ้นเช่ือแก่
สมาชิก 

สภาพการดาํเนินการของกลุ่มเกษตรกร การบริหารงานของกลุ่มเกษตรกรยงัไม่มีแผนท่ี
เป็นทางการมากนกั จะใชว้ธีิการใหค้ณะกรรมการประชุมหารือ แลว้นาํไปปฏิบติั  ไม่มีความรู้ใน
การจดัทาํบญัชีตามแนวทางวิชาการ จึงทาํใหก้ลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปิดบญัชีไดจ้าํนวนมากเกือบ
คร่ึงหน่ึง   และในส่วนของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ส่วนใหญ่ไม่มีแผนการดาํเนินงาน คุณภาพ
การบริหารจึงข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูน้าํ 

ในส่วนของการเช่ือมโยงเครือข่าย มีเครือข่ายท่ีเกิดจากการหนุนเสริมตามนโยบายของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์  ไดแ้ก่ เครือข่ายเงินทุน จากภายนอกจงัหวดั และการฝากเงินกนัภายในจงัหวดั  
การซ้ือขายปุ๋ย  การซ้ือขายนํ้ามนั  และการบริการขนส่งนํ้ามนั    สงัเกตไดว้า่รูปแบบการเช่ือมโยง
เป็นลกัษณะเนน้การซ้ือขายเป็นคู่ ๆ ขาดการประสานถกัทอท่ีสะทอ้นถึงพลงัของการเช่ือมโยง   ซ่ึง
อาจเป็นเพราะวา่กลไกในการเช่ือมโยงยงัไม่ดีพอ  เช่น  ขาดการประสานงาน ไม่มีศูนยป์ระสานงาน 
เพื่อติดต่อส่ือสาร  ทาํใหมี้การประสานงานกนันอ้ย  และขาดการประสานติดต่อในท่ีสุด  มีการ
ประชุมร่วมกนันอ้ย  ไม่ค่อยไดคุ้ยกนั  ระเบียบไม่สอดคลอ้งและเอ้ืออาํนวยกนัใหท้าํงานร่วมกนัได้
ดี   ความไม่มัน่ใจ  ไม่เช่ือใจกนัในความเป็นเครือข่าย    ขาดการมีใจใหก้นัและกนั   การเช่ือมโยงจึง
อาศยัความสมัพนัธ์ส่วนตวั  และทาํใหข้าดความต่อเน่ืองในการเช่ือมโยง 



บทที ่2 
บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ทีจ่ังหวดั 

 
2.1 แหล่งข้อมูล/วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 
 2.1.1 แหล่งขอ้มูล 

แหล่งขอ้มูลคนจนในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี มี 2 ระดบัหลกั ๆ  คือ  แหล่งขอ้มูล 
ระดบัอาํเภอ  และแหล่งขอ้มูลระดบัจงัหวดั   

 2.1.1.1  แหล่งขอ้มูลระดบัอาํเภอ   หน่วยงานท่ีรับผดิชอบคือ ศูนยต่์อสูค้วามยากจน 
(ศตจ.อ/ก่ิง อ.)  ซ่ึงเป็นหน่วยรวบรวมขอ้มูลคนจน  คดักรอง  และนาํเสนอขอ้มูลของแต่ละ
อาํเภอไปยงัระดบัจงัหวดั  โดยใหผู้รั้บผดิชอบระดบัอาํเภอ เป็นผูน้าํขอ้มูลเขา้(upload) ระบบ
สารสนเทศของจงัหวดั  
 2.1.1.2 แหล่งขอ้มูลระดบัจงัหวดั  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ คือศูนยอ์าํนวยการ
ปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัอุดรธานี (ศตจ. จ.อด.)  ซ่ึงไดจ้ดัตั้งสาํนกังาน
ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัอุดรธานี (สนง.ศตจ.จ.อด.) ข้ึน 
บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 10 หน่วยงาน โดยมีปลดัจงัหวดัอุดรธานีเป็นหวัหนา้
สาํนกังานและจ่าจงัหวดัอุดรธานีเป็นเลขานุการ และยงัมีคณะทาํงานดา้นขอ้มูลสารสนเทศการ
แกไ้ขปัญหาความยากจน ซ่ึงประกอบดว้ย จ่าจงัหวดัอุดรธานีเป็นประธานคณะทาํงาน การจดั
องคก์รดงักล่าวจึงทาํใหฐ้านขอ้มูลของจงัหวดัมีการเช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบและเป็นปัจจุบนั 
 2.1.2 วิธีการเกบ็ขอ้มูล 
 ในเกบ็ขอ้มูลคร้ังน้ีคณะผูว้ิจยัไดป้ระสานงานกบัหน่วยงานท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลทั้ง 2 
ระดบัท่ีกล่าวแลว้ ไดรั้บการยนืยนัตรงกนัวา่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ีสุดคือขอ้มูลท่ีนาํเขา้สู่ระบบ
สารสนเทศของจงัหวดัซ่ึงไดรั้บการออกแบบเพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ในการเกบ็ขอ้มูลคร้ังน้ีคณะผูว้ิจยัจึงเลือกใชว้ิธีการสืบคน้ขอ้มูลผูจ้ดทะเบียนคนจนในแต่ละ
อาํเภอจากเวปไซตฐ์านขอ้มูลการแกไ้ขปัญหาความยากจนของจงัหวดัอุดรธานี  และเน่ืองจาก
จงัหวดัอุดรธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ มีจาํนวน 18 อาํเภอและ 2 ก่ิง อาํเภอ  การเกบ็
ขอ้มูลสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดจะตอ้งใช ้คน เวลา และงบประมาณ จาํนวนมาก  ดงันั้นคณะผูว้ิจยั
จึงเกบ็ขอ้มูลเฉพาะสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย  ซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นท่ี  9  อาํเภอ
เท่านั้น โดยมีขั้นตอนในการเกบ็ขอ้มูลดงัน้ี 
 2.1.2.1 ประสานงานกบัสาํนกังานศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะ 
ความยากจนจงัหวดัอุดรธานี(สนง.ศตจ.จ.อด.) เพื่อขอรหสัผา่น(Password) ในการเขา้สู่ระบบ 
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ภายในของฐานขอ้มูลจาก WWW.dopaud.go.th  ซ่ึงโดยปกติจะอนุญาตใหเ้ฉพาะเจา้หนา้ท่ี 
 2.1.2.2 สืบคน้ขอ้มูลรายช่ือผูจ้ดทะเบียนคนจนทั้งหมด โดยจาํแนกตามรายอาํเภอ
และสาํเนาเป็นเอกสารตามจาํนวนกลุ่ม/องคก์รกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีแต่ละอาํเภอ 
 2.1.2.3 ใหต้วัแทนกลุ่ม/องคก์รตรวจสอบรายช่ือผูจ้ดทะเบียนคนจน     กบัรายช่ือ
สมาชิกในองคก์รวา่มีสมาชิกของกลุ่ม/องคก์รตวัเองไปจดทะเบียนคนจนหรือไม่ โดยในกรณี
กลุ่ม/องคก์รท่ีเป็นสหกรณ์ ใหพ้นกังานฝ่ายสินเช่ือเป็นผูต้รวจสอบ และกรณีท่ีกลุ่มเกษตรกรให้
ประธานกลุ่มเป็นผูต้รวจสอบ 
 2.1.2.4 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความครบถว้น และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรม SPSS for window 
 

2.2 ตารางวเิคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียน 

 จงัหวดัอุดรธานีประกอบดว้ย 18 อาํเภอ 2 ก่ิงอาํเภอ มีประชากรทั้งหมด 1,518,502 คน 
มีผูล้งทะเบียนคนจนทั้งหมด 66,330 คน คิดเป็นร้อยละ 4.37 ในการศึกษาคร้ังน้ีช่วงการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลมีสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการจาํนวน  19 สหกรณ์  ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี  9 อาํเภอ และ
เม่ือพิจารณาเฉพาะจาํนวน 9 อาํเภอมีประชากรรวมทั้งส้ิน 997,091 คน มีผูล้งทะเบียนคนจน 
42,201 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23  ในส่วนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการเครือข่ายจาก 19 
องคก์ร มีสมาชิกรวมทั้งหมด 23,544 คน  มีสมาชิกลงทะเบียนคนจน จาํนวน 2,868 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.18    และส่วนใหญ่ลงทะเบียนปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน มากท่ีสุด  รายละเอียด
ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 14 สรุปภาพรวมการลงทะเบียนคนจน  

รายการ จาํนวนทั้งหมด(คน) 
จาํนวนคนจน 
 จดทะเบียน 

คิดเป็นร้อยละ 

ประชากรในจงัหวดั 1,518,502 66,330 4.37 
ประชากรในพื้นท่ีท่ีสหกรณ์
เครือข่ายตั้งอยู(่9 อาํเภอ) 

997,091 42,201 4.23 

สมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วม
โครงการเครือข่าย 

23,544 2,868 12.18 

 จากตารางท่ี 14 พบวา่ จาํนวนคนจนจดทะเบียนทั้งหมดในพ้ืนท่ีจงัหวดัและในพื้นท่ีท่ี
สหกรณ์เครือข่ายตั้งอยู ่ (9 อาํเภอ) มีสดัส่วนใกลเ้คียงกนัคือคิดเป็นร้อยละ 4.37 และ 4.23  แต่
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เม่ือพิจารณาจากสมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการเครือข่าย พบวา่ สมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วม
โครงการเครือข่าย ท่ีจดทะเบียนคนจนคิดเป็นร้อยละ 12.18 

ตารางท่ี 15 จาํนวน ร้อยละ ผูล้งทะเบียนคนจน จาํแนกตามอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ 

อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ 
จาํนวนประชากร

ทั้งหมด 
จาํนวนผู ้

ลงทะเบียน (คน) 

ร้อยละของผู ้
ลงทะเบียนใน
อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ 

ก่ิงอ.กู่แกว้  21,866 3,224 14.74 
ก่ิงอ.ประจกัษฯ์  24,529 1,771 7.22 
กดุจบั  62,119 4,793 7.72 
กมุภวาปี 126,493 1,248 0.99 
ไชยวาน 37,751 2,162 5.73 
ทุ่งฝน  30,907 678 2.19 
นายงู  25,473 657 2.58 
นํ้าโสม  55,299 2,377 4.30 
โนนสะอาด  48,383 5,033 10.40 
บา้นดุง  120,966 5,511 4.56 
บา้นผอื  107,113 4,129 3.85 
พิบูลยรั์กษ ์ 24,136 3,273 13.56 
เพญ็  109,422 2,481 2.27 
เมือง(เทศบาลนคร
อุดรธานี) 

144,887 1,223 0.84 

เมืองอุดรธานี  245,745 7,578 3.08 
วงัสามหมอ  55,455 4,316 7.78 
ศรีธาตุ 47,623 4,008 8.42 
สร้างคอม  28,295 2,001 7.07 
หนองววัซอ  61,703 3,251 5.27 
หนองแสง  25,696 1,227 4.78 
หนองหาน  114,641 5,389 4.70 

รวม 1,518,502 66,330 4.37 
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 จากตารางท่ี 15 พบวา่อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนจนมากท่ีสุดคืออาํเภอเมือง จาํนวน 
7,578  คน รองลงมาคือ อาํเภอบา้นดุง จาํนวน 5,511 คน อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนจนนอ้ยท่ีสุด
คือ อาํเภอนายงู จาํนวน  657 คน แต่เม่ือพจิารณาสดัส่วนเป็นร้อยละของประชากรในแต่ละ
อาํเภอ พบวา่ อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนจนมากท่ีสุดก่ิงอ.กู่แกว้ มีผูล้งทะเบียนคนจน  คิดเป็น
ร้อยละ 14.74  อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนจนนอ้ยท่ีสุด คืออาํเภอกมุภวาปี คิดเป็นร้อยละ 0.99 
 
ตารางท่ี 16 จาํนวน ร้อยละของผูล้งทะเบียนคนจนและจาํนวนประชากรทั้งหมด จาํแนก 

ตามอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอท่ีสหกรณ์เขา้ร่วมโครงการเครือข่ายตั้งอยู ่
 

อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ 
จาํนวนประชากร

ทั้งหมด 
จาํนวนผู ้

ลงทะเบียน (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

กดุจบั  62,119 4,793 7.72 
โนนสะอาด  48,383 5,033 10.40 
บา้นผอื  107,113 4,129 3.85 
เพญ็  109,422 2,481 2.27 
เมืองอุดรธานี  390,632 8,801 2.25 
วงัสามหมอ  55,455 4,316 7.78 
ศรีธาตุ 47,623 4,008 8.42 
หนองววัซอ  61,703 3,251 5.27 
หนองหาน  114,641 5,389 4.70 

รวม 997,091 42,201 4.23 
 

 จากตารางท่ี 16 พบวา่ อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนจนมากท่ีสุดคืออาํเภอเมือง จาํนวน 
8,801 คน รองลงมาคืออาํเภอหนองหาน จาํนวน 5,389 คน อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนจนนอ้ย
ท่ีสุดคือ อาํเภอเพญ็ จาํนวน 2,481 คน เม่ือพิจารณาสดัส่วนเป็นร้อยละของประชากรในแต่ละ
อาํเภอ พบวา่ อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนจนมากท่ีสุดคืออาํเภอโนนสะอาดมีผูล้งทะเบียนคนจน  
คิดเป็นร้อยละ 10.40  อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนจนนอ้ยท่ีสุด คืออาํเภอเมืองอุดรธานี คิดเป็นร้อย
ละ 2.27 
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ตารางท่ี 17 จาํนวนผูล้งทะเบียนคนจน จาํแนกตามประเภทปัญหา   
 

ประเภท จาํนวนผูล้งทะเบียน (คน) 
ปัญหาท่ีดินทาํกิน 21,354 
ปัญหาคนเร่ร่อน 23 
ปัญหาผูป้ระกอบอาชีพกฎหมาย 51 
ปัญหาการใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียน/ นกัศึกษาให้
มีรายไดจ้ากอาชีพท่ีเหมาะสม 

4,660 

ปัญหาการถูกหลอกหลวง 1,594 
ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน 32,811 
ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของคนจน 3,153 
ปัญหาอ่ืนๆ 2,684 

รวม 66,330 
 
 จากตารางท่ี 17 พบวา่ผูล้งทะเบียนคนจนมีปัญหาเก่ียวกบัหน้ีสินภาคประชาชนมาก
ท่ีสุด มีจาํนวน   32,811 คน และรองลงมาคือปัญหาท่ีดินทาํกิน มีจาํนวน 21,354 คน 
 
ตารางท่ี 18 จาํนวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนคนจน จาํแนกตามอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ และ 

สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการเครือข่าย 
 

อาํเภอ/ก่ิง
อาํเภอ 

สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการเครือข่าย 

จาํนวน 
สมาชิกท่ีลง  
ทะเบียน 

(คน) 

 
รวม 

กดุจบั  สหกรณ์การเกษตรกดุจบั จาํกดั 81  
226 สหกรณ์โคนมกดุจบั จาํกดั - 

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯหว้ยหลวง จาํกดั 145 

โนนสะอาด  กลุ่มเกษตรกรทาํไร่โนนสะอาด 21 21 
บา้นผอื  สหกรณ์การเกษตรบา้นผอื จาํกดั 350 350 
เพญ็  สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเพญ็  จาํกดั 895 895 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
 

อาํเภอ/ก่ิง
อาํเภอ 

สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการเครือข่าย 

จาํนวน 
สมาชิกท่ีลง  
ทะเบียน 

(คน) 

 
รวม 

เมืองอุดรธานี  สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จาํกดั 250  
 

320 
สหกรณ์โคนมอุดรธานี จาํกดั 9 

สหกรณ์การเกษตรนิคม ฯ เชียงพิณ จาํกดั 40 
สหกรณ์ร้านคา้นิคมฯเชียงพณิ จาํกดั 14 

กลุ่มเกษตรกรทาํนานาข่า 7 

วงัสามหมอ  สหกรณ์การเกษตรวงัสามหมอ  จาํกดั 230 230 
ศรีธาตุ สหกรณ์โคนมศรีธาตุ จาํกดั 34 34 
หนองววัซอ  สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอ จาํกดั 293  

 
385 

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบา้นนํ้าพน่ จาํกดั 48 
กลุ่มเกษตรกรทาํนากดุหมากไฟ 23 
กลุ่มเกษตรกรทาํสวนยางพาราหนองบวับาน 21 

หนองหาน  สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จาํกดั 359 
407 

กลุ่มเกษตรกรทาํนาผกัตบ 48 
รวม 2,868 

 
 จากตารางท่ี 18 พบวา่ สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายทั้งหมดจาํนวน 19 สหกรณ์ มีสมาชิก
ไปลงทะเบียนคนจนรวมกนัทั้งหมด 2,868 คน อาํเภอท่ีสมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการ
เครือข่ายไปลงทะเบียนคนจนมากท่ีสุดคืออาํเภอเพญ็มีจาํนวน 895 คน และสหกรณ์การเกษตร
อาํเภอเพญ็ จาํกดัมีสมาชิกไปลงทะเบียนคนจนมากท่ีสุด จาํนวน 895 คน 
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ตารางท่ี 19 จาํนวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการเครือข่ายท่ีลงทะเบียนคนจน จาํแนก 
ตามประเภทปัญหา*  

 
ประเภท จาํนวนสมาชิกท่ีลงทะเบียน (คน) 

ปัญหาท่ีดินทาํกิน 787 
ปัญหาคนเร่ร่อน 0 
ปัญหาผูป้ระกอบอาชีพกฎหมาย 1 
ปัญหาการใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียน/ นกัศึกษาให้
มีรายไดจ้ากอาชีพท่ีเหมาะสม 

1 

ปัญหาการถูกหลอกหลวง 65 
ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน 2,012 
ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของคนจน 77 
ปัญหาอ่ืนๆ 28 

 
 จากตารางท่ี 19 พบวา่ สมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการเครือข่าย ท่ีลงทะเบียนคนจน
ลงทะเบียนปัญหาหน้ีสินภาคประชาชนมากท่ีสุดจาํนวน 2,012 คน รองลงมาเป็นปัญหาท่ีดินทาํ
กิน จาํนวน 787 คน 
 *ลงทะเบียนไดม้ากกวา่ 1 ปัญหา 
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ตารางท่ี 20 จาํนวน ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนคนจน และจาํนวนสมาชิกทั้งหมด  
จาํแนกตามสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการเครือข่าย 
 

สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
จาํนวน
สมาชิก
ทั้งหมด 

จาํนวน
สมาชิกท่ี
ลงทะเบียน 

คิดเป็นร้อยละ 

สหกรณ์การเกษตรกดุจบั จาํกดั 1,306 81 6.20 
สหกรณ์โคนมกดุจบั จาํกดั 98 - - 
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯหว้ยหลวง จาํกดั 619 145 23.42 
กลุ่มเกษตรกรทาํไร่โนนสะอาด 119 21 17.65 
สหกรณ์การเกษตรบา้นผอื จาํกดั 3,617 350 9.68 
สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเพญ็  จาํกดั 3,267 895 27.40 
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จาํกดั 3,708 250 6.74 
สหกรณ์โคนมอุดรธานี จาํกดั 109 9 8.26 
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯเชียงพิณ จาํกดั 1,793 40 2.23 
สหกรณ์ร้านคา้นิคมฯเชียงพณิ จาํกดั 131 14 10.69 
กลุ่มเกษตรกรทาํนานาข่า 250 7 2.80 
สหกรณ์การเกษตรวงัสามหมอ  จาํกดั 1,410 230 16.31 
สหกรณ์โคนมศรีธาตุ จาํกดั 139 34 24.46 
สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอ จาํกดั 2,536 293 11.55 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบา้นนํ้าพน่ จาํกดั 616 48 7.79 
กลุ่มเกษตรกรทาํนากดุหมากไฟ 437 23 5.26 
กลุ่มเกษตรกรทาํสวนยางพาราหนองบวับาน 199 21 10.55 
สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จาํกดั 2,908 359 12.35 
กลุ่มเกษตรกรทาํนาผกัตบ 282 48 17.02 

รวมทั้งหมด 23,544 2,868 12.18 
 
 จากตารางท่ี 20 พบวา่ สหกรณ์ท่ีมีสมาชิกลงทะเบียนคนจนมากท่ีสุดคือสหกรณ์
การเกษตรอาํเภอเพญ็  จาํกดั คิดเป็นร้อยละ 27.40  
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2.3 สรุป  
 
 แหล่งขอ้มูลคนจนในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี มี 2 ระดบัหลกั ๆ  คือ  แหล่งขอ้มูล 
ระดบัอาํเภอ และแหล่งขอ้มูลระดบัจงัหวดั โดยมีการจดัทาํเป็นเวปไซตข์องจงัหวดั คือ
WWW.dopaud.go.th และใหห้น่วยระดบัอาํเภอเป็นผูน้าํขอ้มูลเขา้(upload) จากการศึกษา พบวา่ 
จากประชากรทั้งหมด 1,518,502 คน มีจาํนวนคนจนท่ีลงทะเบียนทั้งหมด 66,330 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.37  เม่ือพิจารณาเฉพาะพื้นท่ีท่ีสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายตั้งอยูจ่าํนวน 9  อาํเภอ มี
ประชากรทั้งหมด 997,091 คน มีจาํนวนคนจนท่ีลงทะเบียนทั้งหมด 42,201 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.23  และหากวเิคราะห์จาํนวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการ พบวา่ มีจาํนวนสมาชิก
สหกรณ์ทั้งหมด 23,544 คน มีสมาชิกสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนคนจนจาํนวน 2,868 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.18  ในจาํนวนน้ีส่วนใหญ่ลงทะเบียนหน้ีสินภาคประชาชนมากท่ีสุดมีจาํนวน 2,012 คน 
รองลงมาคือปัญหาท่ีดินทาํกิน จาํนวน 787 คน 
 จากขอ้มูลการลงทะเบียนคนจน เห็นไดช้ดัวา่ความยากจนของผูล้งทะเบียนคนจนมี
ปัญหาเก่ียวกบัหน้ีสินภาคประชาชน 



บทที ่3 
ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจิัย 

 
ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทีมวิจยัมีกระบวนการหลกั  9 ขั้นตอนคือ 
1. การประชุมทีมวิจยั 
2. การศึกษาบริบทจงัหวดัอุดรธานีและสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของกลุ่ม/

องคก์ร 
3.  การศึกษาขอ้มูลคนจน  
4. การประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจโครงการและประเมินความสนใจในการเขา้ร่วมโครงการ    

คร้ังท่ี 1 
5. การประชุมเชิงปฏิบติัการทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลสถานการณ์และบทบาทการ

ดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์ร (SWOT Analysis) และประเมินความสนใจคร้ังท่ี 2 
6. การวิเคราะห์เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่ม/องคก์รและทาํการคดัเลือกเพ่ือเช่ือมโยงเครือข่าย 
7. การประชุมเชิงปฏิบติัการโดยใชเ้ทคนิค AIC  (ประยกุต)์ เพื่อกาํหนดกรอบทิศทางการ

เช่ือมโยงเครือข่าย 
7.1 การวิเคราะห์ทบทวนสภาพเครือข่ายท่ีมีอยู ่
7.2 การวิเคราะห์ศกัยภาพและความตอ้งการเช่ือมโยงของแต่ละกลุ่ม/องคก์ร 
7.3 การวิเคราะห์กระบวนการและการจดัองคก์รเครือข่าย กลไกท่ีจาํเป็นในเบ้ืองตน้ 
7.4 การวิเคราะห์กิจกรรมการเช่ือมโยง 

8. การประชุมระดมสมอง(Brain storming) เพื่อทบทวนและคน้หาแนวทางการหนุนเสริม
เครือข่าย 

9. การปฏิบติัการเช่ือมโยงเครือข่าย 
9.1  การประชุมประจาํเดือน 
9.2  การเยีย่มเยอืนกลุ่ม/องคก์รเครือข่าย 
9.3  การประชุมกลุ่มองคก์รท่ีสนใจเช่ือมโยง 
9.4  การทาํพิธีผกูเส่ียวสหกรณ์ 
9.5  การจดัทาํแผนกลยทุธ์ 
9.6  การอบรมเชิงปฏิบติั  

 
มีรายละเอียดตามตารางดงัน้ี 
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ท่ี 

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

ว/ด/ป 
สถานท่ี/

ระยะเวลา(ระบุ
ชัว่โมง) 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้
สู่กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

ผลงานท่ีเกิดจาก
กระบวนการ(เช่นสร้าง
ความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย) 

 
1. การประชุมทีมวิจยั 

 
 
 

6  ก.ย. 2548 
ณ  หอ้ง 137 
คณะมนุษยฯ์ 
ม.ราชภฏัเลย 
 
เวลา 09.00-
15.00 น. 
จาํนวน5 ชัว่โมง 

ทีมวิจยั 3 จงัหวดั 
และผูช่้วยผูว้ิจยั 
รวมทั้งหมด
จาํนวน 13 คน 
 

ทีมวิจยัไดแ้ก่ นกัวจิยัจาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย
และนกัวิจยัในพื้นท่ี
ตลอดจนผูช่้วยนกัวิจยัมี
ความเขา้ใจตรงกนั 

2. การศึกษาบริบท
จงัหวดัอุดรธานี 
  และสถานการณ์และ
บทบาทการดาํเนินงาน
ของกลุ่ม/องคก์ร 

21 ก.ย. - ต.ค. 
2548  
หน่วยงานต่าง ๆ 
สนง.สถิติ
จงัหวดั /สนง.
พฒันาชุมชน
จงัหวดั/ สนง.
สหกรณ์จงัหวดั 
สนง.ตรวจบญัชี
สหกรณ์จงัหวดั 
ฯลฯ 
จาํนวน 41 วนั 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ท่ีมี
เอกสารบริบท
จงัหวดัอุดร ธานี
และสหกรณ์ /กลุ่ม
องคก์รเป้าหมาย 
ต่าง ๆ 

ไดข้อ้มูลสภาพทัว่ไปของ
จงัหวดัอุดรธานีในดา้นต่าง 
ๆ เช่นดา้นกายภาพ ดา้น
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง
การปกครอง    ตลอดจน
การเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีมี
อยู ่
 

3. การศึกษาขอ้มูลคนจน 21 ก.ย. – ธ.ค.
2548 
 หน่วยงานต่าง 
ๆ ฝ่ายปกครอง
จงัหวดั/อาํเภอ 
ฯลฯ 
จาํนวน 3 เดือน 
10 วนั 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ท่ีมี
บทบาทในการ
จดัการขอ้มูลการ
จดทะเบียนคนจน 

ไดข้อ้มูลรายช่ือคนจนท่ี
ลงทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดั
อุดรธานี 
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ท่ี 

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

ว/ด/ป 
สถานท่ี/

ระยะเวลา(ระบุ
ชัว่โมง) 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้
สู่กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

ผลงานท่ีเกิดจาก
กระบวนการ(เช่นสร้าง
ความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย) 

 
4. 

 
การประชุมช้ีแจงทาํ
ความเขา้ใจโครงการ 
และประเมินความ
สนใจในการเขา้ร่วม
โครงการ    คร้ังท่ี 1 

  
29  ก.ย. 2548    
 
ณ หอ้ง ประชุม     
ศาลากลาง
จงัหวดัอุดรธานี  
 
เวลา 09.00-
15.00 น. 
 
จาํนวน5 ชัว่โมง 

 
ผูน้าํหรือตวัแทน
กลุ่ม/องคก์ร ไดแ้ก่
สหกรณ์ /  กลุ่ม
เกษตรกร  
/กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต และ
หน่วยงานท่ีหนุน
เสริมจากสนง.
สหกรณ์จงัหวดั
อุดรธานี รวม
ทั้งหมด  84  คน 
 
 

 
ผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร ไดแ้ก่
สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  
และกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ
ผลิต  มีความเขา้ใจและ
สนใจเขา้ร่วมโครงการวิจยั 

5. การประชุมเชิง
ปฏิบติัการทบทวน
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ขอ้มูลสถานการณ์และ
บทบาทการดาํเนินงาน
ของกลุ่ม/องคก์ร 
(SWOT Analysis) 
และประเมินความ
สนใจคร้ังท่ี 2 
 

20  ต.ค.  2548     
 
ณ หอ้งประชุม
ฟ้าหลวง 5   
โรงแรมนภาลยั    
อาํเภอเมือง  
จงัหวดัอุดรธานี   
 
เวลา 09.00 – 
16.00 น. 
 
จาํนวน6 ชัว่โมง 
 

ผูน้าํหรือตวัแทน
กลุ่ม/องคก์รต่าง ๆ 
ไดแ้ก่สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกรและ
กลุ่มออมทรัพยฯ์ 
จาํนวนทั้งส้ิน 77 
คน 

ทาํใหไ้ดข้อ้มูลสถานการณ์
ดาํเนินงาน ของกลุ่ม/
องคก์รประชาชน  
ตลอดจนขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย 
ในการดาํเนินงานของกลุ่ม
องคก์รต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของตวั แทน
กลุ่มองคก์รต่าง ๆ 
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ท่ี 

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

ว/ด/ป 
สถานท่ี/

ระยะเวลา(ระบุ
ชัว่โมง) 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้
สู่กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

ผลงานท่ีเกิดจาก
กระบวนการ(เช่นสร้าง
ความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย) 

 
6. 

 
การวิเคราะห์เกณฑก์าร
คดัเลือกกลุ่ม/องคก์ร
และทาํการคดัเลือก 
เพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย 

 
1  พ.ย. 2548 
สาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดั
อุดรธานี 
 
เวลา 09.00-
15.00น. 
 
จาํนวน5 ชัว่โมง 

 
ทีมวิจยั 
 

 
ไดก้ลุ่ม/องคก์รท่ีจะ
เช่ือมโยงเครือข่ายจาํนวน 
21 องคก์ร 
ไดแ้ก่ สหกรณ์จาํนวน 16 
องคก์ร    
กลุ่มเกษตรกรจาํนวน 5 
กลุ่ม 

7.  การประชุมเชิง
ปฏิบติัการโดยใช้
เทคนิค AIC  
(ประยกุต)์ เพือ่กาํหนด
กรอบทิศทางการ
เช่ือมโยงเครือข่าย 
7.1 การวิเคราะห์
ทบทวนสภาพ
เครือข่ายท่ีมีอยู ่
7.2 การวิเคราะห์
ศกัยภาพและความ
ตอ้งการเช่ือมโยงของ
แต่ละกลุ่ม/องคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
8  พ.ย. 2548 
 
ณ หอ้งประชุม
สาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดั
อุดรธานี 
 
เวลา 09.00-
16.00 น. 
 
จาํนวน6 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
1. ตวัแทนจาก
กลุ่ม/องคก์รท่ี
ไดรั้บการคดัสรร
จาํนวนกลุ่ม/
องคก์รละ 2 คน 
จาํนวนทั้งหมด 42 
คน 
2. ทีมวิจยัจาํนวน 
5 คน 

1. กลุ่ม/องคก์รเป้าหมายได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อจดั
องคก์รเครือข่ายของตนเอง 
2. ทาํใหไ้ดก้รอบทิศทาง
หรือกิจกรรมในการ
เช่ือมโยงเครือข่ายของ
กลุ่ม/องคก์รเป้าหมาย 
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ท่ี 

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

ว/ด/ป 
สถานท่ี/

ระยะเวลา(ระบุ
ชัว่โมง) 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้
สู่กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

ผลงานท่ีเกิดจาก
กระบวนการ(เช่นสร้าง
ความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย) 

  
7.3 การวิเคราะห์
กระบวนการและการ
จดัองคก์รเครือข่าย 
ตลอดจนกลไกท่ี
จาํเป็นในเบ้ืองตน้ 
7.4 การวิเคราะห์
กิจกรรมการเช่ือมโยง 

 

 
21 พ.ย.2548 
สาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดั
อุดรธานี 
เวลา 09.00 – 
16.00 น. 
จาํนวน6 ชัว่โมง 

 
1. ตวัแทนจาก
กลุ่ม/องคก์รท่ี
ไดรั้บการคดัสรร
จาํนวนกลุ่ม/
องคก์รละ 2 คน 
จาํนวนทั้งหมด 42 
คน 
2. ทีมวิจยัจาํนวน 
5 คน 

 
1. มีแนวทางกระบวนการ
ในการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ี
เกิดจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 
2. แนวทางกิจกรรมในการ
เช่ือมโยง 

8. การประชุมระดม
สมอง(Brain storming) 
เพื่อทบทวนและคน้หา
แนวทางการหนุนเสริม
เครือข่าย 

 14 ธ.ค.2548 
สาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดั
อุดรธานี 
 
จาํนวน  5  
ชัว่โมง 

1. ตวัแทนจาก
หน่วย MU สนง.
สหกรณ์จงัหวดั
อุดรธานี จาํนวน
ทั้งหมด 17 คน 
2. ทีมวิจยั  5 คน 

 แนวทางการหนุนเสริม
เครือข่ายของหน่วยหนุน
เสริมท่ีเกิดจากการมีส่วน
ร่วม 

9. 
 

การปฏิบติัการ
เช่ือมโยงเครือข่าย 
 
9.1 การประชุม
ประจาํเดือน 
 
 

 
 
 

รายละเอียดตาม
เอกสารสรุปทา้ย

ตาราง 

1. ตวัแทนจาก
กลุ่ม/องคก์ร
เครือข่ายเป้าหมาย
จาํนวนกลุ่ม/
องคก์รละ 2 คน 
จาํนวนทั้งหมด 42 
คน 
2. ทีมวิจยัจาํนวน 
5 คน 

 
 
 
กลุ่ม/องคก์รเครือข่ายเกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 
เขา้ใจ ไวว้างใจกนั 
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ท่ี 

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

ว/ด/ป 
สถานท่ี/

ระยะเวลา(ระบุ
ชัว่โมง) 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้
สู่กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

ผลงานท่ีเกิดจาก
กระบวนการ(เช่นสร้าง
ความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย) 

 9.2  การเยีย่มเยอืน
กลุ่ม/องคก์รเครือข่าย 
 

รายละเอียดตาม
แผนปฏิบติัการ
ทา้ยตาราง 

1. ทีมวิจยั 5คน 
2. ตวัแทนกลุ่ม/
องคก์รในเครือข่าย 
ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ 
คณะกรรมการ 
จาํนวนอยา่งนอ้ย  
5  คน 
3. ตวัแทนจากMU 
ท่ีดูแลในพื้นท่ี 1 
คน 

1. เกิดเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งทีมวิจยักบักลุ่ม/
องคก์รในเครือข่าย 
2. ไดรั้บขอ้มูลการ
ดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์ร
ในเครือข่าย 
เชิงลึกมากข้ึน 

 9.3 การประชุมกลุ่ม
องคก์รท่ีสนใจ
เช่ือมโยง 
 

รายละเอียดตาม
แผนปฏิบติัการ
ทา้ยตาราง 

1. ทีมวิจยั 5 คน 
2. ตวัแทนกลุ่ม/
องคก์รในเครือข่าย 
ท่ีสนใจในแต่ละ
กิจกรรมการ
เช่ือมโยง 

ตวัแทนกลุ่ม/องคก์รใน
เครือข่าย แต่ละกิจกรรมท่ี
สนใจเร่ืองเดียวกนัมีความ
เขา้ใจเพื่อเช่ือมโยงกนัมาก
ข้ึน 

9.4 การทาํพิธีผกูเส่ียว
สหกรณ์ 
 
 

18 พ.ค. 2549 
ณ สาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดั
อุดรธานี 
 
เวลา 17.00 – 
22.00 น. 
จาํนวน5 ชัว่โมง 

1. ทีมวิจยั 5 คน 
2. ตวัแทนกลุ่ม/
องคก์รในเครือข่าย 
ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ 
คณะกรรมการ 
เจา้หนา้ท่ี  และ
บุคลากรจากสนง.
สหกรณ์จงัหวดั 
จาํนวนทั้งหมด  
200  คน 
 

ตวัแทนกลุ่ม/องคก์รต่าง ๆ 
ในเครือข่าย มีความเขา้ใจ
และไวใ้จกนั รักใคร่กนัมี
ความสมัพนัธ์แบบเครือ
ญาติมากข้ึน 
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ท่ี 

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

ว/ด/ป 
สถานท่ี/

ระยะเวลา(ระบุ
ชัว่โมง) 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้
สู่กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

ผลงานท่ีเกิดจาก
กระบวนการ(เช่นสร้าง
ความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย) 

 9.5  การจดัทาํแผนกล
ยทุธ์ 
 
 

22-23 มิ.ย. 49 
1.  สกก.ปฏิรูป
ท่ีดินนํ้าพน่ 
จาํกดั 
จาํนวน 2  วนั 
 
1-2 ก.ค. 49 
2. สก. ร้านคา้
นิคมฯเชียงพณิ 
จาํกดั 
จาํนวน  2  วนั 

 
1. ตวัแทนจากฝ่าย
จดัการ  กรรมการ
และสมาชิก รวม 
30  คน 
 
2. ตวัแทนจากฝ่าย
จดัการ  กรรมการ
และสมาชิก รวม 
20  คน 

 
สหกรณ์เป้าหมายไดเ้รียนรู้
การจดัการเชิงกลยทุธ์
กระบวนการจดัทาํแผนกล
ยทุธ์ และมีแผนกลยทุธ์ใช้
ในการดาํเนินงาน 

 9.6 การอบรมเชิง
ปฏิบติั  
1.อบรมการและจดัทาํ
เวปไซตข์องโครงการ 
www.projectudon.com 
 
 
2.อบรมการใช ้
อินเตอร์เน็ตเพือ่การ
ส่ือสาร 
 
 
 
 
 

 
 

23-25 พ.ค. /5-7, 
19-21 มิ.ย. 2549  
ณ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเลย  
จาํนวน 9 วนั 
 
 
8-9 มิถุนายน 
2549   
ณ ศูนยพ์ฒันา
ฝีมือแรงงาน จ.
อุดรธานี 
จาํนวน 2 วนั 

 
 
บุคลากรจากสนง.
สหกรณ์จงัหวดั
อุดรธานี 1 คน 
 
 
 
 
ตวัแทนจาก
สหกรณ์ต่างๆ 
จาํนวน 32  คน 

 
 
บุคลากรจากสนง.สหกรณ์
จงัหวดัอุดรธานีสามารถ
จดัทาํเวปไซตโ์ครงการได ้
และสามารถดูแลเวปไซต์
ของหน่วยงานได ้
 
 
ตวัแทนจากสหกรณ์ต่างๆ 
ท่ีเป็นสมาชิกเครือข่าย
โครงการวิจยัจาํนวน 32 
คน ใหส้ามารถใชเ้วบ็ไซต์
www.projectudon.com ใน
การส่ือสารและแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารในเครือข่าย 
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ท่ี 

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

ว/ด/ป 
สถานท่ี/

ระยะเวลา(ระบุ
ชัว่โมง) 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้
สู่กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

ผลงานท่ีเกิดจาก
กระบวนการ(เช่นสร้าง
ความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย) 

10 การสรุปบทเรียน   
 
 

27 ก.ค. 49 
ณ สหกรณ์ออม
ทรัพยค์รู
อุดรธานีจาํกดั 
 
เวลา 09.00 – 
16.00 น. 
จาํนวน6 ชัว่โมง 

1. ตวัแทนจาก
กลุ่ม/องคก์ร
เครือข่ายเป้าหมาย
จาํนวนกลุ่ม/
องคก์รละ 2 คน 
จาํนวนทั้งหมด 42 
คน 
2. ทีมวิจยัจาํนวน 
4 คน 

 
1. สมาชิกเครือข่ายได้
ทบทวน สรุปบทเรียน
ร่วมกนั 
2. สมาชิกเครือข่ายไดไ้ด้
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
พฒันาเสริมสร้างเครือข่าย
ใหเ้ขม้แขง็มากข้ึน 

 
 

วนั เดือน ปี สถานท่ีการประชุมประจาํเดือนเครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานีรอบ 9 เดือน 
 

ท่ี วนั เดือน ปี สถานท่ี หมายเหตุ 
1 20  ธนัวาคม 2548 สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอ จาํกดั สญัจร 
2 20  มกราคม 2549 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จาํกดั สญัจร 
3 20  กมุภาพนัธ์ 2549 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จาํกดั  
4 20  มีนาคม 2549 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จาํกดั  
5 25  เมษายน 2549 สหกรณ์การเกษตรบา้นผอื จาํกดั  
6 22  พฤษภาคม 2549 ศูนยข์ยายพนัธ์พืชท่ี 12 จงัหวดัอุดรธานี สญัจรสหกรณ์การร้านคา้

นิคมฯเชียงพณิ จาํกดั  
7 26  มิถุนายน 2549 สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเพญ็ จาํกดั สญัจร 
8 17 กรกฎาคม 2549 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี จาํกดั สญัจร 
9 20 สิงหาคม 2549 สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน 

จาํกดั 
สญัจร 
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แผนปฏิบติัการการเยีย่มเยอืนสหกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่าย 
 

ท่ี ช่ือสหกรณ์ วนัท่ี เดือน พ.ศ.  ผูรั้บผดิชอบ 
1 สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเพญ็ จาํกดั 10 ม.ค. 49 ผศ.วชัรินทร์ สายสาระ 

อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายจิรายทุธ สุขศิริ 

2 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จาํกดั 11 ม.ค. 49 ผศ.วชัรินทร์ สายสาระ 
อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายจิรายทุธ สุขศิริ 

3 สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จาํกดั 17 ม.ค. 49 อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายจิรายทุธ สุขศิริ 

4 สหกรณ์การเกษตรกดุจบั จาํกดั 14 ก.พ. 49 อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
นายพยอม สวสัดี 

5 สหกรณ์การเกษตรร้านคา้นิคมฯเชียงพณิ ฯ จาํกดั 15 ก.พ. 49 อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายจิรายทุธ สุขศิริ 

6 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯหว้ยหลวง จาํกดั 8 มี.ค. 49 อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
 

7 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบา้นนํ้าพน่ จาํกดั 9 มี.ค. 49 อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
 

8 สหกรณ์โคนมกดุจบั จาํกดั 10 มี.ค. 49 อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
 

9 สหกรณ์การเกษตรสร้างคอม จาํกดั 14 มี.ค. 49 อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
 

10 สหกรณ์การเกษตรวงัสามหมอ จาํกดั 9 พ.ค. 49 ผศ.วชัรินทร์ สายสาระ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 
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แผนปฏิบติัการเยีย่มเยอืนสหกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่าย(ต่อ) 
 

ท่ี ช่ือสหกรณ์ วนัท่ี เดือน พ.ศ.  ผูรั้บผดิชอบ 
11 กลุ่มเกษตรกรทาํนานาข่า 10 พ.ค. 49 ผศ.วชัรินทร์ สายสาระ 

อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 

12 สหกรณ์การเกษตรทุ่งฝน จาํกดั 9 มิ.ย. 49 อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 

13 สหกรณ์การเกษตรบา้นดุง จาํกดั 12 มิ.ย. 49 อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 

14 สหกรณ์การเกษตรบา้นผอื จาํกดั 13 มิ.ย. 49 อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 

15 สหกรณ์โคนมศรีธาตุ จาํกดั 14 มิ.ย. 49 อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 

16 สหกรณ์โคนมอุดรธานี จาํกดั 15 มิ.ย. 49 อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 

17 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี  จาํกดั 16 มิ.ย. 49 อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 

18 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี  
จาํกดั 

19 มิ.ย. 49 อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 

19 สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอ จาํกดั 23 มิ.ย. 49 
 
 

ผศ.วชัรินทร์ สายสาระ 
อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 
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แผนปฏิบติัการเยีย่มเยอืนสหกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่าย(ต่อ) 
 

ท่ี ช่ือสหกรณ์ วนัท่ี เดือน พ.ศ.  ผูรั้บผดิชอบ 
20 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯเชียงพิณ จาํกดั 26 มิ.ย. 49 

 
ผศ.วชัรินทร์ สายสาระ 
อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 

21 กลุ่มเกษตรกรทาํนากดุหมากไฟ 27 มิ.ย. 49 
 
 

อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 

22 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่โนนสะอาด 28 มิ.ย. 49 
 
 

อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 

23 กลุ่มเกษตรกรทาํนาผกัตบ 29 มิ.ย. 49 
 
 

อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 

24 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนยางพาราหนองบวับาน 30 มิ.ย. 49 
 
 

อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 

25 สหกรณ์การเกษตรไชยวาน จาํกดั 3 ก.ค. 49 
 
 

อ.ยทุธศิลป์ ชยัสิทธ์ิ 
อ.ประยทุธ วรรณอุดม 
นายพยอม สวสัดี 
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สรุปรายงานผลกิจกรรมการจดัอบรมการทาํเวบ็ไซต ์และการอบรมอินเตอร์เน็ต 
 

ท่ี รายการอบรม กิจกรรม วิธีการ และกระบวนการ ผลท่ีไดรั้บ 

1. อบรมขา้ราชการประจาํสาํนกั 
งานสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี
วนัท่ี 23-25 พฤษภาคม 2549 
ในการออกแบบและสร้าง
เวบ็ไซต ์ท่ีคณะวิทยาการ
จดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏั
เลย       อ.เมือง จ.เลย 

อบรมหลกัการออกแบบและ
ตกแต่งเวบ็ไซตโ์ดยใชโ้ปรแกรม 
Dream weaver MX 2004  และ 
Photoshop โดยทีมวิจยัไดจ้ดั
อบรมเจา้หนา้ท่ีจาํนวน 1 คนซ่ึง
ไดรั้บการวางตวัใหเ้ป็น 
Webmaster ประจาํเวบ็ไซตข์อง
โครงการวิจยัเพื่อใหไ้ดผ้ลเร็วและ
เรียนรู้ไดเ้ตม็ท่ีมากท่ีสุด  

ขา้ราชการประจาํ
สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัอุดรธานีสามารถ
ออกแบบ สร้างสรรค์
และตกแต่งเวบ็ไซตข์อง
โครงการวิจยัไดส้าํเร็จ
โดยมีช่ือเวบ็ไซตว์า่ 
www.projectudon.com 

2 อบรมขา้ราชการประจาํสาํนกั 
งานสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี
ระหวา่งวนัท่ี 5-7มิถุนายน 
2549 ในการบริหารจดัการ
และดูแลระบบกระดาน
สนทนา(Webboard)ประจาํ
เวบ็ไซต ์เพื่อรองรับการใช้
งานของสมาชิกเครือข่าย ท่ี
คณะวิทยาการจดัการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย อ.
เมือง จ.เลย 

อบรมหลกัการการบริหารจดัการ
และดูแลระบบกระดานสนทนา
(Webboard)ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี
จาํนวน 1 คน ซ่ึงเป็นWebmaster  
ของเวบ็ไซต ์
www.projectudon.com 

ขา้ราชการประจาํสาํนกั 
งานสหกรณ์จงัหวดั
อุดรธานีสามารถบริหาร
จดัการและดูแลระบบ
กระดานสนทนา
(Webboard) จนใชง้าน
ระบบกระดานสนทนา
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3 อบรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต
ใหแ้ก่สมาชิกเครือข่าย
โครงการวิจยัขบวนการ
สหกรณ์ในพื้นท่ี จ.อุดรธานี
ระหวา่งวนัท่ี ๘-๙มิถุนายน 
๒๕๔๙ ท่ีศูนยพ์ฒันาฝีมือ
แรงงาน จ.อุดรธานี 

อบรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตใหแ้ก่
สมาชิกเครือข่ายโครงการวิจยั
ขบวนการสหกรณ์ ซ่ึงเป็น
ตวัแทนจากสหกรณ์ต่างๆ จาํนวน 
32 คน เพื่อใหส้ามารถใชเ้วบ็ไซต์
www.projectudon.com ในการ
ส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารในเครือข่าย 

ตวัแทนจากสหกรณ์ต่างๆ 
จาํนวน 32 คน เพื่อให้
สามารถใชเ้วบ็ไซต์
www.projectudon.com ได้
อยา่งดี 
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สรุปรายงานผลกิจกรรมการจดัอบรมการทาํเวบ็ไซต ์และการอบรมอินเตอร์เน็ต(ต่อ) 
 

ท่ี รายการอบรม กิจกรรม วิธีการ และกระบวนการ ผลท่ีไดรั้บ 
4 อบรมขา้ราชการประจาํสาํนกั 

งานสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี
ระหวา่งวนัท่ี 19-21มิถุนายน 
2549 ในการจดักระทาํกบั
ฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม 
Access  ท่ีคณะวิทยาการ
จดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏั
เลย อ.เมือง จ.เลย 

อบรมหลกัการออกแบบการ
รองรับและจดักระทาํกบัขอ้มูล
จาํนวนมากและมีความ
หลากหลาย เพือ่เตรียมจดัระเบียบ
และรองรับขอ้มูลท่ีจะถูกส่งมา
จากสมาชิกเครือข่ายโดยใช ้
โปรแกรม Access   

ขา้ราชการประจาํสาํนกั 
งานสหกรณ์จงัหวดั
อุดรธานีสามารถใช ้
โปรแกรม Access   ไดผ้ลดี  

 



บทที ่4 
เครือข่ายทีเ่กดิขึน้ 

 

4.1 ข้อสรุปจาํนวน/รูปแบบเครือข่ายทีเ่ป็นผลงานของทมีวจิยั 

 
 จากการจดักระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มองคก์รเป้าหมาย ทาํใหเ้กิดเครือข่ายของกลุ่มองคก์ร 
ซ่ึงสามารถจาํแนกได ้2 ประเภทคือ เครือข่ายการเรียนรู้ และเครือข่ายธุรกิจ   

4.1.1 เครือข่ายการเรียนรู้   
ในการวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มองคก์รต่าง ๆ ท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ ไดร่้วมกนัแลกเปล่ียน 

ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั วิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั จนทาํใหเ้กิดความไวใ้จกนั(Trust)  สร้างกลไก
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั และเรียกตนเองวา่ “เครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี”     ซ่ึงในเบ้ืองตน้ มี
จาํนวนองคก์รท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทั้งหมดจาํนวน 21 องคก์ร ระหวา่งกระบวนการเรียนรู้มีทั้ง
สหกรณ์ท่ีสนใจเขา้ร่วมเพิ่มข้ึนและไม่สามารถเขา้ร่วมต่อไปได ้ ทาํใหก่้อนปิดโครงการวิจยัมี
จาํนวนสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายทั้งส้ิน 24 สหกรณ์ มีจาํนวนสมาชิกของแต่ละสหกรณ์รวมกนั
ทั้งหมด  37,914 คน 

4.1.2 เครือข่ายธุรกิจ  
   หลงัจากกลุ่มองคก์รต่าง ๆ มีการเรียนรู้ร่วมกนัทาํให ้ มีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย

กิจกรรมทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ภายในเครือข่ายการเรียนรู้ ไดแ้ก่  เครือข่ายอาหารสตัว ์  มี
จาํนวนองคก์รในเครือข่าย 5 องคก์ร  เครือข่ายขา้วเปลือก  จาํนวน 4 องคก์ร  เครือข่ายนํ้าตาลทราย  
จาํนวน 5 องคก์ร  เครือข่ายขา้วเปลือก-ขา้วสาร   จาํนวน 4 องคก์ร  นอกจากน้ียงัมีการเรียนรู้ศึกษา
ขอ้มูลร่วมกนัระยะเวลามากกวา่ 4 เดือน เพื่อเช่ือมโยงเร่ืองปุ๋ยเคมี และไดร่้วมกนักาํหนดเป้าหมาย
ใหเ้กิดเป็นรูปธรรมในเดือนตุลาคม 2549 มีจาํนวนสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมและคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์
ร่วมกนัในเครือข่าย 23 องคก์ร       ดงัรายละเอียดของแต่ละเครือข่าย ตามลาํดบัในหวัขอ้ต่อไป 

   
4.2 สถานการณ์ของแต่ละเครือข่าย 
 
 4.2.1 เครือข่ายการเรียนรู้ “เครือข่ายสหกรณ์จังหวดัอุดรธานี”  
 
 4.2.1.1 รูปแบบการเช่ือมโยง 
   รูปแบบการเช่ือมโยงกลุ่มองคก์รต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์แบบเท่าเทียมกนั
โดยในเบ้ือตน้ขอใหส้าํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเป็นศูนยป์ระสานงานของเครือข่ายซ่ึงสามารถเขียน 
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 เป็นแผนภูมิแสดงความสมัพนัธ์ไดต้ามแผนภูมิท่ี 6 ดงัน้ี 
 
        แผนภูมิท่ี 6   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

             
                    
 
 
 
 
 

 4.2.1.2 ความเป็นมาของเครือข่าย 
  หลงัจากทีมวิจยัคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ทาํให้
กลุ่มองคก์รรู้จกักนั เกิดความคุน้เคย ไวว้างใจมากข้ึน  ดว้ยกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั วิเคราะห์กิจกรรมเพื่อเช่ือมโยง  มีการกาํหนดกลไกการเช่ือมโยงร่วมกนั 
กาํหนดโครงสร้างของการอยูร่่วมกนั  และร่วมกนัตั้งช่ือเครือข่ายวา่ “เครือข่ายสหกรณ์จงัหวดั
อุดรธานี”    
 4.2.1.3 การดาํเนินการของเครือข่าย 

ในการดาํเนินการของเครือข่าย  กลุ่มองคก์รเครือข่ายไดมี้การกาํหนดวิสยัทศัน ์
ร่วมกนัวา่  เป็น“ระบบการเช่ือมโยงท่ีเก้ือกลู หนุนเสริม เอ้ือประโยชนซ่ึ์งกนัและกนัในระยะยาว ทั้ง 
เศรษฐกิจและสงัคม ภายใตก้ติกา ท่ีตระหนกัในคุณค่าของหลกัและวิธีการสหกรณ์”  นอกจากน้ีมี
การวางระบบการเรียนรู้ร่วมกนั  เช่น  การจดัโครงสร้างขององคก์รเครือข่าย    มีการจดัระบบการ

1 
2

3
4 

1 

10 

1

2

3 

4 
5 

ศูนย์ประสานงาน 

7

2

9 

2 
5

8

61 

3 

หมายถึง สหกรณ์ร้านคา้ 

หมายถึง สหกรณ์โคนม 

หมายถึง กลุ่มเกษตรกร 

หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย ์

หมายถึง สหกรณ์การเกษตร 
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ส่ือสารระหวา่งเครือข่ายกบัองคก์ร  โดยใหแ้ต่ละองคก์รเครือข่ายบรรจุวาระการประชุม เร่ืองแจง้
ใหท้ราบจากเครือข่ายไวใ้นการประชุมประจาํเดือนของแต่ละองคก์ร และใหแ้ต่ละองคก์รนาํ
ข่าวสารจากองคก์รมาแลกเปล่ียนในท่ีประชุมเครือข่าย  นอกจากน้ีไดก้าํหนดกลไกใหมี้การประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทุกวนัท่ี 20 ของเดือนเพื่อใหมี้ความต่อเน่ืองต่อไป 
 4.2.1.4 วตัถุประสงค/์เป้าหมาย    
  เพื่อใหอ้งคก์รต่าง ๆ ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์   และเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัเพื่อ
เช่ือมโยงกิจกรรมทางธุรกิจ 
 4.2.1.5 แนวทางการดาํเนินการ    
  ท่ีประชุมร่วมกนักาํหนดแนวทางเพ่ือความยนืยาวดงัน้ี 

1) ตอ้งจดัใหมี้การประชุมประจาํเดือนอยา่งต่อเน่ือง โดยใหมี้การผลดัเปล่ียนกนั 
เป็นเจา้ภาพหมุนเวยีนกนัไป 

2) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งเขา้ประชุมต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ  หากไม่สามารถเขา้ร่วม 
ประชุมไดต้อ้งจดัใหค้นอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทนซ่ึงตอ้งมีทั้งฝ่ายกรรมการและฝ่ายจดัการคร้ังละ 2 
คน โดยท่ีประชุมไดเ้นน้ย ํ้าวา่ควรใหค้วามสาํคญักบัฝ่ายจดัการหรือผูจ้ดัการเพราะไม่ได้
เปล่ียนแปลงตามวาระ 
  3) ควรมีการร่วมคิดกติกา เป็นใชใ้นการอยูร่่วมกนัอยา่งกวา้ง ๆ  
 4.2.1.6 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ    

1)  การประชุมประจาํเดือนอยา่งต่อเน่ือง  
2)  การจดัระบบการส่ือสารระหวา่งเครือข่ายกบัองคก์ร 
3) การใชทุ้นทางวฒันธรรมเป็นกลไก ในท่ีน้ีคือ การจดัใหมี้พิธีการผกูเส่ียว 

สหกรณ์ ต่าง ๆ  
4) การเยีย่มเยอืนกลุ่มองคก์รต่าง ๆ  
5) การประชุมสญัจรตามกลุ่มองคก์รต่าง ๆ ในเครือข่าย 

 
4.2.2 เครือข่ายอาหารสัตว์ 

 

 4.2.2.1 รูปแบบการเช่ือมโยง 
 

   การเช่ือมโยงของเครือข่ายอาหารสตัวเ์ป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์
การเกษตรท่ีสามารถผลิตวตัถุดิบท่ีผลิตอาหารสตัว ์แลว้นาํมาจาํหน่ายใหก้บัสหกรณ์โคนม สามารถ 
เขียนเป็นแผนภูมิแสดงรูปแบบการเช่ือมโยงไดต้ามแผนภูมิท่ี  7 
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แผนภูมิท่ี 7   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายอาหารสตัว ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2.2.2 ความเป็นมาของเครือข่าย 
  การเช่ือมโยงเกิดข้ึนจากการมีเครือข่ายการเรียนรู้โดยมีการประชุมประจาํเดือน 
ต่อเน่ือง และมีการพบปะพดูคุยในระดบักลุ่มยอ่ยหลายคร้ังจนเกิดความเช่ือกนักนั  อีกทั้งหน่วย
หนุนเสริม ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ไดเ้ขา้ร่วมพดูคุยดว้ย ส่งผลใหส้หกรณ์มีความมัน่ใจใน
การดาํเนินธุรกิจเช่ือมโยงเป็นพนัธมิตรกนั 
 4.2.2.3 การดาํเนินการของเครือข่าย 
  สหกรณ์โคนมศรีธาตุ จาํกดั     ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากแผนพฒันา
จงัหวดัอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2548 ในการก่อสร้างโรงงานผสมอาหารสตัวแ์ละจดัซ้ือ
รถบรรทุก 6 ลอ้ เพื่อลดตน้ทุนดา้นอาหารสตัวใ์หแ้ก่สมาชิกผูเ้ล้ียงโคนม สหกรณ์จดัซ้ือวตัถุดิบ
อาหารสตัว ์เพือ่ป้อนโรงงานเดือนละประมาณ 135 ตนั โดยการซ้ือจากบริษทัเอกชน คณะกรรมการ
ของสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมประชุมในเวทีเครือข่ายมีแนวคิดจะใหส้หกรณ์การเกษตรในจงัหวดัอุดรธานี 
ผลิตพืชอาหารสตัวใ์ห ้เช่น มนัเสน้สะอาด ขา้วโพดบด เป็นตน้  เพื่อลดการซ้ือจากเอกชน แต่ทั้งน้ี 
สหกรณ์คู่คา้จะตอ้งมีปริมาณวตัถุดิบท่ีเพยีงพอ คุณภาพตามท่ีกาํหนด และราคาท่ีสามารถแข่งขนั
กบัเอกชนได ้

มนัเสน้สะอาดเดือนละ 6 ตนั 

สตอ็คมนัเสน้สะอาด 300 ตนั 

มนัเส้น 

มนัเสน้สะอาดเดือนละ 12 ตนั 

ขั้นเจรจาซ้ือ-ขาย 

ขา้วโพดบด สกต.หนองคาย สหกรณ์โคนมกดุจบั จาํกดั 

สกก.นิคมฯหว้ยหลวง จาํกดั 

สหกรณ์โคนมศรีธาตุ สกต.อุดรธานี จาํกดั 

สกก.วงัสามหมอ จาํกดั 

สกก.เกษตรนิคมฯเชียงพณิ จาํกดั 
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 สหกรณ์โคนมกดุจบั จาํกดั ไดเ้สวนากนัระหวา่งคณะกรรมการ ทีมวิจยัและหน่วยงานหนุน
เสริม เห็นวา่ควรจะไปเยีย่มเยอืนสหกรณ์โคนมศรีธาตุ จาํกดั เพื่อดูสภาพโรงงานผลิตอาหารสตัว ์
และเจรจาซ้ือขายอาหารสตัวก์บัโคนมศรีธาตุ เน่ืองจากราคายงัสูงกวา่บริษทัเอกชน 
 สหกรณ์การเกษตรวงัสามหมอ จาํกดั เน่ืองจากอาํเภอวงัสามหมอ ติดกบัอาํเภอศรีธาตุ และ
เป็นพื้นท่ีปลูกมนัสําปะหลงั อีกทั้งยงัมีความพร้อมดา้นโกดงั เคร่ืองชั่ง รถตกัและบุคลากร ฝ่าย
จดัการจึงนาํเสนอแนวคิดการเช่ือมโยงธุรกิจกบัสหกรณ์โคนมศรีธาตุ ปัจจุบนัสหกรณ์การเกษตรวงั
สามหมอ สต็อกมนัเส้นสะอาดให้ประมาณ 300 ตนั ไวจ้าํหน่ายให้สหกรณ์โคนมศรีธาตุ หรือ
สหกรณ์โคนมอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 
 นอกจากน้ีสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ ธกส. อุดรธานี จาํกดั เป็นผูร้วบรวมมนั
เส้นสะอาดจากสมาชิกและจาํหน่ายให้สหกรณ์โคนมศรีธาตุ เกิดการเช่ือมโยงธุรกิจก่อนการเกิด
เครือข่าย โดยหน่วยงานหนุนเสริมเป็นผูจ้ดัเวทีการพบปะเจรจากนั ณ สํานักงานสหกรณ์จงัหวดั
อุดรธานี และมีการเจรจากนัระดบัคณะกรรมการหลายคร้ัง จนสามารถเช่ือมโยงธุรกิจกนัไดส้าํเร็จ
และต่อเน่ือง  สรุปสถานการณ์การดาํเนินงานไดด้งัน้ี 
 

สหกรณ์ตน้ทาง สหกรณ์ปลายทาง 
ประเภท
การ

เช่ือมโยง 

ปริมาณธุรกิจ 
หมายเหตุ ปริมาณ หน่วย จาํนวน 

(บาท) 
สหกรณ์โคนมศรี
ธาตุ จาํกดั 

สหกรณ์โคนมกดุ
จบั จาํกดั 

อาหารขน้    อยู่
ระหวา่ง
การเจรจา 

สกก. วงัสามหมอ 
จาํกดั 

สหกรณ์โคนมศรี
ธาตุ จาํกดั 

มนัเสน้
สะอาด 

300 ตนั 1 ,000,000  

สกก. นิคมฯ หว้ย
หลวง จาํกดั 

สหกรณ์โคนมกดุ
จบั จาํกดั 

มนัเสน้
สะอาด 

12 ตนั/
เดือน 

  

สกต. อุดรธานี 
จาํกดั 

สหกรณ์โคนมศรี
ธาตุ จาํกดั 

มนัเสน้
สะอาด 

7,429 กระสอบ 981,309  

สกต. หนองคาย 
จาํกดั 

สหกรณ์โคนม กดุ
จบั จาํกดั 

ขา้วโพด
บด 

1,300 กิโลกรัม 67,100  

 
 4.2.2.4 วตัถุประสงค ์
  เพื่อลดตน้ทุนการผลิตดา้นอาหารสตัวใ์หแ้ก่สมาชิก เน่ืองจากราคานํ้านมดิบไม่
เพิ่ม แต่ราคานํ้ามนัและราคาอาหารสตัวสู์งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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 4.2.2.5 แนวทางดาํเนินงาน 
  เครือข่ายมีแนวคิดท่ีจะขยายเครือข่ายไปยงัสหกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ ในการเป็น

ผูผ้ลิตอาหารสัตว ์ และสหกรณ์การเกษตรสามารถท่ีจะเพิ่มปริมาณธุรกิจและเช่ือมโยงธุรกิจภายใน
สหกรณ์เอง สมาชิกจะสามารถขายผลผลิตใหส้หกรณ์ไดใ้นราคาประกนั สหกรณ์หกัเงินชาํระหน้ี
จากผลผลิต เจา้หน้ี ไดแ้ก่ กองทุนพฒันาสหกรณ์จะไดรั้บการชาํระหน้ีตามกาํหนด 

 4.2.2.6 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 
1)  พบปะพดูคุยกนับ่อย ๆ 
2)  มีความมัน่ใจในการเช่ือมโยง เน่ืองจากมีหน่วยงานหนุนเสริมคอยประสานงาน 

และใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงินทุนแก่สหกรณ์คู่คา้ 
3)  คุณภาพ/ราคาของอาหารสตัวต์อ้งเป็นท่ียอมรับของคู่คา้ 

 4.2.2.7 ผลท่ีไดรั้บจากการเช่ือมโยง 
  1) ดา้นสมาชิกสหกรณ์ 

 (1)  ขายผลผลิตใหส้หกรณ์ในราคาเท่ากบัพอ่คา้ แต่การชัง่นํ้ าหนกัมาตรฐาน 
ยติุธรรมเป็นการเพ่ิมรายไดท้างตรง 

(2)  หากการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์มีกาํไร สมาชิกจะไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตาม 
ส่วนแห่งการดาํเนินธุรกิจกบัสหกรณ์ 

(3)  สมาชิก/เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมไดใ้ชอ้าหารท่ีสหกรณ์ผลิตเอง ราคาถูกลง  
0.50 – 1.20 บาท/กก. 

(4)  มีความผกูพนักบัสหกรณ์ ซ่ึงเป็นสถาบนัของตนเองมากข้ึน และมีส่วน 
ร่วมในการใชบ้ริการของสหกรณ์ดา้นอาหารสตัว ์เวชภณัฑส์ตัว ์สินคา้อุปโภคบริโภค เป็นตน้ 

 2)  ดา้นองคก์ร 
  (1) เพิ่มปริมาณธุรกิจ โดยใชบุ้คลากรเท่าเดิม 
  (2) เป็นการทาํธุรกิจครบวงจร ไดแ้ก่ การใหสิ้นเช่ือ รับซ้ือคืนผลผลิต 
  (3)  มีความสมัพนัธ์ในวงกวา้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการ พนกังาน สมาชิก 

สหกรณ์ และสหกรณ์ใกลเ้คียง   ซ่ึงแต่เดิมไม่มีความใกลชิ้ดกนั 
 

4.2.3 เครือข่ายข้าวเปลอืก 
 
 4.2.3.1 รูปแบบการเช่ือมโยง 
  เครือข่ายขา้วเปลือกมีรูปแบบการเช่ือมโยงในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วม
ปฏิบติั  จึงเกิดการรวมตวักนัเพื่อต่อรองกบัพอ่คา้คนกลาง  

 



 53

แผนภูมิท่ี 8   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายขา้วเปลือก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.2.3.2 ความเป็นมาของเครือข่าย 
  เดิมแต่ละสหกรณ์จะต่างซ้ือ-ต่างขายขา้วเปลือกเป็นเอกเทศ และบางคร้ังกซ้ื็อต่อ
กนัเองบา้ง หลงัจากมีเครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานีเกิดข้ึน แต่ละสหกรณ์มีโอกาสพบปะพดูคุย
กนับ่อยข้ึน ทาํใหเ้กิดการรวมหวักนั (Collusion) ในการกาํหนดราคาขายขา้วเปลือก 

 4.2.3.3 การดาํเนินงานของเครือข่ายในปัจจุบนั 
สหกรณ์ท่ีรวมหวักนักาํหนดราคาขายขา้วเปลือก จาํนวน 4 สหกรณ์       โดยแต่ละ 

สหกรณ์จะเป็นผูร้วบรวมขา้วเปลือกตามโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกของรัฐบาลซ่ึงเป็นการจาํนาํ
กบั ธกส. เป็นจาํนวนมาก    ถือไดว้า่ขบวนการสหกรณ์เป็นผูร้วบรวมขา้วเปลือกรายใหญ่ในจงัหวดั
อุดรธานี ทั้ง 4 สหกรณ์  ไดป้รึกษาหารือกนัในเร่ืองการกาํหนดราคาขา้วเปลือกไม่ดาํเนินการต่างคน
ต่างขายอีกต่อไป   มีรายละเอียดของปริมาณขา้วท่ีรับจาํนาํจาํแนกตามสหกรณ์ดงัน้ี 
 

ท่ี สหกรณ์ 
ราคา 

(บาท/กก.) 
ปริมาณ
ขาย (ตนั) 

หมายเหตุ 

1 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จาํกดั 8 700  
2 สหกรณ์การเกษตรบา้นผอื จาํกดั 8 470  
3 สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอ จาํกดั 8 800  
4 สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเพญ็ จาํกดั 8.35 215 รอราคาขายภายหลงั

เป็นช่วงราคาข้ึน 

พอ่คา้โรงสี 

สกก.อาํเภอเพญ็ จาํกดั 

สกก.หนองววัซอ จาํกดั

 สกก.เมืองอุดรฯ จาํกดั 

 สกก.บา้นผือ จาํกดั 
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 4.2.3.4 วตัถุประสงค ์
 เพื่อต่อรองราคาขา้วเปลือกใหไ้ดร้าคาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 
 4.2.3.5 แนวทางการดาํเนินการ 
 ทุกสหกรณ์ตั้งราคาขายขา้วเปลือกไวท่ี้กิโลกรัมละ 8 บาท สาํหรับขา้วเปลือกท่ี

ชนิดและคุณภาพใกลเ้คียงกนั ถา้ราคาตํ่ากวา่น้ีจะไม่ขาย ปรากฏวา่ผูป้ระกอบการโรงสีตกลงซ้ือ-
ขายในราคากิโลกรัมละ 8 บาท ตามท่ีแต่ละสหกรณ์กาํหนดไว ้เม่ือตกลงราคากนัแลว้มีผูซ้ื้อรายใหม่
เขา้มาซ้ือโดยใหร้าคาสูงกวา่ 8 บาท/กก.  สหกรณ์จะไม่ขายเพราะถือวา่ไดต้กลงซ้ือขายกนัเอง แมจ้ะ
ไม่มีสญัญากต็าม ซ่ึงหมายถึงสหกรณ์มีจริยธรรมในการซ้ือ-ขาย 

 4.2.3.6 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 
 การรวมหวักนัหรือสร้างเง่ือนไขในการแข่งขนัไม่สมบูรณ์  เป็นสภาวะท่ีผูซ้ื้อหรือ

ผูข้าย    มีอิทธิพลต่อราคาสินคา้ในตลาด การเป็นเครือข่ายในลกัษณะการดาํเนินกิจกรรมการรวม
หวักนั เป็นบทเรียนของเครือข่าย ซ่ึงไม่อาจเกิดข้ึนไดบ่้อยนกั ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) ตอ้งมีขอ้มูลอยา่งเพยีงพอในการตดัสินใจดาํเนินการ 
2) ตอ้งเป็นสินคา้ชนิดเดียวกนั คุณภาพเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมาก 
3) ตอ้งมีสินคา้ในปริมาณท่ีมาก หรือผูอ่ื้นมีไม่เพียงพอ 
4) ตอ้งมีความซ่ือสตัย ์จริงใจต่อสมาชิก และตอ้งรักษาความลบัของเครือข่ายได ้

 

4.2.4 เครือข่ายนํา้ตาลทรายขาว 
 

 

 4.2.4.1รูปแบบการเช่ือมโยง  
 

แผนภูมิท่ี 9   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายนํ้าตาลทรายขาว 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สก. ร้านคา้นิคม
เชียงพณิ จาํกดั 

กลุ่มทาํไร่โนนสะอาด สกก.บา้นผอื จาํกดั 

สกก.เมืองอุดรธานี
จาํกดั 

กรมการคา้ภายใน สกก. หนองววัซอ จาํกดั 
แหล่งเงินทุนและกระจายสินคา้ 

ร้านเครือข่ายโนนสวา่ง 

กลุ่มไก่เน้ือโนนสวา่ง 

กลุ่มหนองเตาเหลก็ 

กลุ่มสตรีศรีบูรพา 
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 4.2.4.2 ความเป็นมาของเครือข่าย 
  เกิดข้ึนในระหวา่งการดาํเนินเครือข่าย ราคานํ้ามนัและราคานํ้าตาลสูงข้ึน สหกรณ์
ร้านคา้นิคมฯเชียงพิณ จาํกดั   ไดป้ระสานงานกบัสาํนกังานการคา้ภายในจงัหวดัอุดรธานี กระทรวง
พาณิชยใ์นการขอโควตานํ้าตาล สหกรณ์ไดน้าํเสนอ เร่ืองนํ้าตาลทรายขาว ต่อเวทีการประชุม
เครือข่ายประจาํเดือน 2 คร้ัง ท่ีอาํเภอบา้นผอืและอาํเภอเมือง   จึงไดข้อ้สรุปและชดัเจนข้ึน เน่ืองจาก
สหกรณ์เป็นสหกรณ์ตั้งใหม่ยงัขาดแคลนเร่ืองเงินทุน สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอจาํกดั ขอเสนอ
เป็นผูอ้อกทุนใหก่้อนและสหกรณ์สมาชิกเครือข่ายยนิดีจะรับนํ้าตาลทรายขาวไปจาํหน่ายใหส้มาชิก
ของตนต่อไป 

 4.2.4.3 การดาํเนินงานของเครือข่ายในปัจจุบนั 
ปัจจุบนัสหกรณ์ไดด้าํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง และประธานสหกรณ์ร้านคา้ ท่ีมี 

แนวคิดท่ีจะนาํเงินส่วนต่างจากการขายสินคา้ส่วนหน่ึงเขา้เป็นกองทุนเครือข่าย เพื่อใชด้าํเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  และเห็นวา่เม่ือสหกรณ์การเกษตรหนองววัซอ จาํกดั  เป็นผูอ้อกทุนควรจะรับเป็น
เจา้ภาพเครือข่ายนํ้าตาลทราบขาว ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 49 มีนํ้ าตาลทรายคงเหลือท่ีสหกรณ์ร้านคา้ 
30 กระสอบ สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอ จาํกดั  50 กระสอบ 
 

สหกรณ์ตน้ทาง/ปลายทาง 
ประเภทการ 
เช่ือมโยง 

ปริมาณธุรกิจ 
หน่วย (กก.) จาํนวน(บาท) 

1. ก.เกษตรทาํไร่โนนสะอาด นํ้าตาลทราย 500  9,000  - 
2. สกก.บา้นผอื  จาํกดั นํ้าตาลทราย 500  9,000  - 
3. สกก.เมืองอุดรธานี  จาํกดั นํ้าตาลทราย 500  9,000  - 
4. สกก.หนองววัซอ นํ้าตาลทราย 750  13,500  - 
5. ร้านคา้เครือข่ายโนนสวา่ง นํ้าตาลทราย 250  9,000  - 
6. กลุ่มไก่เน้ือโนนสวา่ง นํ้าตาลทราย 500  9,000  - 
7. กลุ่มหนองเตาเหลก็ นํ้าตาลทราย 500  9,000  - 
8. กลุ่มสตรีศรีบูรพา นํ้าตาลทราย 100  1,800  - 

   
 4.2.4.4 วตัถุประสงคข์องเครือข่าย 
  เพื่อใหส้มาชิกเครือข่ายไดใ้ชน้ํ้ าตาลถูกกวา่ทอ้งตลาด คุณภาพเกรด A ลดภาระ

รายจ่ายในครัวเรือนใหส้มาชิก  
4.2.4.5 แนวทางการดาํเนินงาน 

 สหกรณ์ในเครือข่ายจะดาํเนินกิจการเครือข่ายนํ้าตาลทรายขาวอยา่งต่อเน่ือง
จนกวา่สถานการณ์ดา้นราคากลบัสู่สภาวะปกติ 
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 4.2.4.6 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 
1)  สมาชิกเครือข่าย ใหก้ารสนบัสนุนในการซ้ือสินคา้กบัสหกรณ์ 
2)  พนัธมิตรธุรกิจและกลุ่มนอกเครือข่าย ร่วมการกระจายสินคา้อยา่งกวา้งขวาง 

 4.2.4.7 ผลท่ีไดรั้บจากการเช่ือมโยง 
  1) ดา้นสมาชิก 
 ไดใ้ชน้ํ้ าตาลทรายขาวถูกกวา่ทอ้งตลาด 2-3 บาท/กก. เป็นการใหส้มาชิกไดล้ด
รายจ่ายในครัวเรือนส่วนหน่ึง 

2) ดา้นองคก์ร 
 (1) ไดช่้วยสมาชิกใหมี้สินคา้ใชใ้นยามขาดแคลนและราคาข้ึน 

 (2) สหกรณ์ไดท้าํหนา้ท่ีอยา่งถูกทาง กล่าวคือ จดัสินคา้ท่ีจาํเป็นแก่การยงัชีพ
มาจาํหน่ายใหแ้ก่สมาชิก 

 
 4.2.5 เครือข่ายข้าวเปลอืก - ข้าวสาร 
 
 4.2.5.1 รูปแบบการเช่ือมโยง 
 

แผนภูมิท่ี 10 รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายขา้วเปลือก-ขา้วสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2.5.2 ความเป็นมาของเครือข่าย 
  เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนน้ี เป็นกลุ่มยอ่ยระหวา่งสมาชิกในเครือข่ายระหวา่งสหกรณ์
การเกษตรอาํเภอเพญ็ จาํกดั ซ่ึงเป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่กบักลุ่มเกษตรกรทาํนานาข่า 
อาํเภอเมืองอุดรธานี หลงัจากท่ีมีเวทีของเครือข่ายแลว้ ประธานกลุ่มเกษตรกรทาํนานาข่าไดร่้วม
ประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ และมีแนวคิดในการรวมกลุ่มวา่องคก์รท่ีเขม้แขง็ ควรช่วยเหลือองคก์รท่ี

การจาํหน่าย

การจาํหน่าย

ช่วยเหลือเร่ืองการซ่อมโรงสี และแนะนาํการผลิต

สกก.อาํเภอเพญ็ จาํกดั 

กล่มเกษตรกรทาํนานาข่า สอ.ครูอุดรธานี จาํกดั 

สก.ร้านคา้นิคมฯเชียงพณิ จาํกดั 
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อ่อนแอ และองคก์รท่ีอ่อนแอตอ้งช่วยเหลือตวัเองก่อน อีกทั้งยงัมีแนวคิดในการจดักิจกรรมผกูเส่ียว
สหกรณ์ เพื่อเป็นการกระตุน้และยดึเหน่ียวจิตใจของสมาชิกในเครือข่าย ใหมี้ความเป็นเพื่อนกนัให้
เหนียวแน่นยิง่ข้ึน  
 กลุ่มเกษตรกรทาํนานาข่า ไดรั้บงบประมาณตามโครงการกระตุน้เศรษฐกิจของ
ภาครัฐ 1 ลา้นบาท       เพื่อการก่อสร้างและติดตั้งโรงสีขา้ว ขนาดกาํลงัการผลิต 12 ตนั/วนั เม่ือการ
ก่อสร้างแลว้เสร็จเกิดการฟ้องร้องระหว่างคณะกรรมการด้วยกัน โรงสีขา้วถูกปล่อยท้ิงร้างไว้
ประมาณ 3 ปี 
  วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2549 ทีมวิจยัไดไ้ปเยีย่มเยอืนกลุ่มฯ ไดรั้บทราบปัญหา และ
เห็นวา่ควรจดัเวทียอ่ยใหค้ณะกรรมการของกลุ่มไดพ้ดูคุยกนั 
  วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2549 มีการประชุมคณะกรรมการของกลุ่มฯ ณ ท่ีทาํการ อบต.
นาข่า เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยมีประเดน็การพดูคุยวา่ จะดาํเนินกิจกรรมโรงสี
ตามวตัถุประสงคแ์ห่งการจดัตั้งโรงสีหรือไม่ คณะกรรมการมีความเห็นแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
  กลุ่มท่ี 1 เห็นวา่ไม่ควรฟ้ืนฟกิูจกรรมโรงสี มีเหตุผลวา่ จะเอาเงินทุนมาจากแหล่ง
ใด ใครจะเป็น ผูไ้ปทาํหนา้ท่ีสีขา้ว สีเป็นขา้วสารแลว้จะไปขายท่ีไหน อาคารและเคร่ืองจกัรชาํรุด
ทรุดโทรมมาก โรงสีขา้วขนาดเลก็กมี็แลว้ทุกหมู่บา้น หากดาํเนินการแลว้ขาดทุนใครจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบ 
  กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ียงัลงัเล แต่มีความเห็นว่า ถา้เสียงส่วนใหญ่เห็นควรฟ้ืนฟูก็จะ
เขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย มีประเด็นขอ้สงสัยเหมือนกบักลุ่มท่ี 1 และเพิ่มเติมว่ากรรมการยงัเสียสละไม่
พอ ไม่ต่อเน่ืองจริงจงั 
  กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีเห็นควรดาํเนินกิจการโรงสี มีเหตุผลวา่ โรงสีน้ีเกิดจากภาษี
ของประชาชน ไม่ควรปล่อยท้ิงไวเ้ป็นอนุสาวรีย ์ จะอบัอายประชาชนวา่คณะกรรมการไม่มีความรู้
ความสามารถ ปัญหาท่ีกลุ่มท่ี 1 กล่าวนั้นเป็นปัญหารอง ปัญหาใหญ่กคื็อ ถา้คณะกรรมการไม่ร่วม
แรงใจกนัแกปั้ญหาแลว้ บุคคลภายนอกกไ็ม่สามารถแกปั้ญหาได ้
  ผลการประชุมมีมติใหฟ้ื้นฟกิูจการโรงสีโดยมีแผนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1)  ขอรับการสนบัสนุนเงินกูจ้าก อบต.นาข่า จาํนวน 1 แสนบาท เพื่อใชเ้ป็น 
เงินทุนหมุนเวียนการดาํเนินกิจการของกลุ่ม โดยทาํเป็นโครงการเสนอ อบต. 

2)  แต่งตั้งคณะทาํงาน ดงัน้ี 
2.1)  ฝ่ายเคร่ืองจกัร / สีขา้ว  3 คน 
2.2) ฝ่ายจดัซ้ือขา้วเปลือก  3 คน 
2.3) ฝ่ายการตลาด   3 คน 
2.4) ฝ่ายบญัชี   2 คน 
2.5)  ฝ่ายตรวจสอบกิจการ  3 คน 
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 3) วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2549 ให้คณะกรรมการร่วมกนัถางหญา้รอบบริเวณ ทาํ
ความสะอาดภายในโรงสี ตรวจสอบความเสียหายของเคร่ืองจกัรเบ้ืองตน้และทาํการซ่อมแซมใน
ส่วนท่ีคณะกรรมการสามารถทาํได ้
 4) ทดสอบการสีขา้ว และนาํผลผลิตนาํเสนอท่ีประชุมเครือข่าย 
 4.2.5.3 การดาํเนินการของเครือข่ายในปัจจุบนั 
  หลงัจากกลุ่มไดมี้มติดงัขา้งตน้แลว้ กลุ่มไดด้าํเนินกิจกรรมตามมติและหน่วยงาน
หนุนเสริม ไดแ้ก่  หน่วยส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์พื้นท่ีอาํเภอเมือง ทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปสงัเกตการณ์
อยา่งต่อเน่ือง โดยกลุ่มไดป้ระสานกบัสหกรณ์การเกษตรอาํเภอเพญ็ เพื่อขอรับการสนบัสนุน
ขา้วเปลือก จาํนวน 2 ตนั เพื่อทดสอบการสีขา้วและการทาํงานของเคร่ืองจกัร พร้อมทั้งได้
มอบหมายใหห้วัหนา้ฝ่ายการตลาดและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์     2 คน ท่ีมีความรู้ดาํเนินการ
ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรโรงสีไปช่วยซ่อมแซม 3 วนั แต่เน่ืองจากโรงสีถูกท้ิงร้างไว ้ 3 ปี   จึงตอ้ง
ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรอีกมากจึงจะสีขา้วได ้กลุ่มจึงไดด้าํเนินการซ่อมแซมจนสามารถสีขา้วได ้
 4.2.5.4 วตัถุประสงค ์/ เป้าหมาย 
  เพื่อรับซ้ือขา้วเปลือกจากสมาชิกเครือข่ายนาํมาแปรรูปเป็นขา้วสารจาํหน่ายแก่
สมาชิกสหกรณ์และเครือข่าย  

 4.2.5.5 แนวทางการดาํเนินการ 
 วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2549 มีการประชุมเครือข่ายประจาํเดือน กลุ่มไดน้าํตวัอย่าง
ขา้วมานาํเสนอต่อท่ีประชุมไดข้อ้คิดเห็น ดงัน้ี 

 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี จาํกัด ยินดีสนับสนุนขา้วสารของกลุ่ม โดยใน
เบ้ืองตน้จะเปิดพื้นท่ีให้กลุ่มนาํขา้วสารมาจาํหน่ายช่วงตน้เดือน เน่ืองจากมีสมาชิกเขา้มาติดต่อกบั
สหกรณ์เป็นจาํนวนมาก และจะสนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยซ้ื์อขา้วสารของกลุ่ม 
เม่ือกลุ่มมีความพร้อมในเร่ืองการผลิตขา้วสารจะไดห้ามาตรการการขายขา้วสารต่อไป 

สหกรณ์ร้านคา้นิคมฯ เชียงพิณ จาํกดั ยนิดีสนบัสนุนในการจาํหน่ายขา้วสารของ 
กลุ่ม    โดยกลุ่มควรออกแบบบรรจุภณัฑใ์หเ้หมาะสม สวยงามดว้ย 

 สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเพญ็ จาํกดั ใหข้อ้คิดเห็นเน่ืองจากมีประสบการณ์ในการ
จาํหน่ายขา้วสารวา่ คุณภาพขา้วเปลือกในเขตอุดรธานี มีคุณภาพใกลเ้คียงกนั ควรเนน้เร่ืองการสีขา้ว
ใหมี้คุณภาพ ขา้วสารท่ีสีไวไ้ม่ควรเกบ็ไวน้าน 1 เดือน เพราะจะทาํใหเ้ป็นขา้วเสีย 

ขา้วสารท่ีกลุ่มนาํมาเป็นตวัอยา่ง เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุดรธานี ไดข้อ  ซ้ือไว้
ทั้งหมด และจะช่วยประชาสมัพนัธ์ขา้วสารของกลุ่ม 
 4.2.5.6 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 

1)  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไดแ้ก่ การท่ีสหกรณ์การเกษตรอาํเภอเพญ็ จาํกดั ไดส่้ง 
เจา้หนา้ท่ีมาช่วยเหลือในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัร และแนะนาํตามประสบการณ์ท่ีมีอยู ่
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2) คุณค่าของการพึ่งตนเองและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมีชดัเจนเป็นรูปธรรม 
 3) หน่วยงานหนุนเสริมไดเ้ขา้ไปติดตามอย่างต่อเน่ือง ทาํให้คณะกรรมการของ
กลุ่มมีกาํลงัใจวา่ไม่ไดอ้ยูอ่ยา่งโดดเด่ียว 
 4) การดําเนินกิจกรรมมีกลุ่มแกนนําท่ี เข้มแข็งจริงจัง  และมีแนวคิดจะให้
คณะกรรมการถือหุ้นเพิ่มในกลุ่ม คนละ 5,000 บาท เพื่อให้มีทุนหมุนเวียนในการทาํธุรกิจ และมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 4.2.5.7 แนวคิดของกลุ่ม 
 กลุ่มมีแนวคิดท่ีจะผลิตขา้วสารในรูปของขา้วกลอ้ง หรือขา้วสารอินทรียสื์บเน่ือง
จาก กลุ่มมีกิจกรรม เล้ียงหมูหลุม พร้อมทั้งผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชภ้ายในกลุ่ม เพื่อลดการใชส้ารเคมีเขา้สู่
การผลิตขา้วอินทรียแ์ละขา้วสารอินทรียใ์นอนาคต 
 

แผนภูมิท่ี 11 แผนผงัแนวคิดการเช่ือมโยงกิจกรรมการผลิตของกลุ่มเกษตรกรนาข่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.2.6 เครือข่ายปุ๋ยเคมี 
 
 4.2.6.1 รูปแบบการเช่ือมโยง 
  เครือข่ายปุ๋ยเคมีเป็นการรวมกนัซ้ือปุ๋ยเคมีของสหกรณ์เครือข่ายทั้งหมด โดยมี

รูปแบบการเช่ือมโยงดงัแผนภูมิท่ี 12 

วตัถุดิบ 
อาหารสัตว ์

โรงสี 

หมูหลุม แกลบ 

ขา้วสารอินทรีย ์

ปุ๋ยอินทรีย ์

ปลูกขา้ว

โค/กระบือ 

มูลสตัว ์

รําขา้ว 
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แผนภูมิท่ี 12 รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายปุ๋ยเคมี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 4.2.6.2 ความเป็นมาของเครือข่าย 
  ตามท่ีรัฐบาลกาํหนดใหเ้กษตรอินทรีย ์เป็นวาระแห่งชาติ เร่ิมจากปี 2548 นั้น 

อยา่งไรกต็ามเกษตรกรยงัไม่สามารถทาํการเกษตรอินทรียไ์ดใ้นทนัที ซ่ึงเป็นผลจากพฤติกรรมของ
เกษตรกรและจิตวิทยาการใชส้ารเคมี เวทีเครือข่ายไดพ้ดูคุยเร่ืองเครือข่ายปุ๋ยเคมีหลายคร้ัง ท่ีประชุม
เห็นดว้ยท่ีจะมีการสัง่ผลิตปุ๋ยเคมีใชใ้นนามของเครือข่ายสหกรณ์อุดรธานี ในช่วงท่ีรอการ
ปรับเปล่ียนไปสู่ปุ๋ยอินทรีย ์

 4.2.6.3 การดาํเนินการของเครือข่ายในปัจจุบนั 
  เน่ืองจากเครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี เป็นเครือข่ายท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล           จึงไม่สามารถทาํธุรกรรมให้สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์การบนัทึกบญัชีของกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์        เวทีเครือข่ายเห็นว่า ตอ้งให้สหกรณ์ท่ีมีความพร้อมในเร่ืองการบริหาร
จดัการรับเป็นเจา้ภาพในนามของเครือข่าย สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอ จาํกดั อาสาเป็นเจา้ภาพ
ในการสัง่ผลิตปุ๋ยเคมี และกาํหนดแผนปฏิบติังานไว ้ดงัน้ี 
  เดือนสิงหาคม – กนัยายน 2549  ประสานงานเร่ืองการขออนุญาตกบัส่วนราชการ        
ท่ีเก่ียวขอ้งในการสัง่ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยเคมี 
  เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2549  สํารวจความต้องการปริมาณการสั่งซ้ือปุ๋ย 
ประสานงานกบัโรงงานผูผ้ลิตปุ๋ย 

จาํหน่ายสมาชิกเครือข่าย 

เครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี 
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 4.2.6.4 วตัถุประสงค/์เป้าหมาย 
 1) เพื่อรวมกนัซ้ือ ลดตน้ทุนปัจจยัการผลิตใหส้มาชิก และเพิ่มอาํนาจการต่อรอง

กบับริษทัผูข้ายปุ๋ย 
 2) เพื่อใหก้ลุ่มองคก์รเครือข่ายมีการสร้างยีห่อ้ของเครือข่าย และขยายผลไปยงั
ปัจจยัการผลิตอยา่งอ่ืน 
 4.2.6.5 แนวทางดาํเนินการ 

1) มีคณะทาํงาน เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เก่ียวกบัการสัง่ผลิตปุ๋ย 
2) ใหส้มาชิกเครือข่ายร่วมกนัลงทุน 
3) แยกบญัชีเฉพาะธุรกิจ 

 4.2.6.6 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 
1) สมาชิกเครือข่ายตอ้งซ่ือสตัย ์จริงใจต่อการอุดหนุนธุรกิจของเครือข่าย 

 2) ประชาสมัพนัธ์อยา่งเขม้ขน้ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของสมาชิกในการยดึติด
ยีห่อ้ 
  3) มีแผนการเช่ือมโยงท่ีชดัเจน 



 
บทที ่5 

บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 

 
5.1 ตวัแบบในการวเิคราะห์ 

 
  หลงัจากเขา้สู่กระแสการพฒันา การพฒันาประเทศไทยไดเ้ดินตามแนวความคิดการ
พฒันาท่ีเรียกวา่ กระแสหลกั (Main Stream)   ท่ีมุ่งเนน้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มุ่งพฒันา
อุตสาหกรรมและมุ่งการส่งออก โดยอิงหลกัคิดทฤษฎีโตขยายแลว้แพร่กระจาย (Growth Theory) 
ควบคู่กบัหลกัคิดทฤษฎีภาวะความทนัสมยั (Modernization Theory) ล่าสุดกคื็อแนวคิดโลกาภิวตัน์ 
(Globalization) ท่ีอยูภ่ายใตก้รอบของทุนนิยมประชาธิปไตยแบบตะวนัตก เพื่อนาํพาสงัคมใหห้ลุด
พน้ภาวะดอ้ยพฒันาหรือความยากจน การปรับเปล่ียนของระบบสงัคมจึงปรับเปล่ียนเป็นการผลิต
เพื่อขายมากข้ึน ผลพวงจากการพฒันาตามแนวทางดงักล่าวไดส่้งผลทั้งดา้นท่ีประสบความสาํเร็จ
และดา้นท่ีเป็นปัญหา กล่าวกนัวา่ “ยิง่พฒันายิง่ยากจน”  ประชาชนสูญเสียท่ีดิน ภาวะหน้ีสินเพิ่ม
มากข้ึน   การเสียสมดุลของส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศของภาคเกษตรกรรม เป็นตน้  
  การแกปั้ญหาความยากจนจึงเป็นนโยบายท่ีควบคู่กบัรัฐบาลทุกยคุสมยั ภายใตฐ้านคิดท่ี
แตกต่างกนัไป  กลไกหน่ึงท่ีสาํคญัและใชใ้นการแกปั้ญหาความยากจนคือการจดัตั้งกลุ่มองคก์ร
ชุมชน  ตามแนวคิด “สหกรณ์”  ภายใตอุ้ดมการณ์ท่ีมีความเช่ือร่วมกนัท่ีวา่ “การช่วยตนเองและการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์จะนาํไปสู่การกินดีอยูดี่ มีความเป็นธรรมและสันติสุข
ในสงัคม”  การดาํเนินงานของสหกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน มีทั้งท่ีเป็นไปตามอุดมการณ์ดงักล่าว และ
หลงทางไปตามกระแสหลกัของการพฒันาท่ีกล่าวแลว้ และดูเหมือนวา่จะยิง่มากข้ึน การนาํองคก์ร
สหกรณ์ท่ีไม่ยดึถือหลกัอุดมการณ์และคุณค่าสหกรณ์  จะไม่สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในดาํเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจได ้ สุดทา้ยกจ็ะกลายเป็นเคร่ืองมือของกลุ่มทุนท่ีอาศยัคนสหกรณ์เป็นกลไกใน
การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนเอง   
  แนวคิดการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายของสหกรณ์ โดยสร้างระบบความสมัพนัธ์ของหน่วย
ต่าง ๆ ในลกัษณะพนัธมิตร  เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั  จะเป็นการเพ่ิมโอกาสใหก้บัสหกรณ์
ต่าง ๆ   และนาํไปสู่การเกิดพลงัอาํนาจการต่อรอง   จะส่งผลใหส้หกรณ์สามารถทาํหนา้ท่ีบรรลุ
เป้าหมายทั้งเศรษฐกิจและสงัคม และนัน่คือ การแกปั้ญหาความยากจน ดว้ยนัน่เอง จากแนวคิดท่ี
กล่าวมาจึงสามารถกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ไดด้งัแผนภูมิท่ี 13 
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แผนภูมิท่ี 13 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 
 
5.2 สรุปผลการวเิคราะห์ 
  
 หลงัจากทีมวิจยัจดักระบวนการเรียนรู้แก่ตวัแทนกลุ่ม/องคก์รเป้าหมาย ในท่ีน้ีคือ ประธาน
คณะกรรมการ และผูจ้ดัการ  และประธานกลุ่มเกษตรกร โดยเร่ิมก่อรูปจากการไม่รู้จกักนั  เปิด
พื้นท่ีเวทีใหรู้้จกักนั ทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความสนิทสนมกนัมากข้ึน  จนกลายเป็นความไวเ้น้ือเช่ือ
ใจ(Trust)ซ่ึงกนัและกนั  มีระบบความสมัพนัธ์ดว้ยความเป็นมิตรภาพ มีความเท่าเทียมกนั  จึงทาํให้
วงสมัพนัธ์ก่อรูปกลายเป็นเครือข่ายในแบบท่ีเรียกวา่ “เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกนั”  กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัมีความต่อเน่ืองกนัมาระยะหน่ึงจึงทาํใหเ้กิดการรวมตวัเพื่อเช่ือมโยงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ  ดงันั้น กล่าวไดว้า่ “การเกิดเครือข่ายการเรียนรู้เป็นฐานทาํใหเ้กิดเครือข่ายทางเศรษฐกิจ”  
ในการวิจยัคร้ังน้ีเกิดการรวมตวัเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ เครือข่ายขา้วเปลือกและ
ขา้วสาร  เครือข่ายอาหารสตัว ์  เครือข่ายนํ้าตาลทราย  เครือข่ายเงินทุน  เครือข่ายปุ๋ย  ซ่ึงการรวมตวั
เช่ือมโยงดงักล่าวไดเ้กิดผลต่อกลุ่ม/องคก์รและสมาชิกทั้งทางดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ 
 อยา่งไรกต็ามในการเช่ือมโยงเครือข่ายในวจิยัคร้ังน้ีกล่าวไดว้า่ยงัไม่เกิดพลงั(Synergy) ของ
เครือข่ายมากพอ เพราะวา่การเช่ือมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจยงัไม่เก้ือกลูกนัเท่าท่ีควร หรือท่ี
เรียกกนัวา่ ยงัไม่มีการเช่ือมโยงแบบห่วงโซ่อุปทาน (Value chain) ดงันั้นการเรียนรู้ของเครือข่าย
ระยะต่อไปตอ้งจดักระบวนการใหส้ามารถเช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลกัษณะดงักล่าวใหไ้ด ้
เพื่อใหเ้ครือข่ายมีพลงัสูงสุด และนัน่คือเครือข่ายสามารถช่วยเหลือสมาชิกแกไ้ขปัญหาความยากจน
ไดต้ามแนวคิดปรัชญาและคุณค่าสหกรณ์นัน่เอง 

 

•  วิธีคิดของผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร 
• ระบบของเครือข่ายคุณค่าท่ีเกิดข้ึน 
    - การจดัการเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม 
    - การบริหารจดัการของกลุ่ม/องคก์ร 
    - รูปแบบของเครือข่าย 
    - การจดัระบบการส่ือสาร 
    - ประเภทของกิจกรรมท่ีเช่ือมโยง 
    - ศกัยภาพของกลุ่ม/องคก์ร 
     

- การแกปั้ญหาความยากจน 
- การลดรายจ่าย 
- การเพิ่มรายได ้
- การขยายโอกาส 
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 5.2.1 ผลลพัธ์ของการเช่ือมโยง 
 
  การเกิดข้ึนของเครือข่ายดงักล่าวก่อใหเ้กิดผลทางสงัคมและเศรษฐกิจ สามารถอธิบาย
ไดด้งัน้ี 

 ในส่วนของผลทางสังคม  การเกิดข้ึนของ “เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกนั” เป็นการสร้าง
พื้นท่ีทางสงัคมใหแ้ก่กลุ่ม/องคก์รต่าง ๆ  ทั้งสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชนไดมี้
โอกาสรู้จกัเพือ่นใหม่ท่ีมีวิถีการทาํงานในรูปแบบเดียวกนั  จากการไม่รู้จกักนัเร่ิมมีความสมัพนัธ์
มากข้ึน ดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนั เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่น 
สหกรณ์โคนมศรีธาตุ จาํกดั ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจดัการสหกรณ์โคนม เม่ือ
ทราบจากตวัแทนของสหกรณ์โคนมกดุจบัวา่สหกรณ์กาํลงัมีปัญหา กพ็าเจา้หนา้ท่ีเดินทางจากไป
เยีย่มสหกรณ์โคนมกดุจบั จาํกดั เพื่อช่วยแกปั้ญหาการบริหารจดัการสหกรณ์ใหแ้ก่สหกรณ์โคนม
กดุจบั     สหกรณ์การเกษตรเพญ็ จาํกดั มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการโรงสีขา้วไดช่้วยเหลือ 
กลุ่มเกษตรกรทาํนานาข่าในการฟ้ืนฟโูรงสีขา้ว ฯลฯ ตวัอยา่งเหล่าน้ี ช้ีใหเ้ห็นระบบความสมัพนัธ์
ทางสงัคมท่ีเก้ือกลูช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัโดยไม่ไดคิ้ดถึง “เงินตรา” เป็นตวัตั้ง ซ่ึงอาจเรียกไดว้า่
กลายเป็นวงสมัพนัธ์เชิงเครือญาติในระบบเครือข่าย    

 กลไกการเรียนรู้ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในคร้ังน้ี คือ การใช ้ “ประเพณีผกูเส่ียว” ซ่ึงเป็นทุน
ทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   มาเป็นกลไกผกูร้อย ฝ้ันเกลียว  ยิง่ทาํใหร้ะบบความสมัพนัธ์มีความกระชบั
มากข้ึน  โดยไดมี้การจดั “ประเพณีผกูเส่ียวสหกรณ์” ข้ึนท่ีสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี ผล
จากการเรียนรู้คร้ังน้ียงัทาํใหช่้องวา่งทางสงัคมท่ีเคยมี โดยเฉพาะสาํนึกในสถานภาพของความเป็น
ชั้นชน(Strata) และชนชั้น(Class) ไดล้ดกลายมาเป็นเพือ่นเกลอหรือ “เส่ียว” ในภาษาอีสาน ท่ีมี
ความเท่าเทียมกนั  

 อยา่งไรกต็ามถึงแมว้า่ผลทางสงัคมไม่สามารถวดัค่าเป็นปริมาณดงัเช่นการเช่ือมโยง
ทางธุรกิจได ้แต่จากการวจิยัคร้ังน้ีเห็นไดช้ดัวา่ ผลทางสงัคมท่ีเกิดข้ึน ไดก้ลายเป็น “ทุนทางสงัคม”  
ท่ีสาํคญัเพื่อการเช่ือมโยงทางธุรกิจในต่อมา การเกิดทุนทางสงัคมไม่มีขาดทุน เพราะไม่มีตน้ทุน 
เพราะฉะนั้นการสร้างทุนทางสงัคมไดม้ากเท่าไร จะยิง่เป็นผลดีต่อการเช่ือมโยงทางธุรกิจมากข้ึน
เท่านั้น นัน่คือ การทาํใหมู้ลค่าธุรกิจเพิ่มข้ึน นัน่เอง  

ในส่วนของผลทางเศรษฐกจิ ความเป็นเครือข่ายของกลุ่ม/องคก์รกลุ่มเป้าหมายทาํใหส่้งผล
ทางเศรษฐกิจโดยใชส่ิ้งท่ีมี “คุณค่า” ในแต่ละกลุ่ม/องคก์ร เปล่ียนแปลงเพ่ิม “มูลค่าเชิงธุรกิจ” สภาพ
ดงักล่าวเห็นไดว้า่ระบบของเครือข่ายคุณค่าส่งผลต่อการแกปั้ญหาความยากจนใหแ้ก่สมาชิก  ในท่ีน้ี
หมายถึงการท่ีสมาชิกมีการเปล่ียนแปลงในดา้นการลดรายจ่าย การเพิม่รายไดแ้ละการขยายโอกาส 
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 5.2.1.1 การลดรายจ่าย 
  ผลการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย ส่งผลใหส้มาชิกกลุ่ม/องคก์รเป้าหมาย สามารถลด

รายจ่ายไดโ้ดยตรง หมายถึง การท่ีสมาชิกสามารถซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคในราคาท่ีตํ่ากว่า
ทอ้งตลาด ในท่ีน้ี ไดแ้ก่ การเกิดเครือข่ายนํ้าตาลทรายขาว  ซ่ึงเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ท่ีราคา
นํ้าตาลทรายมีราคาสูงข้ึน การเกิดเครือข่ายทาํใหส้มาชิกสหกรณ์ไดซ้ื้อในราคาถูก  โดยสมาชิกได้
ลดรายจ่ายกิโลกรัมละ 2- 3 บาท ในมูลค่ารวมในคร้ังแรกของการรวมตวัคิดเป็นเงิน 69,300 บาท 
  นอกจากน้ีในส่วนของการลดรายจ่าย  เครือข่ายไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อใหก้ลุ่ม/
องคก์รทั้งหลายไดแ้ลกเปล่ียนซ้ือ – ขายสินคา้กนัภายในเครือข่ายก่อน โดยเฉพาะสินคา้ท่ีกลุ่ม/
องคก์รผลิตไดเ้อง เช่น อิฐบลอ็กของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ เชียงพิณ จาํกดั การแปรรูป
ขา้วเปลือกเป็นขา้วสารเพื่อจาํหน่ายกบัสมาชิกของสหกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรทาํนานาข่ากาํลงั
ดาํเนินการ แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นการตลาดของเศรษฐกิจพอเพยีงท่ีกล่าวไวว้า่
ตลาดมี 3 ประเภทคือ ตลาดพอเพียงหรือตลาดภายใน ตลาดผกูพนั และตลาดบริโภค สภาพท่ีกล่าว
มาจึงเป็นการสร้างตลาดพอเพียงนัน่เอง นอกจากน้ีสมาชิกองคก์รเครือข่าย มากกวา่ 20 กลุ่ม/องคก์ร
กาํลงัวางแนวทางการเช่ือมโยงเร่ืองปุ๋ยเคมี ซ่ึงคงเหลือเพียงรายละเอียดในบางขั้นตอนเท่านั้น โดยท่ี
ประชุมตกลงกนัวา่จะตอ้งดาํเนินการใหท้นัในเดือนตุลาคม 2549  ดงันั้นสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดท่ี
ตอ้งการใชปุ๋้ยจะไดซ้ื้อปุ๋ยในราคาถูกท่ีเกิดจากการรวมกนัซ้ือในปริมาณท่ีมาก 

  จะเห็นไดว้า่การเรียนรู้ของเครือข่ายมีแนวโนม้เป็นไปในทิศทางท่ีทาํใหส้มาชิก
ไดรั้บผลประโยชน์มากข้ึน ทั้งดา้นพื้นท่ี  จาํนวนสมาชิกท่ีไดรั้บผลประโยชน์ และปริมาณของ
ธุรกิจท่ีเช่ือมโยง 

 5.2.1.2 การเพิม่รายได ้
  ในส่วนของการเพิ่มรายได ้ กล่าวไดว้า่ผลการเช่ือมโยงคร้ังน้ีทาํใหส้มาชิกมีรายได้

เพิ่มข้ึนใน 2 มิติ คือรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลผลิตโดยตรง ซ่ึงไดแ้ก่ เครือข่ายขา้วเปลือก มีมูลค่า
ธุรกิจทั้งหมด  51,089,400 บาท   และการมีรายไดเ้พิม่ข้ึนจากการปันผลท่ีเพิ่มข้ึนในกรณีท่ีองคก์ร
ไหนมีการเพิ่มข้ึนจากธุรกิจขององคก์ร เช่นการรวมหวักนัขายขา้วทาํใหข้ายไดร้าคาในระดบัดี นัน่
คือทาํใหก้าํไรมากข้ึนดว้ย และยอ่มทาํใหส้มาชิกไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 

 5.2.1.3 การขยายโอกาส 
 การขยายโอกาส หมายถึง การท่ีสมาชิกกลุ่ม/องคก์รกลุ่มเป้าหมายไดรั้บสิทธิ 
สามารถเขา้ถึงการบริการต่าง ๆ ของสงัคม  การวจิยัคร้ังน้ี การรวมตวักนัเป็นเครือข่ายของกลุ่ม/
องคก์รเป้าหมาย เป็นการสร้างพื้นท่ีและสร้างโอกาสใหแ้ก่กลุ่ม/องคก์รไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ นัน่
หมายถึงโอกาสของสมาชิกท่ีจะไดรั้บประโยชนจ์ากเครือข่ายดว้ยนัน่เอง  เช่น เครือข่ายอาหารสตัว ์
เป็นลู่ทาง หรือโอกาสแก่สมาชิกไดข้ายผลผลิตในราคาท่ีเป็นธรรมเท่ากบัการขายใหก้บัพอ่คา้  
เครือข่ายนํ้าตาลทรายขาว ทาํใหส้มาชิกมีโอกาสท่ีไดซ้ื้อสินคา้บริโภคในราคาถูก ตามบริการของรัฐ
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ผา่นกรมการคา้ภายใน มายงัสาํนกังานการคา้ภายในจงัหวดัอุดรธานี   นอกจากน้ีการเช่ือมโยง
เครือข่ายทาํใหส้มาชิกมีโอกาสในการกูย้มืเงินไปลงทุนในการประกอบอาชีพมากข้ึน อนัเน่ืองจาก
สหกรณ์ขนาดใหญ่กบัสหกรณ์ขนาดเลก็หรือสหกรณ์ท่ีตอ้งการเงินทุนมีการเช่ือมโยงเงินทุนใน
รูปแบบการฝากเงิน และการกูย้มืเงิน ไดแ้ก่  สหกรณ์การเกษตรหนองววัซอ จาํกดั ไดน้าํเงินฝาก
ใหก้บัสหกรณ์ร้านคา้นิคมเชียงพิณ จาํกดั  สหกรณ์การเกษตรนิคมเชียงพิณ จาํกดั ฯลฯ 

ทา้ยสุดการเกิดข้ึนของเครือข่ายยงัทาํใหก้ลุ่มองคก์รเพ่ิมโอกาสในการแกปั้ญหา ในการวิจยั
คร้ังน้ีเห็นชดักรณี สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเพญ็ จาํกดั ไดช่้วยเหลือกลุ่มเกษตรกรทาํนานาข่าใน
การซ่อม และฟ้ืนฟโูรงสีขา้วท่ีมีปัญหาไม่สามารถดาํเนินการไดม้านานถึง 3 ปี   และการท่ีสหกรณ์
โคนมศรีธาตุ ช่วยเหลือแนะนาํ สหกรณ์โคนมกดุจบัจาํกดัเก่ียวกบัการบริหารจดัการ ฯลฯ   ผลท่ีเกิด
จากการเช่ือมโยงเชิงแกปั้ญหาความยากจนแก่สมาชิก  สามารถสรุปไดด้งัน้ี     

 
ตารางท่ี 21  จาํนวนกลุ่มองคก์รท่ีเช่ือมโยง จาํนวนสมาชิกรวม จาํนวนสมาชิกท่ีจด สย.และผล 

ท่ีเกิดจากการเช่ือมโยง เชิงแกปั้ญหาความยากจนแก่สมาชิกจาํแนกตามเครือข่ายท่ีเกิดข้ึน 
 

เครือข่าย/กิจกรรม 

จาํนวน
กลุ่ม

องคก์รท่ี
เช่ือมโยง 

จาํนวน
สมาชิก
รวม 

จาํนวน
สมาชิก
ท่ีจด สย. 

ผลท่ีเกิดจากการเช่ือมโยง เชิงแกปั้ญหา
ความยากจนแก่สมาชิก 

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้
ขยาย
โอกาส 

เครือข่ายสหกรณ์
จงัหวดัอุดรธานี/การ
เรียนรู้ร่วมกนั 

 
24 

 
37,914 2,868 - -  

เครือข่ายอาหารสตัว ์ 5 3,920 449  - - 
เครือข่ายขา้วเปลือก 4 13128 1,788    
เครือข่ายนํ้าตาลทราย 5 10,111 928    
เครือข่ายขา้วเปลือก-
ขา้วสาร 

4 14,280 916    

เครือข่ายปุ๋ยเคมี 23 27,282 2,868  -  
 
5.2.2 ปัจจัยทีมี่ความสัมพนัธ์ระหว่างเครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 
 

 จากผลทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยแกปั้ญหาความยากจนใน 3 มิติ ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าทางธุรกิจนั้น ข้ึนอยูก่บัชุดของกิจกรรมในวงสมัพนัธ์ของ 
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เครือข่าย ท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
  5.2.2.1  วิธีคิดของผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร 
    ผูน้าํของกลุ่ม/องคก์ร ในท่ีน้ีคือ ผูจ้ดัการ ประธานคณะกรรมการ ซ่ึงเป็น
ตวัแทนในการเขา้ร่วมประชุมเครือข่ายซ่ึงจะเป็นผูก้าํหนดแนวทางและสามารถตดัสินใจไดร้ะดบั
หน่ึง  ดงันั้นการเช่ือมโยงเครือข่ายจึงข้ึนอยูก่บัวิธีคิดของผูน้าํทั้งสองของแต่ละองคก์ร  ในการเกิด
เครือข่ายคร้ังน้ี วิธีคิดของผูน้าํส่วนใหญ่ยงัมุ่งเนน้การใชเ้งินเป็นตวัตั้ง เช่น ตอ้งการเงินทุนเพิม่
ตลอดเวลาและดูเหมือนวา่เป็นความตอ้งการท่ีไม่เพยีงพอ  จึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ไม่มีการคาํนึงถึง
หลกัคุณค่าสหกรณ์  อุดมการณ์สหกรณ์ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความ
รับผดิชอบต่อตนเอง   และเม่ือผูน้าํกลุ่ม/องคก์รมีวิธีคิดท่ีใชเ้งินเป็นตวันาํ  กจ็ะส่งผลวา่การ
เช่ือมโยงนั้นตอ้งเป็นแบบซ้ือขายกนัแบบธุรกิจเท่านั้น ขาดคุณค่าทางสงัคมท่ีตอ้งทาํใหเ้กิดข้ึนเป็น
ทุนสงัคมต่อไป ทั้ง ๆ ท่ีหนา้ท่ีของสหกรณ์ทั้งหลายตอ้งกระทาํทั้งดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 
 อยา่งไรกต็ามยงัมีผูน้าํกลุ่มองคก์รท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายจาํนวนหน่ึงท่ีพดูเนน้ย ํ้าถึงหลกัการ 
คุณค่าสหกรณ์อยูเ่นือง ๆ  อนัทาํใหเ้ป็นขอ้คิดแก่เวทีการเรียนรู้เม่ือหลงทางไดบ้า้ง ตวัอยา่ง เช่น การ
เนน้ย ํ้าจากประธานเครือข่ายเก่ียวกบัการสร้างตลาดภายในแบบเก้ือกลูในเครือข่าย  ผูจ้ดัการสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูอุดรธานีท่ีไดเ้สนอแนวคิดต่อท่ีประชุม และผา่นวารสารของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเอง 
ในแนวท่ีเรียกร้องใหส้หกรณ์ต่าง ๆ ตระหนกัยดึหลกัการสหกรณ์ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การดาํเนินงานของแต่ละสหกรณ์ และแนวคิดการดาํเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทาํนานาข่าท่ีมีวธีิคิด
นาํส่ิงท่ีมีอยู ่ “มีคุณค่า” มาใช ้และ “เพิ่มมูลค่า” จากการผลิต เช่น ผลิตจากโรงสีได ้แกลบ ใชเ้ล้ียง
หมูหลุม กลายเป็นปุ๋ย ใชป้ลูกขา้วป้อนใหโ้รงสี  
  5.2.2.2 ระบบของเครือข่ายคุณค่าท่ีเกิดข้ึน 
   1) การจดัการเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม ในท่ีน้ีหมายถึง กระบวนการขั้นตอนการ
ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล  ใน
การบริหารจดัการเครือข่ายในคร้ังน้ีไดย้ดึหลกักระบวนการมีส่วนร่วมตามท่ีกล่าวขา้งตน้ สามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 
    1.1)  ร่วมคิด 
     ร่วมคิด หมายถึง การใหต้วัแทนสมาชิกองคก์รเครือข่ายร่วมกนัคิดถึง
ความสาํคญัของการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย  โดยทบทวนสถานการณ์ของการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ี
ผา่นมา  โดยการเล่าประสบการณ์และแนวคิดของแต่ละคน  ผลทาํใหต้วัแทนสมาชิกองคก์ร
เครือข่าย ไดต้ระหนกัท่ีจะรวมตวัเพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายกนัใหเ้ขม้แขง็มากข้ึน 
    1.2)  ร่วมวเิคราะห์ปัญหา 
     ร่วมวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง การใหต้วัแทนสมาชิกองคก์รเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาในการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีผา่นมา ทาํใหต้วัแทนสมาชิก
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องคก์รเครือข่ายเขา้ใจสถานการณ์ปัญหาการเช่ือมโยงท่ีผา่นมา เช่น  การขาดกลไกการประสานงาน   
การไม่ต่อเน่ืองของการเช่ือมโยงเครือข่าย   ไม่เช่ือมัน่ในเครือข่ายในอดีต ฯลฯ  
    1.3)  ร่วมตดัสินใจ  
     ร่วมตดัสินใจ หมายถึง การใหต้วัแทนสมาชิกองคก์รเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีสมเหตุสมผล โดยคาํนึงถึงศกัยภาพ สถานการณ์
และบริบท  ในคร้ังน้ีทาํใหไ้ดแ้นวทางในการจดัองคก์รเครือข่ายวา่ควรดาํเนินการต่อไปน้ี  1) ควรมี
ช่ือเรียกเครือข่ายเพื่อการส่ือสารในต่อไป   2) ควรกาํหนดโครงสร้างเครือข่ายใหช้ดัเจน  3) มีการ
กาํหนดการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง ในวนัท่ี 20 ของทุกเดือน  4) ควรมีการจดัทาํพิธีผกูเส่ียวกลุ่ม/
องคก์รเครือข่ายเพื่อการยดึเหน่ียวทางจิตใจ   5) ควรมีการประชุมสญัจรเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ดาํเนินงานซ่ึงกนัและกนัร่วมกนั   6) ควรมีศูนยป์ระสานงาน  และ 7) ควรมีแผนการเช่ือมโยงท่ี
ชดัเจน  นอกจากน้ียงัมีการร่วมวิเคราะห์ศกัยภาพของแต่ละองคก์รวา่จะเช่ือมอะไรกบัใครไดบ้า้ง  
ผลทาํใหมี้ความชดัเจนของกลุ่มท่ีตอ้งการเช่ือมโยงในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ขา้ว  อาหารสตัว ์ ปุ๋ย 
นํ้ามนั  เงินทุน ฯลฯ 
    1.4)  ร่วมปฏิบติั 
     ร่วมปฏิบติั  หมายถึง การใหต้วัแทนสมาชิกองคก์รเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การลงมือทาํตามแนวทางท่ีตดัสินใจเลือก ในคร้ังน้ีคือการปฏิบติัการเช่ือมโยงเครือข่าย ซ่ึงไดเ้กิด
เครือข่ายขา้วเปลือก   เครือข่ายขา้วสาร  เครือข่ายนํ้าตาลทราย  เครือข่ายอาหารสตัว ์  และกาํลงั
วางแผนเช่ือมโยงเครือข่ายปุ๋ยโดยมีการกาํหนดตราสญัลกัษณ์ของเครือข่ายเพื่อใชใ้นการเช่ือมโยง 
วางแผนเช่ือมโยงผลผลิตอ่ืน ๆ เช่น อิฐบลอ็ก ฯลฯ  
    1.5)  ร่วมรับผลประโยชน ์
     ร่วมรับผลประโยชน์ หมายถึง ผลจากการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ แลว้ทาํให้
เครือข่ายไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั การวจิยัคร้ังน้ีทาํใหเ้กิดเครือข่ายต่าง ๆ และท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน
ต่อเน่ือง  ดงัท่ีกล่าวแลว้  ทาํใหก้ลุ่มองคก์รไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัทั้งทางเศรษฐกิจและสงัคม  
    1.6)  ร่วมประเมินและสรุป 
     ร่วมประเมินและสรุปหมายถึงการใหส้มาชิกตวัแทนกลุ่มองคก์รเครือข่าย
มีส่วนร่วมในการพิจารณาคุณค่าจากผลการปฏิบติั ตลอดจนสรุปทางเลือกวา่ควรดาํเนินการต่อไป
อยา่งไร  ซ่ึงไดมี้การร่วมประเมินสรุปกนัในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2549  ส่วนใหญ่เห็นตรงกนัวา่ได้
เดินมาถูกแนวทางแลว้ และมุ่งมัน่จะใหเ้ครือข่ายดาํรงอยูย่าวนาน เพราะเห็นผลประโยชน์จาก
เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ระหวา่งกระบวนการวิจยัท่ีผา่นมา และจะตอ้งมีเครือข่ายการเรียนรู้ประชุม
กนัทุกเดือนต่อไป 
 จากการจดัการเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมดงักล่าวทาํใหต้วัแทนสมาชิกเครือข่ายเกิดการ
เรียนรู้ มีความมัน่ใจและเขา้ใจต่อแนวทางการพฒันาเครือข่ายมากข้ึน ทาํใหมี้การเสียสละเงิน 
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สลบักนัเป็นเจา้ภาพเพื่อการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประจาํเดือนหลงัจากปิดโครงการ ดงันั้น
กระบวนการพฒันาจึงควรตอ้งตระหนกั และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้
ส่วนร่วมสูงสุดอยา่งแทจ้ริง และเป็นไปอยา่งทัว่ถึงทุกคนหรือส่วนใหญ่ ภายใตศ้กัด์ิศรีความเป็น
มนุษยอ์ยา่งเท่าเทียม  เกิดความไวว้างใจ  และทาํใหค่้อย ๆ เกิดเครือข่ายทางธุรกิจตามมา  
 อยา่งไรกต็ามในการบริหารจดัการเครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี มีขอ้ประเดน็เชิง
กลไกท่ีตอ้งปรับปรุงเพื่อใหร้ะบบการบริหารจดัการเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแ้ก่ กลไก
การประชุมประจาํเดือน  กล่าวไดว้า่ ยงัขาดความชดัเจนหรือเป้าหมายของการประชุมแต่ละคร้ัง 
การดาํเนินการประชุมดาํเนินเป็นไปเหมือนกบัการประชุมของหน่วยราชการ ทางฝ่ายผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมกไ็ม่มีการเตรียมการขอ้มูลขององคก์รตนเองมาแลกเปล่ียน ขอ้ตกลงท่ีเป็นผลสรุปจากท่ี
ประชุมยงัไม่นาํไปสู่การปฏิบติัมากนกั  นอกจากน้ีตอ้งปรับปรุงระบบการประสานงาน  การเชิญ
ประชุม เอกสารบนัทึกการประชุม ใหพ้ร้อมมากกวา่น้ี   
   2) การบริหารจดัการของกลุ่ม/องคก์ร   ในท่ีน้ีหมายถึงระบบท่ีสหกรณ์มีการ
วางแผนกลยทุธ์  มีการนาํแผนไปปฏิบติั   การประเมินผลแผน  เป็นวงจรในการบริหารจดัการ
สหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย  จากการศึกษาพบวา่ มีสหกรณ์ท่ีมีการจดัทาํแผนกลยทุธ์แลว้
ทั้งหมด 24 สหกรณ์ และในส่วนของสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายทั้งหมด 19 สหกรณ์  มีสหกรณ์ท่ีมี
แผนกลยทุธ์แลว้จาํนวน 17 สหกรณ์ และยงัไม่มีการจดัทาํ 2  สหกรณ์  จากลงพื้นท่ีเพื่อเยีย่มเยอืน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ พบวา่ ฝ่ายบริหารเกือบทั้งหมดขาดทกัษะการจดัการเชิงกลยทุธ์  ขณะเดียวกนัก็
ไม่มีกลไกในการใชแ้ผนกลยทุธ์เป็นเคร่ืองมือในการทาํงาน จึงทาํใหห้ลงัจากจดัทาํแผนเชิงกลยทุธ์
แลว้ไดเ้กบ็ไวใ้นตูเ้อกสารไม่ไดน้าํมาใชใ้นการดาํเนินงานแต่อยา่งใด ทาํใหก้ารบริหารจดัการข้ึนอยู่
กบัผูจ้ดัการ และจากการพดูคุยกบัผูจ้ดัการ ส่วนหน่ึงอธิบายวา่ “จาํไดว้า่มีโครงการอะไรบา้ง” จึงไม่
จาํเป็นตอ้งดู  เม่ือการปฏิบติัไม่ไดย้ดึแผน จึงขาดการประเมินผลแผน ไม่สามารถปรับแผนให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ได ้ สภาพเช่นน้ีจึงเห็นไดว้า่การบริหารจดัการของสหกรณ์ยงัมีวิธีการ
ทาํงานแบบเดิม ๆ   คือการมีแผนประจาํปีตามระบบราชการและปฏิบติัตามโครงการท่ีมีซ่ึงอาจ
เป็นไปตามแผนบา้งไม่เป็นบา้ง เพราะฝ่ายคณะกรรมการไม่ไดต้รวจสอบวา่แผนเป็นอยา่งไร  และ
เม่ือสอบถามกรรมการวา่ “รู้วา่มีแผนกลยทุธ์หรือไม่”  ส่วนใหญ่ไม่รู้วา่แผนกลยทุธ์เป็นอยา่งไร ทาํ
เม่ือไร ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ ระบบการบริหารจดัการยงัขาดทกัษะการจดัการเชิงกลยทุธ์ กลไกการ
ควบคุมกไ็ม่ไดใ้ชแ้ผนในการดาํเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือวิสยัทศัน์ 
 อยา่งไรกต็ามผูจ้ดัการบางสหกรณ์กไ็ดพ้ยายามสร้างกลไกการเรียนรู้แก่คณะกรรมการแต่
เน่ืองจากคณะกรรมการส่วนใหญ่มกัจะเป็นผูอ้าวโุสท่ีอายวุยัชรามาก ทาํใหมี้กรอบคิดทาํงาน
แบบเดิม ๆ เพียงคอยกาํกบัดูแล ตดัสินใจ วา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยตามหลกัเสียงขา้งมากอยา่ง
เดียว ดงันั้นในส่วนน้ีหน่วยงานหนุนเสริมจึงตอ้งเร่งกระตุน้การเรียนรู้ใหส้หกรณ์ต่าง ๆ ดาํเนินการ
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โดยใชแ้ผนกลยทุธ์เป็นเคร่ืองมือ มีการทบทวนแผนหลงัจากปฏิบติัตามแผน และการประเมินผล
แผน และจดัทาํแผนในรอบต่อไปภายใตก้ระบวนการมีส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง     
   3)  ประเภทของกิจกรรมท่ีเช่ือมโยง 
    กิจกรรมการเช่ือมโยงบางอยา่งไม่ก่อในเกิดการลดรายจ่าย เพิ่มรายไดใ้นทนัที 
เช่น การเช่ือมโยงเงินทุน หน่วยองคก์รกูเ้งินไปใหส้มาชิกกูต่้อ ทาํใหส้มาชิกมีหน้ีสิน และหากการกู้
เงินนาํใชผ้ดิวตัถุประสงค ์  กย็ิง่นาํไปสู่กบัดกัของหน้ีสิน  จึงอาจมีผลใหเ้ป็นหน้ีมากข้ึน ระยะเวลา
มากข้ึน ทาํใหไ้ม่สามารถเพ่ิมทรัพยสิ์นจากหน้ีสินได ้ แสดงใหเ้ห็นวา่ ไม่สามารถหลุดพน้จากความ
ยากจนตามแนวการพ่ึงตนเองได ้  ดงันั้นประเภทของกิจกรรมการเช่ือมโยงจึงส่งผลต่อการแกปั้ญหา
ความยากจนของสมาชิกดว้ย  การเช่ือมโยงเงินทุนจึงมีขอ้คิดวา่การนาํเงินไปช่วยในการลงทุนของ
สมาชิกนั้นตอ้งทาํในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม และตอ้งเป็นการสร้างโอกาสใหส้มาชิก หรือไม่กต็อ้ง
ทาํใหเ้กิดผลต่อสมาชิกใหส้ามารถลดหน้ีสินเพื่อการพึ่งตนเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด ไม่ใช่สภาพท่ีเป็นการ
ก่อหน้ีอยา่งย ัง่ยนื 
   4)  แบบแผนของการเช่ือมโยง 
    ในการวิจยัคร้ังน้ีหมายถึง แบบแผนการเช่ือมโยงในส่วนมิติของความสมัพนัธ์ 
ของคนในฐานะตวัแทนขององคก์ร และแบบแผนการเช่ือมโยงกิจกรรม   
    4.1)  ความสมัพนัธ์ของคนในฐานะตวัแทนขององคก์ร  การเช่ือมโยงเครือข่าย
คร้ังน้ี กล่าวไดว้า่ การจดัระบบความสมัพนัธ์ตั้งอยูบ่นฐานความเท่าเทียม  เคารพและใหเ้กียรติซ่ึง
กนัและกนั  ซ่ึงนาํไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง 
    4.2) แบบแผนการเช่ือมโยงกิจกรรม  ในส่วนของแบบแผนการเช่ือมโยง
กิจกรรม  กล่าวไดว้า่มีลกัษณะเชิงเด่ียว  ขาดความเช่ือมโยงการผลิตท่ีใชห้ลกั “คุณค่า” นาํไปเพิ่ม 
“มูลค่า” ท่ีเก้ือกลูกนั เช่น การทาํนาไดผ้ลผลิตขา้ว แปรรูปเป็นขา้วสาร ปลายขา้ว รํา แกลบ สามารถ
นาํเป็นคุณค่าไปเพิ่มมูลค่า เช่น รํานาํไปเป็นอาหารสตัว ์   สตัวข์บัถ่ายเป็นปุ๋ย หรือ แกลบนาํไปผลิต
ถ่านใชหุ้งตม้อาหาร ฯลฯ  ซ่ึงการเช่ือมโยงแบบน้ีจะทาํใหล้ดตน้ทุนการผลิต นัน่คือการลดรายจ่าย 
เพิ่มรายไดน้ัน่เอง 
   5)  การจดัระบบการส่ือสาร 

   ก่อนการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยั จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ พบวา่ มีการเช่ือมโยงธุรกิจอยูบ่า้งโดยอาศยัการส่ือสาร อยา่งไม่เป็นทางการและไม่มีระบบ
ท่ีแน่นอน รูปแบบการส่ือสารยงัเป็นเพยีงการส่ือสารระหวา่งบุคคล(Interpersonal communication) 
คือ มีเพียงตวัแทนสหกรณ์ เช่น ผูจ้ดัการตกลงธุรกิจกบัผูจ้ดัการดว้ยกนั เน่ืองจากการเช่ือมโยงยงัอยู่
ในแวดวงกลุ่มเลก็ๆเท่านั้น   และเป็นการจบัเป็นคู่ๆ โอกาสพบปะกนัซ่ึงเป็นช่องทางการส่ือสารก็
ยงัมีนอ้ย เน้ือหาของการส่ือสารกถู็กจาํกดัใหแ้คบอยูเ่ฉพาะเร่ืองธุรกิจ ส่วนความผกูพนั ความเป็น
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เพื่อนร่วมอุดมการณ์ยงัไม่ชดัเจน ความคุน้เคยและความไวว้างใจกนัยงัไม่แสดงออกอยา่งปรากฏชดั 
รวมไปถึงแนวทางการร่วมกนัสร้างเป็นเครือข่ายกย็งัไม่เกิดข้ึน 

   ระหวา่งและหลงัการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยั  สหกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
เป็นสมาชิกในเครือข่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการส่ือสารเพ่ือการเช่ือมโยงเครือข่าย ท่ีเห็นไดช้ดัเจน
คือเม่ือเกิดเครือข่ายใหม่ข้ึน บรรดาสมาชิกของเครือข่ายเหล่านั้นไดใ้ชก้ารส่ือสารอยา่งกวา้งขวาง
และหลายรูปแบบ ท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดคือ นอกจากจะยงัมีการส่ือสารระหวา่งบุคคลแบบเดิมแลว้ ยงัมี
การส่ือสารในกลุ่มใหญ่(Large group communication) ในการประชุมท่ีมีตวัแทนของกลุ่มองคก์รท่ี
ทาํหนา้ท่ีเป็นทั้งผูส่้งสาร(Sender)และผูรั้บสาร(Receiver) ไปพร้อมๆกนัโดยร่วมปรึกษา หารือและ
ตกลงกนัอยา่งเป็นทางการ นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายในบรรดากลุ่มองคก์รข้ึนมาอีกดว้ย  เวทีและ
โอกาสในการประชุมน้ีถือวา่เป็นช่องทางการส่ือสาร(Channel)ท่ีเกิดข้ึนใหม่และสาํคญัมาก เพราะ
ทาํใหส้ามารถเกบ็รายละเอียดของเน้ือหาการส่ือสาร(Message)อนัไดแ้ก่รายงานการประชุมและการ
ติดตามผลการประชุม และร่วมตกลงรับรอง รับทราบร่วมกนัในบรรดาเครือข่ายไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

   เน้ือหาต่างๆจากท่ีประชุมไดรั้บการนาํไปถ่ายทอดสู่องคก์รของสหกรณ์แต่ละ
แห่ง ทาํใหต้วัแทนไดท้าํหนา้ท่ีเสมือนเป็นผูน้าํพาข่าวสาร และการเป็นผูน้าํทางความคิด(Opinion 
leader) คือการนาํข่าวสารไปบอกต่อในท่ีประชุมของสหกรณ์แต่ละแห่ง ซ่ึงถือเป็นการส่ือสารสอง
ระดบัขั้น (Two step flow) อนัจะนาํไปสู่การเรียนรู้ร่วมกนัในแต่ละสหกรณ์ต่อไป    

   นอกจากน้ีสมาชิกเครือข่ายยงัใชรู้ปแบบการส่ือสารอยา่งมีส่วนร่วมตลอดเวลา
ในการประชุม  เช่น การมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ตามวาระโอกาสของการ
ประชุม การออกแบบรูปแบบตราสญัลกัษณ์ของเครือข่าย การช่วยกนัคิดรูปแบบงานผกูเส่ียว
สหกรณ์ การไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้การใชช่้องทางการส่ือสารอยา่งอ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต์
ของเครือข่าย โดยการส่งเร่ืองราวขององคก์รตนเองเพ่ือประกาศหรือประชาสมัพนัธ์  การเขา้มาใช้
เวบ็บอร์ดในการโตต้อบพดูคุยกนั 

   อน่ึง การส่ือสารระหวา่งองคก์รยงัทาํใหเ้กิดเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้ึน 
เช่น สหกรณ์โคนมศรีธาตุซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจดัการสหกรณ์โคนม เม่ือ
ทราบจากตวัแทนของสหกรณ์โคนมกดุจบัวา่สหกรณ์กาํลงัมีปัญหา สหกรณ์โคนมศรีธาตุกจ็ะพา
เจา้หนา้ท่ีเดินทางจากสหกรณ์ศรีธาตุไปเยีย่มถึงบา้นสหกรณ์โคนมกดุจบัเพื่อไปช่วยแกปั้ญหาการ
บริหารจดัการสหกรณ์ใหแ้ก่สหกรณ์โคนมกดุจบั     
   6)  ศกัยภาพของกลุ่ม/องคก์ร หมายถึงทุนต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นแต่ละองคก์รโดยเฉพาะ
ทุนเก่ียวกบัวิถีการผลิต กลุ่ม/องคก์รบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรมกัเป็นกลุ่มขนาดเลก็ 
ศกัยภาพในการผลิตจึงทาํไดน้อ้ย  เช่น กลุ่มเกษตรกรทาํนานาข่า สามารถผลิตปุ๋ยอินทรียจ์าํหน่าย
แก่สมาชิก  ไม่สามารถผลิตเพื่อขายนอกกลุ่มของตนไดเ้พราะเกินศกัยภาพการผลิต ดงันั้นการ
เช่ือมโยงจึงข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของกลุ่มองคก์รต่าง ๆ ดว้ย  
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5.3 สรุป  
 
 เครือข่ายคุณค่ากบัการแกปั้ญหาความยากจนใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ มีความจาํเป็นตอ้ง
สร้างกลไกความสมัพนัธ์ระหวา่ง เครือข่าย  องคก์ร และสมาชิกใหส้ามารถประสานงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยใชทุ้นทางสงัคม และเศรษฐกิจท่ีมี “คุณค่า” นาํมาเพิม่ “มูลค่า” ภายใตว้ิถีการผลิต
เพื่อกินและใชใ้นครัวเรือน  เหลือกินและใช ้กน็าํไปขายในตลาดพอเพยีง หรือตลาดภายในเครือข่าย  
ซ่ึงมีขนาดใหญ่เพียงพอท่ีทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจพื้นฐานมีความเขม้แขง็ พึ่งตนเองได ้  แลว้จึงขยายวง
เครือข่ายใหใ้หญ่ข้ึน  ประการสาํคญัตอ้งทาํใหก้ารเช่ือมโยงมีความเก้ือกลูของกิจกรรมเป็นไปใน
รูปแบบท่ีเรียกวา่ ห่วงโซ่อุปทาน (Value chain)โดยจะตอ้งสร้างหรือปรับระบบคิดของผูน้าํสหกรณ์
ใหย้ดึหลกัคุณค่าสหกรณ์  เป็นฐานในการดาํเนินงาน ดว้ยวิธีการค่อย ๆ ปรับ หมุนเกลียวความคิด 
ใหฝั้งแน่น เพื่อการเกิดข้ึนของระบบเศรษฐกิจพอเพยีงในกลุ่มเครือข่าย และขยายใหญ่ข้ึนต่อไป
และท่ีสาํคญัจาํเป็นตอ้งมีระยะเวลาในการบ่มเพาะท่ีมากพอควรตามบริบทหรือทุนในพ้ืนท่ี  หาก
ไม่เช่นนั้นแลว้การเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนกเ็ป็นเพียงการทาํการคา้ขายท่ีไม่แตกต่างจากการคา้ขายทัว่ไป
กบันายทุน ซ่ึงมุ่งกาํไรเป็นตวัตั้งมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวม  และการเช่ือมโยงจะไม่
ย ัง่ยนื  การก่อรูปในการสร้างเครือข่ายเช่นน้ีกจ็ะไม่ต่างกบัการกระทาํตามกระแสนัน่เอง   

การดาํรงอยูข่องเครือข่ายข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  วิธีคิดของผูน้าํกลุ่ม/
องคก์ร  และระบบของเครือข่ายคุณค่าท่ีเกิดข้ึน  ท่ีตอ้งอาศยัการปฏิสมัพนัธ์ของระบบภายใตก้าร
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม  การบริหารจดัการของกลุ่ม/องคก์ร  รูปแบบของเครือข่าย  การ
จดัระบบการส่ือสาร  ประเภทของกิจกรรมท่ีเช่ือมโยง  และศกัยภาพของกลุ่ม/องคก์รท่ีเขา้ร่วม
เครือข่าย 
 



บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  สรุปผลการดาํเนินการ  
 

ผลการดาํเนินการสรุปไดต้ามประเดน็ต่อไปน้ี 
 6.1.1 เป็นไปตามแผนการวจิยัหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ในการดาํเนินกิจกรรมการวจิยัคร้ังน้ีโดยภาพรวมกล่าวไดว้า่เป็นไปตามแผนการวจิยั
เพราะสามารถปฏิบติักิจกรรมวิจยัไดต้ามกาํหนด หรือในวนัเวลาใกลเ้คียงกนัโดยเฉพาะกิจกรรม
หลกั ๆ ของกระบวนการวจิยัไดแ้ก่  
 1) การประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจโครงการและประเมินความสนใจในการเขา้ร่วม 
โครงการ    คร้ังท่ี 1 
 2) การประชุมเชิงปฏิบติัการทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลสถานการณ์และบทบาท
การดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์ร (SWOT Analysis) และประเมินความสนใจคร้ังท่ี 2 
 3) การวิเคราะห์เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่ม/องคก์รและทาํการคดัเลือกเพ่ือเช่ือมโยง
เครือข่าย 
 4) การประชุมเชิงปฏิบติัการโดยใชเ้ทคนิค AIC  (ประยกุต)์ เพื่อกาํหนดกรอบทิศ
ทางการเช่ือมโยงเครือข่าย 

เน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวเป็นการนดัหมายจากทีมวิจยั จึงเป็นประสานงานกบักลุ่ม/องคก์ร 
ต่าง ๆ เพื่อเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงกไ็ดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี แต่ในดา้นกลุ่มเป้าหมายมาเขา้ร่วม
นอ้ยกวา่ท่ีวางแผนไว ้  จากการสรุปผลกิจกรรมของคณะผูว้จิยัและจากขอ้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทราบวา่บางส่วนมีปัญหาในการส่ือสาร ไม่ไดรั้บข่าวสาร บางส่วนเขา้ใจวา่เป็นกิจกรรมของ
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัซ่ึงเคยทาํมาแลว้ จึงไม่เขา้ร่วมเพราะเขา้ใจวา่จะเป็นการกระทาํแบบเดิมจึง
ไม่เขา้ร่วม 

อยา่งไรกต็ามมีกิจกรรมท่ีคณะผูว้จิยัไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามกาํหนดเวลาท่ีไดร่วมกนั 
วางแผนไว ้  ไดแ้ก่  

1) การศึกษาขอ้มูลคนจน   ในการเกบ็ขอ้มูลคนจน เน่ืองจากในช่วงแรกขอ้มูล 
การจดทะเบียนคนจนเป็นขอ้มูลเก่า ยงัไม่เป็นปัจจุบนั และอยูใ่นช่วงของการเปล่ียนแปลงขอ้มูล
ตามนโยบายของรัฐท่ีใหก้ลัน่กรองคดัสรรใหม่ ขณะเดียวกนัขอ้มูลรายช่ือของสมาชิกสหกรณ์ส่วน
ใหญ่ยงัไม่มีการจดัเกบ็ไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ จึงตอ้งใชเ้วลานานในการตรวจสอบ   ประกอบกบั
จงัหวดัอุดรธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่ จึงตอ้งใชร้ะยะเวลามากในการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม ใช้
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งบประมาณ และบุคลากรในการเกบ็ขอ้มูลจาํนวนมาก   ทาํใหค้ณะผูว้ิจยักงัวลถึงความคุม้ค่าของ
การลงทุน เพราะไม่ไดว้างแผนไวต้ั้งแต่ตน้  จึงทาํการเกบ็ขอ้มูลเฉพาะในส่วนของสมาชิกเครือข่าย 
 2) การเยีย่มเยอืนกลุ่ม/องคก์ร  ในการเยีย่มเยอืนกลุ่มองคก์รตอ้งมีการนดัหมาย 
และมีเวลาวา่งท่ีตรงกนัระหวา่งคณะผูว้ิจยักบัตวัแทนกลุ่ม/องคก์ร ซ่ึงไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ คณะกรรมการ 
ทาํใหมี้อุปสรรคในการนดัหมายพอสมควร การเยีย่มเยอืนจึงตอ้งมีการปรับใหส้อดคลอ้งกนัไม่
เป็นไปตามเวลาท่ีกาํหนดในช่วงแรกของการวางแผน นอกจากน้ีในส่วนของนกัวจิยัซ่ึงเป็น
ขา้ราชการ บางคร้ังจาํเป็นตอ้งเดินทางไปราชการท่ีอ่ืนทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนหรือเล่ือนวนั
ออกไป  ประกอบกบัระยะหลงัของการวิจยั นกัวจิยัในส่วนของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมีคาํสัง่
ยา้ยไปปฏิบติังานท่ีจงัหวดัอ่ืน จึงทาํใหมี้ผลต่อการลงพื้นท่ีดว้ยเช่นกนั 

6.1.2 ปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดจากทีมวิจยั/ปัจจยัสภาพแวดลอ้มอ่ืน 
 1) การติดต่อประสานงาน    การติดต่อประสานงานในท่ีน้ีหมายถึง การติดต่อ
ประสานงานระหวา่งทีมวจิยักบักลุ่มเป้าหมาย ในการวจิยัคร้ังน้ีเน่ืองจากเป็นการร่วมมือกนัระหวา่ง
หน่วยงานหน่วยงานท่ีหนุนเสริมกลุ่มองคก์รโดยตรงไดแ้ก่สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั กบัหน่วยงาน
วิชาการไดแ้ก่มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ซ่ึงทีมวิจยัเห็นวา่การออกหนงัสือเชิญกลุ่มองคก์รเป้าหมาย
เขา้ร่วมประชุมจะคล่องตวักวา่หากออกหนงัสือเชิญจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั เพราะเป็น
หน่วยงานในพ้ืนท่ีและมีความสมัพนัธ์โดยตรง แต่จากการปฏิบติัและการพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการ 
พบวา่ กลุ่ม/องคก์รบางส่วนมีความเขา้ใจวา่เป็นงานของสาํนกังานสหกรณ์ และมองวา่เป็นการ
ซํ้าซอ้นกบักิจกรรมการเช่ือมโยงท่ีดาํเนินการโดยการสนบัสนุนของสาํนกังานสหกรณ์อยูแ่ลว้ ซ่ึง
ยงัไม่เกิดเป็นรูปธรรมมากนกัจึงไม่ค่อยมัน่ใจ และใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ร่วมในโครงการน้ี
เท่าท่ีควร  และโดยเฉพาะการเชิญไปยงักลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตซ่ึงเป็นการขา้มหน่วยงานพี่เล้ียง
(เฉพาะดา้นเอกสาร) ทาํใหต้วัแทนกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตเขา้ร่วมประชุมค่อยขา้งนอ้ย และมี
ผลไม่เขา้ร่วมกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายคร้ังน้ี ทั้งท่ีทีมวิจยัไดอ้ธิบายช้ีแจงเป็นกรณีพเิศษเพือ่
สร้างความเขา้ใจแลว้กต็าม 
 ดงันั้นในการประสานงานเบ้ืองตน้ของโครงการลกัษณะน้ี จึงควรกระทาํโดยตรง
ระหวา่งทีมวิจยักบักลุ่มเป้าหมาย เพราะกลุ่ม/องคก์รจะใหค้วามสาํคญัในฐานะท่ีเป็นองคก์รทาง
วิชาการภายนอกและเป็นส่ิงท่ีกลุ่ม/องคก์รยงัไม่เคยไดส้มัผสัดว้ย  ทาํใหอ้ยากจะทดลองเขา้ร่วม  
  2)  การใหค้วามสาํคญัเป้าหมายเชิงปริมาณ  ในการหนุนเสริมการเช่ือมโยงท่ีผา่น
มายงัมุ่งเนน้การเช่ือมโยงเชิงปริมาณ เช่น มุ่งเนน้การจบัคู่  เพื่อใหไ้ดป้ริมาณตามเป้าตามระบบของ
การบริหารราชการ  จึงทาํใหข้าดมิติเชิงคุณภาพของการเช่ือมโยง การเช่ือมโยงจึงเป็นการเช่ือมแบบ
หลวม ๆ และเลิกไปในท่ีสุด  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมบางคนกล่าววา่  “ผูป้ฏิบติังานบางคนตอ้งขอร้องให้
จบัคู่เพื่อใหไ้ดเ้ป้าหมายรายงานผูบ้งัคบับญัชา”  สภาพดงักล่าวจึงเป็นการขาดวิญญาณ อุดมการณ์
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ตลอดจนค่านิยมร่วมในการเช่ือมโยงของความเป็นเครือข่าย    แต่เป็นไปแบบการซ้ือขายธรรมดา
เหมือนพอ่คา้ทัว่ไป   
 3) จาํนวนเวลาในการเขา้ร่วมประชุม  
       ในการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการตามแผนปฏิบติัการไดว้างแผนการประชุม
ในบางกิจกรรมไว ้ 2 วนัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็การประชุมและเทคนิคท่ีใช ้ แต่เน่ืองจากผูน้าํ
กลุ่ม/องคก์รมีขอ้จาํกดัวา่จะเขา้ร่วมประชุมไดค้ร้ังละ 1 วนัเท่านั้นทาํใหต้อ้งปรับแผนการปฏิบติัการ
ใหม่เล่ือนกิจกรรมออกไป ในบางกิจกรรมท่ีตอ้งกระทาํตามลาํดบัก่อนหลงั 

4) ระบบขอ้มูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ระบบขอ้มูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัไม่พร้อมใชใ้นการบริหารจดัการ 
เช่น ขาดสถานท่ีติดต่อกบักลุ่ม/องคก์ร ไม่สามารถติดต่อส่ือสารทางไปรษณียไ์ด ้ ทาํใหต้อ้งไปส่ง
หนงัสือเชิญดว้ยตนเอง นอกจากน้ีการจดัระบบขอ้มูลกจ็ะมีระบบแตกต่างกนัไปตามความตอ้งการ
ของหน่วยงาน จึงเป็นขอ้จาํกดัในการนาํมาใชเ้พื่อวเิคราะห์ในการสรุปสถานการณ์ใหค้รอบคลุมได ้
 5)  ขนาดของพื้นท่ีในการเช่ือมโยง 
 จงัหวดัอุดรธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีกวา้งระยะทางจากอาํเภอมาประชุมท่ี
อาํเภอเมืองมีระยะทางท่ีไกลพอควร ทาํใหผู้น้าํกลุ่ม/องคก์รท่ีเขา้ร่วมประชุมมีความประสงคจ์ะเขา้
ร่วมโครงการแต่ไม่สามารถมาไดบ่้อยมากนกัจึงขอสละสิทธ์ิ เช่น สหกรณ์การเกษตรนํ้าโสม จาํกดั 
ดงันั้นระยะทางหรือขนาดของพื้นท่ีมีขอ้จาํกดัต่อการเช่ือมโยงโดยเฉพาะกลุ่มท่ียงัไม่มีทุนมากพอ 
นอกจากน้ีระยะทางยงัมีผลต่อการนดัหมายประชุม ทาํใหก้ารประชุมแต่ละคร้ังตอ้งลา้ชา้กวา่
กาํหนดเพราะตอ้งรอผูท่ี้อยูไ่กล 
 6)  การโยกยา้ยบุคลากร 
   การโยกยา้ยบุคลากร ในท่ีน้ีหมายถึง การโยกยา้ยขา้ราชการประจาํปี ซ่ึงมี
นกัวจิยัทีมจงัหวดัอุดร ยา้ยไปปฏิบติังานท่ีจงัหวดัสุโขทยั  ทาํใหไ้ม่สามารถร่วมทีมวจิยัไดค้รบตาม
ระยะเวลา   การลงพ้ืนท่ีช่วง  3 เดือนก่อนปิดโครงการจึงมีบุคลากรสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเพียง
คนเดียวท่ีสามารถลงพื้นท่ีร่วมกบัทีมวิจยัได ้อยา่งไรกต็ามในการลงพ้ืนท่ีแต่ละคร้ังทีมวิจยัไดใ้ห้
ตวัแทนพี่เล้ียงร่วมลงพื้นท่ีดว้ย แต่ในบางคร้ังตวัแทนพีเ่ล้ียงติดขดัเร่ืองภาระงานประจาํไม่สามารถ
ร่วมลงพื้นท่ีไดทุ้กคร้ัง 
 
6.2 ประโยชน์ทีต่วันักวจิยัและทมีวจิยัได้รับ 
 

6.2.1 ชุดความรู้ใหม่ 
 6.2.1.1  การบูรณาการทาํงานร่วมกนั   
  ในท่ีน้ีหมายถึง การทาํงานร่วมกนัระหวา่งทีมวิจยักบัหน่วยหนุนเสริม คือ 
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สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอุดรธานี  ในการวิจยัคร้ังน้ีทีมวิจยัไดใ้หค้วามสาํคญักบัหน่วยหนุนเสริม
โดยมีฐานคติ(assumption)เช่ือวา่  การเช่ือมโยงเครือข่ายจะดาํรงอยูย่นืยาวได ้ ตอ้งมีกลไกท่ีสาํคญั
คือหน่วยการบาํรุง รักษา บ่มเพาะ ดงันั้น จึงพยายามสร้างกระบวนการใหห้น่วยท่ีเก่ียวขอ้งส่วนน้ี 
ในท่ีน้ีคือหน่วยปฏิบติัการเคล่ือนท่ีขององคก์ร(Mobile unit : MU)  ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่
กระบวนการทบทวนสภาพการปฏิบติังานหนุนเสริม  ปัญหาในการปฏิบติังาน  และแนวทางการ
บาํรุงรักษาเครือข่ายใหย้นืยาว  ตลอดจนการลงพื้นท่ีร่วมกบัทีมวจิยั  ฐานคิดดงักล่าวก่อใหเ้กิด
คาํถามทา้ทายต่อทีมวิจยัอยา่งนอ้ย 2  ประการคือ 
 1)  จะบูรณาการทาํงานร่วมกนัอยา่งไร ?  ตอ้งยอมรับวา่วฒันธรรมการทาํงานเชิง
วิชาการ และการท่ีสงักดัในบริบทองคก์รทางวิชาการของทีมวิจยั(ส่วนหน่ึง) มีความแตกต่างกบั
หน่วยงานปฏิบติังานกลไกรัฐอ่ืน ๆ โดยเฉพาะความไม่คุน้เคยกบัหน่วยองคก์รสาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดั(ทีมวิจยัอีกส่วนหน่ึง)  ซ่ึงไม่เคยทาํงานร่วมกนัมาก่อนเลย  การทาํงานร่วมกนัจึงมีความ
จาํเป็นตอ้งเรียนรู้วฒันธรรมการทาํงานของกนัและกนั  ตอ้งปรับตวัเพือ่ทาํงานร่วมกนัโดยมีปรัชญา
การวิจยัเป็นจุดร่วม  อยา่งไรกต็ามวฒันธรรมการทาํงานของระบบราชการโดยทัว่ไปกไ็ม่แตกต่าง
กนัมากนกัจึงพบวา่ หน่วยสหกรณ์จงัหวดักคุ็น้เคยกบัระบบการสัง่การ และรับคาํสัง่มากกวา่ 
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทาํ  ทาํใหช่้วงแรก ๆ ของการทาํงาน  บางคนยงัไม่สามารถประสานความ
ลงตวัในการทาํงานร่วมกนัได ้ มีผลใหก้ารทาํงานไม่ไดต้ามเป้าหมายตามท่ีประชุมร่วมกนั   ดงันั้น
การบูรณาการการทาํงานร่วมกนัคร้ังน้ีจึงถือไดว้า่ทั้ง 2 หน่วย ต่างไดเ้รียนรู้วฒันธรรมการทาํงาน
ร่วมกนั จึงไดเ้ป็นบทเรียนวา่ การยอมรับวฒันธรรมการทาํงานท่ีแตกต่างกนั เนน้การส่ือสาร ให้
ขอ้มูลท่ีเป็นจริงในองคก์ร มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั การมุ่ง
เป้าหมายเพื่อใหเ้กิดผลหรือเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเพียงอยา่งเดียว ขาดความเขา้ใจในพ้ืนฐานวฒันธรรม
องคก์รท่ีแตกต่างกนั อาจจะมีผลต่อความสมัพนัธ์ทางสงัคมของทีมวิจยั ตลอดจนระหวา่งหน่วยงาน
และอาจจะทาํใหผู้ร่้วมทีมมีการปรับตวัไปในทิศทางท่ีน่ิงเฉยและทาํใหก้ระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นไปในลกัษณะท่ีดอ้ยประสิทธิภาพ 
 2)  จะทาํอยา่งไร ? ใหห้น่วยหนุนเสริมสามารถบูรณาการกระบวนการปฏิบติังาน
คร้ังน้ีใหอ้ยูใ่นงานประจาํ(Routine) จากการเสริมสร้างกระบวนการขา้งตน้กล่าวไดว้า่การบูรณาการ
กบังานประจาํจะทาํไดก้บัหวัหนา้งานท่ีมีอุดมคติในการทาํงาน ไม่มองวา่กระบวนการวจิยัเป็นการ
เพิ่มภาระ แต่เป็นแนววิธีการเสริมประสิทธิภาพการทาํงานตามพนัธกิจขององคก์รท่ีมีหนา้ท่ีหนุน
เสริมกลุ่มองคก์รท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบเพ่ือการบรรลุเป้าหมายสุดทา้ยของงาน  ซ่ึงบทเรียน
คร้ังน้ี กล่าวไดว้า่ ระบบบริหารจดัการของหน่วยงานมีผลต่อการบูรณาการกระบวนวิจยักบังาน
ประจาํเป็นอยา่งมาก ซ่ึงหวัหนา้งานทั้งหลายไดส้ะทอ้นในเวทีประชุมวา่ระบบการบริหารจดัการ
ดา้นบุคลากรมีการสบัเปล่ียนพื้นท่ีการดูแลทุกปี สภาพเช่นน้ีทาํใหบ้างคร้ังหน่วยงานพ่ีเล้ียงกบักลุ่ม
องคก์รไม่มีโอกาสไดพ้บหรือรู้จกักนัเลย  ทาํใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งพี่เล้ียงกบัหน่วยสหกรณ์ขาด
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การเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ     อยา่งไรกต็าม ในการวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํใหพ้ี่เล้ียง(MU)กบัหน่วย
สหกรณ์ไดพ้บปะรู้จกักนัคร้ังแรกหลายกลุ่มองคก์ร  
 ท่ีสาํคญัท่ีสุดการบูรณาการกระบวนการวิจยักบังานประจาํจะสาํเร็จไดน้ั้น ผูน้าํสูงสุดของ
หน่วยงานตอ้งใหค้วามสาํคญักบักระบวนการวิจยัท่ีเขา้ไปร่วมกระทาํการเรียนรู้กบัหน่วยงานของ
ตนวา่กระบวนวิจยัคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการปฏิบติังานใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบา้ง
หรือไม่ อยา่งไร  และหน่วยงานจะใชป้ระโยชนจ์ากกระบวนการวจิยัคร้ังน้ีเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
การปฏิบติัของหน่วยไดห้รือไม่ นัน่คือ การบูรณาการเขา้กบังานประจาํนัน่เอง  ดงันั้น กล่าวไดว้า่ 
การบูรณาการกบังานประจาํจึงมีเง่ือนไขท่ีผูน้าํสูงสุดขององคก์ร และระบบการบริหารจดัการของ
องคก์รเป็นสาํคญั  การอนุญาตใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัเพียงอยา่งเดียว โดยไม่ได้
ถามข่าวคราวถึงกระบวนการวิจยั จึงทาํไดเ้พยีงการพฒันาการเรียนรู้ของเฉพาะบุคคลในองคก์รท่ี
ร่วมกระบวนการวิจยัเท่านั้น  
 6.2.1.2  การยดึถือหน่วยหนุนเสริมตน้สงักดัอยา่งแขง็ขนั   
  ในประเดน็น้ีหมายถึง การท่ีกลุ่ม/องคก์รต่าง ๆ มีหน่วยงานพี่เล้ียงต่างหน่วยงาน
ทาํใหต้วัแทนกลุ่ม/องคก์รยดึถือหน่วยงานหนุนเสริมท่ีเป็นพี่เล้ียงอยา่งแขง็ขนั  ในการวิจยัคร้ังน้ี
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต มีสาํนกังานพฒันาชุมชนเป็นพี่เล้ียง การเชิญกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ
ผลิตเขา้ร่วมโครงการวิจยัโดยไม่ผา่นสาํนกังานพฒันาชุมชน และการท่ีทีมวจิยัไม่มีตวัแทนจาก
สาํนกังานพฒันาชุมชนทาํใหก้ลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตไม่เขา้ร่วมโครงการ  

6.2.2 ทกัษะ/ประสบการณ์ใหม่ 
 6.2.2.1 การเรียนรู้ของนกัวิจยัจากหน่วยหนุนเสริม 

 นกัวจิยัจากหน่วยหนุนเสริมสรุปผลการเรียนรู้ท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 1) ดา้นกระบวนการทาํงานและการหนุนเสริม 
 1.1) ในฐานะท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ เดิมคิดวา่ เจา้หนา้ท่ีตอ้งรู้ทุก
เร่ือง ตอ้งเก่งทุกเร่ืองจึงจะเป็นผูแ้นะนาํส่งเสริมสหกรณ์ได ้ เม่ือไดเ้ขา้ร่วมทีมวิจยั ทาํใหไ้ดว้ิธีคิดวา่ 
ปัญหาตอ้งแกไ้ขโดยเจา้ของปัญหา      ความรู้อยูท่ี่เจา้ของปัญหา ความรู้ไม่ไดอ้ยูท่ี่เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
สหกรณ์ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์เป็นผูก้ระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการคิดแนวทางท่ีจะแกปั้ญหา เป็น
ผูฟั้งท่ีดี สรุปความรู้ สรุปประเดน็ต่าง  ๆ  ใหเ้ก่ียวเน่ือง สอดคลอ้ง ชดัเจน เป็นการช่วยเสริมส่ิงท่ียงั
ขาดของคณะกรรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เช่น บทบาทการฟ้ืนฟโูรงสีขา้ว กลุ่มเกษตรกรทาํ
นานาข่า   
 1.2) เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ตอ้งเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผูส้ั่งการ/เป็น
เผด็จการ คือ พูดแต่ฝ่ายเดียว  ให้รู้จกัฟังผูอ่ื้นพูดให้มากข้ึน อดทด ใจเยน็ ยอมรับท่ีจะถูกตาํหนิ/
พาดพิง กล่าวคือ เจา้หน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ตอ้งปรับกระบวนทศัน์ใหม่ทั้งหมดในการเขา้ไปทาํ
หนา้ท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเขม้แขง็พึ่งตนเองได ้ตอ้งเนน้ทาํ
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ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  มีส่วนร่วม คือ การร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ  ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผลประโยชน์ 
และร่วมรับประเมินผล เคารพในภูมิปัญญาของผูอ่ื้น 

1.3) หน่วยงานหนุนเสริมตอ้งตระหนกัในบทบาทการหนุนเสริมการเช่ือมโยง 
เครือข่ายของสหกรณ์ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ไม่เนน้ดา้นใดดา้นหน่ึง 
 1.4) เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์จะตอ้งมีขีดความสามารถ ในการทาํหนา้ท่ีเป็น
ผูห้นุนเสริมทั้งในดา้นความรู้  ทกัษะ ทศันคติ  และอุปนิสยั 
 2) ดา้นการหนุนเสริมเครือข่าย 

2.1)  ตอ้งใหค้วามสาํคญัในการจดัประชุมเวทีเครือข่ายในเร่ือง ประเดน็ท่ีจะ 
นาํมาพดูคุยกนั (วาระการประชุม) การจดัการความรู้ และการบนัทึกรายงานการประชุม 
 2.2) การประชุมตอ้งมีการเตรียมขอ้มูล เพื่อให้การประชุมกระชบั ครบทุก
ประเดน็ 
 2.3) การประชุมกลุ่มย่อยนอกรอบ   ควรประชุมให้บ่อยข้ึน กาํหนดเวลา
ประชุมใหช้ดัเจน และแบ่งหนา้ท่ีกนัรับผดิชอบในแต่ละประเดน็  
 2.4) สมาชิกเครือข่ายนาํเสนอต่อท่ีประชุมเนน้เฉพาะดา้นการขายสินคา้ ไม่ได้
ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิก  ดงันั้นการเขา้ร่วม
ประชุมเครือข่ายของหน่วยหนุนเสริมตอ้งกระตุน้เตือนใหส้มาชิกองคก์รเครือข่ายใหส้ามารถทาํ
หนา้ท่ีไดค้รอบคลุมภารกิจ  ปรับวิธีคิดแนวคิดแบบพอ่คา้นายทุน ใหเ้ขา้ใจและยดึหลกัคุณค่าของ
สหกรณ์ในการดาํเนินงาน 
 2.5) การมีส่วนร่วมในเวทีประชุม ในการประชุมเครือข่ายแต่ละคร้ัง ตวัแทน
สมาชิกบางหน่วยยงัไม่มีส่วนร่วมแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นเท่าท่ีควร ดงันั้นจึงตอ้งใหป้ระธาน
ท่ีประชุมกระตุน้ หรือสร้างกระบวนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมมากข้ึน 

   2.6)  การเขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเวทีเครือข่ายสหกรณ์ของเจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์  จะทาํใหไ้ดรั้บความเช่ือถือจากฝ่ายจดัการและคณะกรรมการ และมีความไวว้างใจ
มากข้ึน ดงันั้นในกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ควรตอ้งให้
ความสาํคญัในการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูน้าํกลุ่ม/องคก์รใหม้ากท่ีสุด และ
จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความยัง่ยนืของเครือข่ายทางหน่ึง 
 6.2.2.2 การเรียนรู้ของนกัวิจยั(ใหม่)          

  1) การวจิยัแบบ PAR ทาํใหผู้ว้ิจยัไดเ้รียนรู้การวิจยัจากประสบการณ์จริง ไดท้ราบ
เทคนิคและวิธี ตลอดจนเห็นรายละเอียดของความแตกต่างท่ีต่างจากการวิจยัเชิงคุณภาพแบบอ่ืน ได้
เรียนรู้กระบวนการจากการลงพ้ืนท่ี และการเกบ็ขอ้มูลจากประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การ
วิจยัแบบ PAR ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเครือข่าย ซ่ึงบางส่วนสามารถนาํมาปรับใชเ้พื่อเป็นบทเรียน
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เก่ียวกบัเร่ืองการส่ือสารเพ่ือการเช่ือมโยงเครือข่าย ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสายวิชาการท่ีผูว้ิจยักาํลงั
สอนอยูใ่นระดบัอุดมศึกษา 

  2) การเขา้ร่วมทีมวิจยั ทาํใหผู้ว้ิจยัไดท้ดลองใชแ้นวคิด และทฤษฎีการส่ือสารใน
องคก์ร (Organization Communication) เพื่อทดลองใช ้ และพิสูจนท์ฤษฎี ทาํใหเ้ห็นกระบวนการ
และรูปแบบการส่ือสารในองคก์รอีกแง่มุมหน่ึง ซ่ึงมีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก เพราะไดเ้ห็น
พฒันาการของการส่ือสารและยงัเป็นการส่ือสารในองคก์รท่ีมีลกัษณะพิเศษตรงท่ีสามารถรวมเอา
การส่ือสารแบบอ่ืนๆเขา้มาใชด้ว้ยกนัได ้ ผูว้ิจยัจึงไดเ้ห็นขอ้บกพร่องของการส่ือสารในองคก์ร และ
ไดเ้รียนรู้วิธีการแกไ้ขเพ่ือลดขอ้บกพร่องเหล่านั้น 

  3) ผูว้ิจยัไดท้ดลองใชเ้ทคโนโลยเีคร่ืองมือส่ือรูปแบบใหม่เพื่อเป็นช่องทางในการ
ส่ือสารเพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายในสถานการณ์การใชง้านจริง  นัน่คือ Internet ใหส้มาชิกเครือข่ายได้
ใชง้านทาํใหผู้ว้ิจยัไดเ้รียนรู้วา่ เทคโนโลยกีารส่ือสารดงักล่าวสามารถทาํใหส้มาชิกมีส่วนร่วมใน
การดาํเนินการดา้นใดบา้ง ทาํใหเ้ห็นขอ้ดีและจุดบกพร่องในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการ
ส่ือสารอนัจะนาํไปเป็นฐานขอ้มูลเพื่อดาํเนินการวิจยัเร่ืองอ่ืนๆต่อไปในอนาคต  

  4)   เทคนิคการจดัการความรู้โดยใชพ้ลงัเร่ืองเล่า  
   จากการท่ีคณะผูป้ระสานงานไดจ้ดัการประชุมจดัการความรู้และวิทยากรได้

เนน้พลงัเร่ืองเล่า ทาํใหค้ณะผูว้ิจยัไดมี้โอกาสเรียนรู้เทคนิคใหม่ และสามารถปรับใชใ้น
กระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายการวจิยัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศในการ
ประชุมใหเ้ป็นการเล่าเร่ือง มีการเคารพซ่ึงกนัและกนั เป็นการสร้างบรรยากาศในการประชุมใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
  
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 6.3.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงกระบวนการวจิยั 
  ควรใหมี้การวจิยัต่อเน่ืองในพื้นท่ีเดิมท่ีนาํร่องเพราะจะเป็นการบาํรุง ดูแลเครือข่ายให้
ย ัง่ยนื และคน้หาองคค์วามรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ืองจากทุนทางสงัคมของเครือข่ายท่ีไดก่้อรูปไวแ้ลว้  
 6.3.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการต่อยอดโครงการวิจยัในอนาคต 
  6.3.2.1 ควรมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพยีง
ในหน่วยสหกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเช่ือมโยงขยายเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัเครือข่าย และ
ขยายไปหน่วยระดบัจงัหวดั และภูมิภาค 
  6.3.2.2  ควรมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาระบบการปฏิบติังาน
ของหน่วยหนุนเสริมใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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