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คาํนํา 
 
 โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนทุน
จาก สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) โดยเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 ถึง 
กรกฎาคม 2549 รวมทั้งส้ิน 12 เดือนดว้ยกนันั้น มีเป้าหมายสูงสุดในการพฒันาขบวนการสหกรณ์
ทั้งภาคประชาชน และสหกรณ์จดทะเบียนในพื้นท่ีให้มีความเขม้แข็งสามารถแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนของสมาชิกไดใ้นระยะยาว 
 
 อน่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัในดา้นระยะเวลา และขอบเขตท่ีค่อนขา้งจะกวา้งในเชิง
พื้นท่ี และเน้ือหา แต่ถึงอย่างไรก็ตามคณะผูว้ิจยัไดใ้ชก้าํลงัความสามารถในการทาํงาน โดยไดรั้บ
ความร่วมมือสนับสนุนด้วยดีจากกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพื้นท่ีท่ีเขา้ร่วมขบวนการพฒันาขีด
ความสามารถดว้ยการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในเชิงประเดน็ และพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ 
 
 ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางสําหรับการกลุ่ม/เครือข่ายอ่ืนๆ ได้นําไปใช้
สําหรับการพฒันากลุ่ม/องค์กรตนเองได้ รวมทั้งการศึกษาพฒันาองค์ความรู้ทางวิชาการให้ลึก
ต่อไปด้เช่นเดียวกัน โดยคณะผูศึ้ษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจยัน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ขบวนการสหกรณ์ในการแกไ้ขปัญหาความยากจนในชุมชนไทยต่อไป 
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บทที ่1 
บทนาํ 

 
1.1 ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไป 
 

จงัหวดัอาํนาจเจริญ เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมี
ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยเส้นทางรถยนต ์ประมาณ 568 กิโลเมตร และมีเน้ือท่ี 3,161.248 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,975,780 ไร่ จาํนวนประชากร 368,449 คน1 โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียง ดงัน้ี 

 
ทิศเหนือ จรดกบัจงัหวดัมุกดาหาร และยโสธร 
ทิศใต ้  จรดกบัอุบลราชธานี และยโสธร 
ทิศตะวนัออก จรดกับแม่นํ้ าโขงท่ีเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
ทิศตะวนัตก จรดกบัจงัหวดัยโสธร และร้อยเอด็ 
 
ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีราบลุ่มสลบัเนินเขาเต้ียๆ สภาพดินส่วนมากเป็นดินทราย 

และลูกรังในบางส่วน โดยมีแม่นํ้ าสายสาํคญัท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานการผลิตทางการเกษตรกรรม รวม 3 สาย
ดว้ยกนั กคื็อ 
 

1) แม่นํ้ าโขง 
2) ลาํเซบก 
3) ลาํนํ้ าเซบาย 

 
โดยมีลกัษณะทางภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน และมีความแตกต่างของฤดูฝน และฤดูแลง้อยา่ง

ชดัเจน รวมทั้งมีช่วงกลางวนัยาวในฤดูร้อน และอุณหภูมิสูงตลอดปี  

                                                        
1
 ขอ้มูลประชากร ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2549 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 



สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 2

 
ฤดูฝน   เร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว  เร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม 
ฤดูร้อน   เร่ิมประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน 

 
ในดา้นการเมืองการปกครองของจงัหวดัอาํนาจเจริญจาํแนกออกเป็น 7 อาํเภอ กคื็อ 

 
1) อาํเภอเมืองอาํนาจเจริญ 
2) อาํเภอชานุมาน 
3) อาํเภอปทุมราชวงศา 
4) อาํเภอพนา 
5) อาํเภอเสนางคนิคม 
6) อาํเภอหวัตะพาน 
7) อาํเภอลืออาํนาจ 

 
โดยสามารถจาํแนกการปกครองออกเป็น 56 ตาํบล 604 หมู่บา้น และมีองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

กคื็อ เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาํบล 7 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 55 แห่ง สภาตาํบล 1 แห่ง 
 

สภาพเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัภาคเกษตรกรรมเป็นสาํคญั โดยมีพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั คือ ขา้วหอมมะลิ 
มนัสาํปะหลงั ถัว่ลิสง และขา้วเหนียว ซ่ึงจากการสาํมะโนเศรษฐกิจของจงัหวดัในปี 2548 พบวา่ ประชากรมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี 29,669 บาท2 โดยมีจาํนวนครัวเรือนท่ีมีรายไดต้ํ่ากวา่ 20,000 บาท/คน/ปี คิดเป็นร้อย
ละ 6.3 ของจาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 

 
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และสิทธิในการถือครอง โดยมีพื้นท่ีการเกษตรกรรม รวมทั้งส้ิน 

1,021,798 ไร่ หรือ ร้อยละ 51.72 ของเน้ือท่ีทั้งหมด โดยจาํแนกออกเป็น พ้ืนท่ีนา 869,574 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
85.10 ของพื้นท่ีถือครองทาํการเกษตร และพืชไร่ รวม 7,825 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.65 ของพื้นท่ีถือครอง
ทาํการเกษตรทั้งหมด 

                                                        
2
 สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัอาํนาจเจริญ. www.comdev.go.th  
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จากากรศึกษาขอ้มูลดา้นการอุตสาหกรรม  พบว่า ส่วนมากเป็นโรงสีขา้ว และ อุตสาหกรรมใน

ครัวเรือนเท่านั้น 
 
1.2  วสัิยทศัน์ 
 
 “ประชาสังคมเขม้แข็ง แหล่งผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพดี มีโอกาสทางการศึกษา  พฒันาคุณภาพ
ชีวิต” 
 
1.3 ยุทธศาตร์การพฒันาของจังหวดั 
 
 จากแผนปฏิบติัการราชการ 4 ปี (2548-2551) ของจงัหวดัไดมี้การกาํหนดยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัไว ้4 
ดา้นดว้ยกนั โดยสรุปสาระสาํคญัไดก้คื็อ 
 
 ยุทธศาสตร์ 1 การส่งเสริม และสนบัสนุนระบอบประชาธิปไตย กระบวนการประชาสังคม และ
ความมัน่คงแห่งรัฐ 
 ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหส้มดุล 
 ยุทธศาสตร์ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและสงัคมใหมี้คุณภาพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การมีงาน
ทาํ และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
 
1.4 กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ 
 
1.4.1 กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ 
 
 ผลการศึกษารายช่ือกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์จากหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวม 3 หน่วยงานท่ีสําคญั
ดว้ยกนั คือ (1) สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัอาํนาจเจริญ (2) สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอาํนาจเจริญ และ 
(3) สาํนกังานพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) พบว่า ฐานขอ้มูลมีความแตกต่างกนั สรุปไดใ้นตาราง
ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่1.4-1 ประเภทกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ 
ลาํดบั 
ที ่

ประเภทกลุ่ม/กจิกรรม สนง.พฒันา
ชุมชน 

พอช. สนง.สหกรณ์ 

1 กลุ่มเกษตรกรทาํนา-ไร่ 0 72 52 
2 กลุ่มดา้นศิลปวฒันธรรม 0 21 0 
3 กลุ่มสมุนไพร และแพทยพ์ื้นบา้น 0 42 0 
4 กลุ่มอนุรักษท์รัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม 0 7 0 
5 กลุ่มแปรรูปผลผลิต หตัถกรรม และอุตสาหกรรมครัวเรือน 374 115 19 
6 กลุ่มส่งเสริม และพฒันาเยาวชน 0 9 0 
7 กลุ่มโรงสีชุมชน และธนาคารขา้ว 0 4 0 
8 กลุ่มปศุสตัว ์ 0 77 0 
9 กลุ่มประมง และการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้าจืด 0 7 0 
10 กลุ่มร้านคา้ชุมชน ธุรกิจ และเศรษฐกิจชุมชน 0 21 0 
11 กลุ่มออมทรัพย ์และธนาคารหมู่บา้น 0 121 340 
12 กลุ่มผูสู้งอาย ุ 0 11 0 
13 กลุ่มปุ๋ย 0 7 0 
14 กลุ่มฌานปกิจ 0 0 0 
15 กองบุญสวสัดิการชุมชน 0 0 0 
16 กลุ่มอ่ืนๆ (แผนชุมชน/คุม้ครองผูบ้ริโภค/วิทยุชุมชน/สภา

ผูน้าํ/วจิยั/สุราพ้ืนบา้น) 
0 11 0 

17 สหกรณ์ทุกประเภท 0 9 55 
 รวม 374 534 466 

หมายเหตุ: กิจกรรมกลุ่มประเภทต่างๆ ดงักล่าวไม่นบัรวมกลุ่มกองทุนหมู่บา้น 
 
1.4.2 ภารกจิ และบทบาทหน้าท่ี 
 
 ภารกิจ และบทบาทหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของกลุ่มประเภทต่างๆ ในตารางท่ี 1.3-1 ขา้งตน้ พบว่า ส่วนมาก
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมอาชีพ และรายไดแ้ก่ครัวเรือนเกษตรกรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี รวมไปถึง
สหกรณ์การเกษตรท่ีมีอยูอี่กเช่นกนั 
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นอกจากน้ี ก็มีกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย  ์และธนาคารหมู่บา้นท่ีมีจาํนวนรองลงมาจากกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพ และรายได ้โดยมีความมุ่งหวงัในการส่งเสริมการออมทรัพย ์และแหล่งสินเช่ือสาํหรับการ
ดาํรงชีพ และการผลิตของชุมชน เพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน 
 
1.4.3 จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา และอุปสรรค 
 
 1) จุดเด่น  
 
  (1) สามารถตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหา และความตอ้งการของสมาชิกไดใ้นระดบั
ทอ้งถ่ินตามประเภทกิจกรรมของกลุ่ม 
  (2) สมาชิกมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมขององคก์ร 
  (3) ความสอดคลอ้ง และกลมกลืนกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต และวฒันธรรมของ
ชุมชน 
  (4) สถาบนัทางสงัคมในทอ้งถ่ินเป็นกลไกในการสนบัสนุน และริเร่ิมกิจกรรมร่วมกบั
ชุมชน 
  (5) ระบบความคิดในการจดัสรรทรัพยากรขององคก์รยงัใหค้วามสาํคญัต่อการสร้าง
ความมัน่คงทางดา้น (ก) สงัคม ท่ีเปิดโอกาสในการเขา้ถึงของคนจนคนดอ้ยโอกาสในชุมชน (ข) ทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีมิติการใชท้รัพยากรท่ีย ัง่ยืน และ (ค) เศรษฐกิจ ท่ีมีกระจาย และสร้างความเท่าเทียมแก่
สมาชิก 
 
 2) จุดด้อย 
 
  (1) ทรัพยกรภายในมีอยู่อย่างจาํกดัไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดอ้ย่าง
เพียงพอ 
  (2) การผลิตสินคา้ และบริการท่ีเหมือนกนัทาํใหเ้กิดการแข่งขนัทางการตลาด และตดั
ราคากนัเองระหวา่งกลุ่ม/องคก์ร 
  (3) การสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ไม่มีความต่อเน่ืองมกัเป็นไปตามนโยบายของ
องคก์รในแต่ละช่วง 
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 3) ปัญหา 
 
  (1) การควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารจดัการภายในองคก์รไม่เคร่งครัด และติด
ยดึระบบเครือญาติ และวฒันธรรมทอ้งถ่ินในกรณีท่ีเป็นสหกรณ์ภาคประชาชน 
  (2) การทดแทดผูน้าํไม่มีแผนงานพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และไม่มีแนวทางท่ีชดัเจน 
  (3) เป้าหมายองคก์รไม่มีทิศทางท่ีมัน่คง และแน่นอน 
  (4) การแข่งขนัทางการตลาด 
  (5) ช่องวา่งในดา้นแนวคิด อุดมการณ์ และขอ้มูลข่าวสารระหว่างผูน้าํ หรือองคก์รกบั
สมาชิกกลุ่ม/องคก์ร 
  (6) การกระจายภารกิจ และบทบาทหนา้ท่ีไม่เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารจดัการ
ขององคก์รอยา่งแทจ้ริง 
 
 4) อุปสรรค 
 
  (1) ระบบทุนนิยมเสรีท่ีมีตลาดเป็นกลไกสาํคญั ซ่ึงเป็นตวักาํหนดแบบแผนการผลิต
ของชุมชน หรือองคก์ร 
  (2) การพฒันา และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์ เป้าหมายของกลุ่ม/
องคก์รแก่สมาชิกไม่มีความต่อเน่ือง และยงัไม่ใหค้วามสาํคญั 
  (3) การพ่ึงพาปัจจัยภายนอกค่อนข้างสูง ทั้งในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ  
  (4) ระบบการเมืองตามทิศทางกระแสหลกัเขา้มาครอบงาํระบบการบริหารจดัการ
องคก์ร 
 
1.5 เครือข่ายพนัธมติรดั้งเดมิในท้องถิน่ 
 
1.5.1 รูปแบบเครือข่ายพนัธมติร และพฒันาการ 
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 ผลการศึกษาเครือข่ายพนัธมิตรท่ีมีอยู่เดิมในทอ้งถ่ิน พบว่า มีพฒันาการสืบเน่ืองจากการพฒันา
เศรษฐกิจ และสังคมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในช่วงท่ีผ่านมา รวม 21 เครือข่าย ซ่ึงสามารถ
จาํแนกออกได ้2 รูปแบบดว้ยกนั คือ 
 
1.5.1.1 เครือข่ายพนัธมติรด้านวัฒนธรรมชุมชน 
 
 จัดว่าเป็นเครือข่ายพนัธมิตรท่ีมีมานับตั้ งแต่อดีตของชุมชน และจากการศึกษาในมิติทางด้าน
ประวติัศาสตร์ และระบบเครือญาติในชุมชน ก็พบว่า รูปแบบเครือข่ายดงักล่าวน้ีก่อรูปคู่กบัชุมชนมาอยา่ง
ยาวนาน ซ่ึงสามารถจาํแนกแยกยอ่ยไดอี้ก 3 รูปแบบ กคื็อ 
 
 1) เครือข่ายทางสงัคม 
 
  รูปแบบเครือข่ายดั้งเดิมน้ีอาศยักลไกทางดา้นระบบเครือญาติ และมิตรสนิทเป็นเคร่ืองมือ
ในการเกาะเก่ียวกนัเป็นระบบเครือข่ายทางสังคม โดยใชร้ะบบจารีตประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือทาง
พุทธศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการควบคุม และจดัระบบความสัมพนัธ์ภายในเครือข่ายน้ี เช่น การผูกเส่ียว 
และฮีตสิบสอง เป็นตน้ 
 
  การสร้างเครือข่ายทางสังคมของชุมชนในอดีตมีวตัถุประสงค์ท่ีสําคญัในดา้นการสร้าง
ความมัน่คงทางชีวิต และทรัพยสิ์น เช่น การร่วมมือกนัปกป้องทรัพยสิ์นของชุมชนจากการปลน้สะดมภ ์
เป็นตน้ 
 
 2) เครือข่ายทางเศรษฐกิจ 
 
  การจดัเครือข่ายทางเศรษฐกิจจะมีความเก่ียวพนักบัเครือข่ายทางสังคมท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ ซ่ึงสงัคมชุมชนในอดีตรูปแบบการผลิตท่ีตอ้งอาศยัแรงงานมนุษย ์และสัตวเ์ป็นสาํคญั จึงจาํเป็นตอ้ง
สร้างความร่วมมือระหวา่งครัวเรือนในชุมชน และระหว่างชุมชนข้ึน เพ่ือขจดัปัญหาการดา้นแรงงานในการ
ผลิต 
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  นอกจากน้ี ในการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจท่ีตอ้งพึ่ งพาอาศยัปัจจัยแรงงานร่วมกนั
ดงักล่าวแลว้ ยงัเป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนผลผลิตทางดา้นอาหาร พนัธ์ุพืช และพนัธ์ุสตัว ์ซ่ึงเป็น
หลกัประกนัความมัน่คงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชน และระหวา่งชุมชนท่ีสาํคญัอีกดว้ย เช่น เครือข่าย
การแลกเปล่ียนอาหารระหวา่งชุมชนประมงกบัชุมชนชาวไร่ ชาวนา เป็นตน้ 
 
 3) เครือข่ายทางการเมือง 
 
  เป็นรูปแบบของเครือข่ายดั้งเดิมท่ีมีพฒันาการสืบเน่ืองจาก 2 เครือข่ายขา้งตน้ เพ่ือสร้าง
พลงัในการต่อรอง และอาํนาจในการจดัการทรัพยากรของทอ้งถ่ิน โดยมีเคา้โครงในการจดัรูปแบบเครือข่าย
ท่ีอาศยัเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ และสงัคมท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 
1.5.1.2 เครือข่ายพนัธมติรจากการจัดตั้ง3 
 
 เป็นเครือข่ายท่ีไดรั้บการหนุนเสริม และจากการจดัตั้งจากภายนอก ทั้งโดยตรง และโดยออ้ม ซ่ึง
พฒันาการหลังจากท่ีมีกลุ่ม/องค์กรเกิดข้ึนจากผลลัพธ์ของงานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไทยกว่า 4 
ทศวรรษ ดงัมีรายช่ือเครือข่ายต่อไปน้ี 
 

1) เครือข่ายกลุม่สจัจะสะสมทรัพย์วดัโพธ์ิศิลา อ.ลอือํานาจ (10 กลุม่) 
2) เครือข่ายกลุม่สจัจะสะสมทรัพย์ตําบลนาผือ อ.เมือง 
3) เครือข่ายโรงสชีมุชนตําบลนาผือ  อ.เมือง 
4) เครือข่ายร้านค้าสง่ชมุชนตําบลนาผือ อ.เมือง 
5) เครือข่ายสภาผู้ นําตําบลนาผือ  อ.เมือง 
6) เครือข่ายกองบญุไทบ้านตําบลบุง่  อ.เมือง 
7) เครือข่ายกองบญุไทบ้านตําบลนาผือ อ.เมือง 
8) เครือข่ายกองบญุไทบ้านตําบลนาป่าแซง  อ.ปทมุราชวงศา 
9) เครือข่ายกองบญุไทบ้านตําบลเปือย  อ.ลอือํานาจ 

                                                        
3
 สรุปจากเอกสาร รายงานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ก็คือ (1) สาํนกังานพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)  (2) สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัอาํนาจเจริญ (3) สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัอาํนาจเจริญ (4) สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา และ (5) สถาบนัชุมชนอีสาน และการจดั
เวทีประชาสงัคมในทอ้งถ่ินของคณะผูว้ิจยั 
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10) เครือข่ายองค์กรชมุชนลุม่นํา้เซบก-เซบาย 
11) เครือข่ายองค์กรชมุชนลุม่นํา้ห้วยปลาแดก อ.เมือง 
12) เครือข่ายป่าชมุชน 19 ป่า จงัหวดัอํานาจเจริญ 
13) เครือข่ายร้านค้ากลุม่สตรีแมบ้่านเกษตรกร อ.หวัตะพาน 
14) เครือข่ายพระผู้ นําจงัหวดัอํานาจเจริญ และอุบลราชธานี 
15) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอาํนาจเจริญ (15 สหกรณ์) 
16) เครือข่ายเกษตรอินทรียต์าํบลนาวงั  อ.เมือง 
17) เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียงตาํบลหมอมา้ อ.เมือง 
18) เครือข่ายพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มตาํบลนาผือ  อ.เมือง 
19) เครือข่ายธนาคารชุมชนตาํบลโนนโพธ์ิ อ.เมือง 
20) เครือข่ายหตัถกรรมอาํเภอชานุมาน 
21) เครือข่ายออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตอาํเภอเสนางคนิคม 
 

 จากการศึกษามูลเหตุของการสร้างความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายขององคก์รในทอ้งถ่ิน พบว่า 
เกิดข้ึนในช่วงหลงัปี 2540 เป็นตน้มาเป็นส่วนใหญ่ โดยมีปัจจยัภายนอกเขา้มาหนุนเสริมอย่างมีนัยสาํคญั 
และประกอบกบัปัจจยัภายในองคก์รเองกมี็ส่วนเช่นเดียวกนั พอท่ีจะสรุปไดด้งัน้ี 
 

1) ปัจจัยภายนอก 
 
 (1) การแข่งขนัทางการผลิต และการตลาดในระบบทุนนิยมโลก และทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็น

ปัจจยักาํหนดรูปแบบการผลิต และมีผลกระทบต่อองคก์รในทอ้งถ่ินท่ีมีรูปแบบการผลิตสินคา้ และบริการท่ี
คลา้ยคลึงกนั 

 (2) สถานการณ์วิกฤติทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี 2540 เป็นตน้มา ไดมี้
นโยบายรัฐในการลดผลกระทบต่อชุมชนทอ้งถ่ิน จึงไดจ้ดัตั้งกองทุนสนบัสนุนกิจกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ 
และสังคมในระดบัรากหญา้ หรือท่ีเรียกกนัว่า “กองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม” หรือ “SIF” ท่ีให้การ
สนบัสนุนกลุ่ม/องคก์รชุมชนเกิดข้ึนอยา่งมากมายในช่วงน้ี 

 (3) ประชาสังคม และองค์กรอิสระได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการทบทวน และสร้างบทเรียนในการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รภาคประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อ
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กา้วพน้ไปจากกรอบแนวคิดเดิมท่ีต่างคนต่างอยู่มาเป็นการสร้าง “พนัธกิจ และภารกิจร่วมกนั” จึงเกิด
รูปแบบ “เครือข่าย” ในระดบั และประเภทต่างๆ ข้ึนอยา่งหลากหลาย 

 (4) เ ง่ือนไขของแหล่งทุนท่ีในการสนับสนุนทรัพยากรแก่กลุ่ม/องค์กรมุ่งให้
ความสาํคญัในระดบั “เครือข่าย” มากกวา่การสนบัสนุนองคก์รเด่ียวดงัเช่นท่ีผา่นมา 

 
2) ปัจจัยภายใน 

 
(1) พลงัในการต่อรองทางดา้นเศรษฐกิจ และการเมืองขององค์กรทอ้งถ่ินค่อนขา้ง

จาํกดั เน่ืองจากต่างองคก์รต่างมีความเป็นอิสระ หรือมีความเป็นปัจเจกสูง จึงขาดความร่วมมือระหว่าง
องคก์รในทอ้งถ่ิน 

(2) กลุ่ม/องค์กรแบบเชิงเด่ียวมีขีดความสามารถในการพฒันายกระดบัองค์ความรู้ 
และการระดมทรัพยากรค่อนขา้งจาํกดั 

(3) การเรียนรู้จากบทเรียนของกลุ่ม/องคก์รในทอ้งถ่ินท่ีเร่ิมมีความตระหนกัว่าองคก์ร
เชิงเด่ียวไม่อาจจะอยูไ่ดโ้ดยลาํพงัอีกต่อไป เพราะสถานการณ์โลกเปล่ียนแปลงไปค่อนขา้งรวดเร็ว 
 
 ดว้ยเหตุปัจจยัขา้งตน้ จึงทาํใหก้ลุ่ม/องคก์รต่างๆ ในทอ้งถ่ินเร่ิมให้ความสําคญัของเครือข่ายความ
ร่วมมือในการดาํเนินงานในทอ้งถ่ินข้ึนหลากหลายรูปแบบ สรุปได ้6 ประเภท คือ 
 
  (1) เครือข่ายในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
  (2) เครือข่ายในการเรียนรู้ หรือการแลกเปล่ียนทางดา้นวิชาการ และขอ้มูลข่าวสาร 
  (3) เครือข่ายในการจดัระบบสวสัดิการชุมชน 
  (4) เครือข่ายในการบริหารจดัการทางการเงิน 
  (5) เครือข่ายทางการเมือง 
  (6) เครือข่ายในการผลิต หรืออาชีพ 
  
 ทั้งน้ี รูปแบบเครือข่ายต่างๆ ดงักล่าวยงัคงมีพ้ืนฐานทางวฒันธรรมชุมชนท่ีเป็นรากฐานในการเกาะ
เก่ียวสมัพนัธ์กนัอยูเ่ช่นเดิม แมว้า่รูปแบบความสมัพนัธ์อาจจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมบา้งกต็าม 
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1.5.2 ภารกจิ และบทบาทหน้าท่ี 
 
 ภารกิจ และบทบาทหนา้ท่ีของเครือข่ายพนัธมิตรท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ 1.4.1 ขา้งตน้ท่ีจาํแนกออก
ได ้6 ประเภทนั้น พอท่ีจะสรุปบทบาทหนา้ท่ีได ้คือ 
 
 1) เครือข่ายในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
 
  (1) การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับปัญหา และผลกระทบจากการทาํลาย
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ินต่อชุมชน 
  (2) การเฝ้าระวงั และติดตามปัญหาดา้นนโยบายรัฐ 
  (3) การศึกษารวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้ และเทคโนโลยีในการจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงวแวดลอ้มของชุมชน 
  (4) การจัดทําแผน และข้อเสนอทางด้านนโยบายในการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
  (5) การรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกแก่สมาชิกชุมชนในทอ้งถ่ิน 
  (6) การสร้างพลงัในการต่อรองทางดา้นนโยบายรัฐ 
 
 2) เครือข่ายในการเรียนรู้ หรือการแลกเปล่ียนทางดา้นวิชาการ และขอ้มูลข่าวสาร 
 
  (1) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในเฉพาะประเด็น เช่น การเกษตรอินทรีย ์รูปแบบ
การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ การแกไ้ขปัญหา และแนวทางในการทาํงาน ฯลฯ 
  (2) การทบทวนบทเรียน และพฒันาองคค์วามรู้ในการดาํเนินงานร่วมกนั 
  (3) การคิด และวิเคราะห์สถานการณ์ของทอ้งถ่ิน และบริบทภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (4) การสนบัสนุน และช่วยเหลือดา้นเทคนิคต่างๆ ในการจดัการกลุ่ม/องคก์ร 
 
 3) เครือข่ายในการจดัระบบสวสัดิการชุมชน 
 
  (1) การระดมทรัพยากรภายใน และภายนอกสําหรับการจัดสรรเป็นสวสัดิการแก่
สมาชิกในชุมชนตามวงจร “เกดิ แก่ เจ็บ และตาย” 
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  (2) การพ่ึงพาตนเองในการจดัระบบสวสัดิการท่ีจาํเป็นของชุมชน 
  (3) การจดัสรรทรัพยากรสาํหรับการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 
 4) เครือข่ายในการบริหารจดัการทางการเงิน 
 
  (1) การระดมทรัพยากรทุนสําหรับการกูย้ืมในการดาํรงชีพ และประกอบอาชีพแก่
สมาชิก 
  (2) ลดการพ่ึงพาปัจจยัการผลิตดา้นทุนจากภายนอก 
  (3) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่ม/องค์กรของเครือข่ายในการบริหาร
จดัการองคก์รทางการเงิน 
  (4) การจดัสรรทรัพยากรให้การสนับสนุนการพฒันาทอ้งถ่ินทั้งในดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และสวสัดิการสังคมต่างๆ ท่ีจาํเป็น เช่น ทุนการศึกษา สงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทาํนุบาํรุง
ศาสนา ฯลฯ 
  (5)  การพฒันาทกัษะ และขีดความสามารถขององคก์รสมาชิกในดา้นต่างๆ ตามความ
จาํเป็น เช่น ทกัษะการจดัทาํระบบบญัชี ฯลฯ 
 
 5) เครือข่ายทางการเมือง 
 
  (1) การเจรจาต่อรองทางการเมืองในการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ิน เช่น การจดัการป่า
ไม ้และท่ีดิน ฯลฯ 
  (2) การจดัสรรทรัพยากรสาํหรับสมาชิกท่ีไดรั้บผลกระทบจากนโยบายรัฐ 
  (3) การสร้างพลังต่อรองทางด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ จากรัฐ เช่น 
ปัญหาน้ีสินจากนโยบายรัฐ เงินทุนประกอบอาชีพ และท่ีดินในเขตป่าสงวนเส่ือมโทรม ฯลฯ 
 
 6) เครือข่ายในการผลิต หรืออาชีพ 
 
  (1) การวางแผน และการควบคุมการผลิต  

(2) การพฒันาคุณภาพสินคา้ และการบริการ 
  (2) การสร้างพลงัต่อรองทางดา้นเศรษฐกิจกบัภาครัฐ และเอกชน 
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  (3) การจดัหาตลาดสินคา้ และบริการ 
  (4) ศนูยก์ลางในการรวบรวมสินคา้ และบริการ 
  (5) ศนูยก์ลางในการบริหารจดัการ 
  (6) ศนูยก์ลางในการกระจายสินคา้ และบริการ 
 
 7) เครือข่ายดา้นธุรกิจ 
 
  (1) การจดัหาสินคา้ และปัจจยัการผลิตจาํหน่ายใหแ้ก่สมาชิกในราคายติุธรรม 
  (2) การจดัสรรผลกาํไรคืนแก่สมาชิก 
  (3) การจดัสรรผลกาํไรสนบัสนุนการพฒันาชุมชน 
  (4) การพฒันาผูน้าํ และบุคลากร 
  (5) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และบทเรียน 
  (6) การเจรจาต่อรองทางดา้นธุรกิจกบัภาคเอกชน และผูป้ระกอบการอ่ืนๆ 
 
1.5.3 จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา และอุปสรรค 
 

1) จุดเด่น 
 
 (1) การพฒันามาจากรากฐานองคค์วามรู้ และบทเรียนของตนเอง หรือชุมชนทอ้งถ่ิน

ท่ีไดย้กระดบัจากกลุ่ม/องคก์รเชิงเด่ียวมาเป็นเครือข่ายความร่วมมือกนั 
 (2) การเล่ือนไหลถ่ายเทดา้นขอ้มูลข่าวสาร องคค์วามรู้ และทรัพยากรต่างๆ ระหว่าง

กลุ่ม/องคก์รภายในเครือข่ายเดียวกนัท่ีขา้มมิติดา้นพื้นท่ี เวลา และเน้ือหามากข้ึน 
 (3) สร้างพลงั และอาํนาจในการต่อรองทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมาก

ข้ึนกวา่การเป็นองคก์รเชิงเด่ียวเช่นในอดีต 
 
2) จุดดอ้ย 
 
 (1) การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร แนวคิด และอุดมการณ์ระหวา่งองคก์รกบัสมาชิกในระดบั

ล่างมีความแตกต่างมากยิง่ข้ึนจากการเล่ือนไหลของขอ้มูลข่าวสาร และกระบวนการจดัการภายในเครือข่าย
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ไม่ลงตวัในช่วงการเปล่ียนผา่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระบวนการทาํงานของเครือข่ายผ่านกลไกผูน้าํแต่เพียง
ช่องทางเดียวจะเป็นจุดดอ้ยท่ีสาํคญัในหลายๆ เครือข่าย 

 (2) สถานภาพ และบทบาทของ “เครือข่าย” ไม่มีความชัดเจน เน่ืองจากไดรั้บการ
จดัตั้งตามนโยบาย หรือตามกระแสของยคุสมยั 

 (3) การพ่ึงพาภายนอกมากจนเกินไป 
 
3) ปัญหา 
 
 (1) ความคาดหวงัในเป้าหมาย และผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัเกิดข้ึนใน 2 ระดบั

ดว้ยกนั กคื็อ (ก) ระหวา่งองคก์รกบัสมาชิก และระหวา่ง (ข) องคก์รสมาชิกของเครือข่ายกบัเครือข่าย 
 (2) การจดัการภารกิจ และความซบัซอ้นในการจดัการท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตกเป็นภาระของ

ผูน้าํท่ีรับบทบาทหนา้ท่ีเพ่ิมข้ึนกว่าอดีต และส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการองคก์รของตนเองในระดบั
สมาชิกเครือข่าย 

 (3) ความขดัแยง้ในผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict Interested) ระหว่างเครือข่ายท่ีมี
สถานภาพเป็น “องค์กร” กบั “สมาชิก” ของเครือข่ายท่ีนาํไปสู่ความลม้เหลวค่อนขา้งสูงในหลายๆ เครือข่าย 

 
4) อุปสรรค 

 
  (1) การขาดความภาคภูมิใจใน “คุณค่า” ของตนเอง หรือองคก์ร และใหค้วามสาํคญั
ต่อ “คนนอก” มากกว่า จึงทาํให้เครือข่ายตอ้งรอการตดัสินใจ และความเขม้แขง็ข้ึนอยูก่บันโยบายของผู ้
จดัตั้งมากกวา่ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
  (2) ผลประโยชน์ทบัซอ้นระหวา่งผูน้าํกบัเครือข่ายท่ีมีจุดมุ่งหมายการทาํงานเครือข่าย 
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายทางการเมือง ซ่ึงจากการศึกษาพบค่อนขา้งมากในเกือบทุกเครือข่าย 
 
1.6 สรุป 
 
 กล่าวโดยสรุป กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ และเครือข่ายท่ีมีอยู่เดิมในพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการมี
พฒันาการ และความเป็นมาท่ีสมัพนัธ์กบันโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาติในช่วง 40 กวา่ปีท่ี
ผา่นมา พอท่ีจะสรุปไดด้งัน้ี 
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1) รูปแบบเครือข่ายพนัธมิตรในยคุอดีตถูกกาํหนดดว้ยรูปแบบการผลิตทางเศรษฐกิจท่ีเน้น

การผลิตเพ่ือการยงัชีพ โดยปัจจยัแรงงานเป็นส่ิงสาํคญัในการผลิตของชุมชนเกษตรกรรม
ดั้งเดิมท่ีจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัทางดา้นแรงงานในการผลิต รวมไปถึงการ
สร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนผลผลิตอนัเป็นหลกัประกนัความมัน่คงทางอาหารผ่านระบบ
การแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างชุมชน และการสร้างความมัน่คงทางสังคมของชุมชนใน
ขณะนั้น 

2) เครือข่ายพนัธมิตรไม่ไดเ้ป็นวาทกรรมใหม่ในการรับรู้ของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเปล่ียนผ่านการพฒันากลุ่ม/องค์กรตามนโยบายพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมไทยของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ในทอ้งถ่ินจากยคุต่างคน
ต่างทาํมาเป็นตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัทาํ เพื่อกา้วใหพ้น้มิติดา้นพื้นท่ี เวลา และเน้ือหาท่ีกวา้ง 
และย ัง่ยนืมากยิง่ข้ึน 

3) เครือข่ายพนัธมิตรมีการซอ้นทบัดา้นผลประโยชน์ทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม
ในทุกระดบั ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคญัของการดาํรงอยู่อย่างย ัง่ยืน หรือไม่ขององค์กร ทั้งใน
ปัจจุบนั และอนาคต 
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บทที่2 
บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ทีจั่งหวดั 

 
2.1 แหล่งข้อมูล และวธีิการเก็บข้อมูล 
 
 ในการศึกษารวบรวมขอ้มูลคนจนท่ีลงทะเบียนของจงัหวดัอาํนาจเจริญ ในระยะแรกๆ มีอุปสรรค
พอสมควร เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงจาํนวน และรายช่ือมีความซํ้ าซ้อนกนั จึงตอ้รอผลการตรวจสอบ
ทะเบียนรายช่ือหลงัเดือนตุลาคม 2548 จึงจะมีความถูกตอ้งสมบูรณ์มากท่ีสุด โดยสรุปกระบวนการ และ
ขั้นตอนในการเกบ็ขอ้มูล ดงัน้ี 
 
 1) ประสานงานแหล่งขอ้มูลท่ีรับผิดชอบในจังหวดั ก็คือ สํานักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั
อาํนาจเจริญ 
 2) ตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยจดัประชุมทีมวิจยั 
 3) จดัเวทีรับฟังขอ้มูล และขอ้คิดเห็นจากสมาชิกกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยั 
 4) จดัประชุมคณะผูว้ิจยัวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ขอ้มูลจากการจดัเวที และขอ้มูลทะเบียนคน
จนท่ีไดรั้บ 
 5) ประมวลสรุป และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
 
2.2 ตารางวเิคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียน 
 
 จากการรวบรวมข้อมูลทะเบียนคนท่ีได้รับจากหน่วยงานทีเก่ียวข้อง พบว่า ข้อมูลมีความ
เปล่ียนแปลง และไม่แน่นอน จึงตอ้งรอให้ตวัเลขค่อนขา้งน่ิง และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของเวลาในการ
ปรับปรุงขอ้มูลใหต้รงตามขอ้เทจ็จริง จึงตอ้งใชร้ะยะเวลา 
 
 ประกอบกบัในการเปรียบทะเบียนคนจนกบัสมาชิกกลุ่มเป้าหมายในโครงการก็ค่อนขา้งยุ่งยาก 
เน่ืองจากกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนไม่ได้มีการจัดทาํระบบฐานข้อมูลแบบดิจิตอลท่ีสะดวกต่อการ
ประมวลผลเปรียบเทียบไดจึ้งตอ้งอาศยัเวทีประเมินสภาพคนจนท่ีลงทะเบียนว่ามีสัดส่วนประมาณการ
เท่าใด ดงัจะกล่าวในบทสรุปต่อไป 
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ตารางที ่2.2-1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทะเบียนคนจนจงัหวดัอาํนาจเจริญ 
รายการ จาํนวนคนจนจดทะเบียน ค่าร้อยละ 

ประชากรในจงัหวดั4 368,449 165.38 
ผูจ้ดทะเบียนคนจนในจงัหวดั5 
แบ่งตามพืน้ท่ี 

1) อาํเภอเมือง 
2) อาํเภอชานุมาน 
3) อาํเภอปทุมราชวงศา 
4) อาํเภอพนา 
5) อาํเภอเสนางคนิคม 
6) อาํเภอหวัตะพาน 
7) อาํเภอลืออาํนาจ 

แบ่งตามปัญหาความยากจน 
1) สย.1 
2) สย.2 
3) สย.3 
4) สย.4 
5) สย.5 
6) สย.6 
7) สย.7 
8) สย.8 

609,348
 

195,432 
65,568 
63,252 
48,954 
91,668 
85,334 
59,130 

 
176,712 

276 
300 

10,074 
3,348 

325,974 
51,216 
38,448

100.00 
 

32.07 
10.76 
10.38 

8.03 
15.04 
14.01 

9.70 
 

29.00 
0.05 
0.05 
2.15 
0.55 

53.49 
8.41 
6.31 

สมาชิกสหกรณ์ 
สหกรณ์จดทะเบียน (1) 
สหกรณ์ภาคประชาชน6 

 
6,867 

-

 
60.00 
60.00 

สมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายของโครงการ 
สหกรณ์จดทะเบียน 
สหกรณ์ภาคประชาชน (2) 

 
- 
- 

 
- 

60.00 

                                                        
4
 ขอ้มูลประชากร ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2549 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

5
 ขอ้มูลผูจ้ดทะเบียนท่ีไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2549 สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

6
 ไม่สามารถคาํนวณได ้เน่ืองจากการจดัระบบฐานขอ้มูลสมาชิกกลุ่ม/องคก์รภาคประชาชนมีจาํนวนมาก และไม่มากรจดัทาํฐานขอ้มูลในระบบ
ดิจิตอล จึงมีขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลาในการรวบรวมวิเคราะห์เปรียบเทียบ 



สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 18

หมายเหตุ:  
(1) รายช่ือสมาชิกสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนสามารถรวบรวมไดเ้ฉพาะองคก์รท่ีไดจ้ดัทาํฐานขอ้มูล

ระบบดิจิตอล รวม 11 องคก์ร 
 (2) ไม่มีการจดัทาํทะเบียนระบบฐานขอ้มูลดิจิตอล จึงไม่สามารถประมวล และวิเคราะห์ได ้
 (3) จาํนวนผูล้งทะเบียนคนจนมากกวา่ประชากรทั้งหมดขอวจงัหวดั เน่ืองจากผูล้งทะเบียนคน 
1 คนลงทะเบียนมากกวา่ 1 ปัญหา 
 
2.3 บทสรุป 
 
 จากตารางวิเคราะห์ท่ี 2.2-1 ขา้งตน้จะพบว่า สถิติผูล้งทะเบียนคนจนมีจาํนวนมากกว่าประชากร
ทั้งหมดของจงัหวดั (368,449 คน) กวา่ ร้อยละ 165.4 ทั้งน้ีเน่ืองจากผูล้งทะเบียนคนจนไดล้งทะเบียนคนจน
มากกวา่ 1 ปัญหา และการลงทะเบียนซํ้าซอ้นของเลขหมายประจาํบา้น 
 
 หากวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างปัญหาจะพบว่าปัญหาหน้ีสิน และปัญหาท่ีดินมากท่ีสุด ร้อยละ 
53.49 และ 29.00 ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีพบในทุกพ้ืนท่ีของจงัหวดัเช่นเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงคุณภาพท่ีไดรั้บจากการจดัเวทีประเมินตนเองของกลุ่มของคณะผูวิ้จยั เน่ืองจากพื้นท่ีทาํกินของเกษตรกร
ในจงัหวดัส่วนมากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษท่ี์มีการประกาศเขตเพ่ิมเติม และเป็นปัญหา
ความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมายาวนาน 
 
 หากพิจารณาประเภทกลุ่มเป้าหมายท่ีมาลงทะเบียนคนจนมากท่ีสุด ก็คือ เกษตรกร ร้อยละ 75.58 
รองลงไป คือ รับจ้าง ร้อยละ 14.51 ซ่ึงเป็นไปตามโครงสร้างการผลิตท่ีสําคญัของจงัหวดัดงัท่ีได้กล่าว
มาแลว้ในบทท่ี 1 และหากพิจารณาจาํแนกเป็นพ้ืนท่ี จะพบวา่เขตอาํเภอเมือง อาํเภอเสนางคนิคม และอาํเภอ
หวัตะพาน มากท่ีสุด ร้อยละ 32.07, 15.04 และ 14.01 ตามลาํดบั 
 
 นอกจากน้ียงัพบวา่ จากการจดัเวทีกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในพ้ืนท่ีท่ีเขา้ร่วมโครงการไดมี้การประเมิน
สถานการณ์ในกระบวนการแกไ้ขปัญหาของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งตามนโยบายรัฐในช่วงท่ีผา่นมา ยงัไม่มีความ
คืบหนา้เท่าท่ีควร นอกจากการจดัเวทีประชาคม และการช้ีแจงกระบวนการแกไ้ขปัญหาในระดบัทอ้งถ่ินไป
บา้งแลว้เท่านั้น 
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 โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีลงทะเบียน และเขา้ร่วมเวทีประเมินสถานการณ์ไดช้ี้แจงเหตุผลการลงทะเบียน
คนจนดว้ยเหตุผลท่ีคลา้ยกนั ก็คือ ความคาดหวงัในโอกาสจากการไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากรัฐ (ถา้
มี) แต่ความจริงในปัจจุบนัเร่ิมไม่แน่ใจต่อนโยบายดงักล่าวเท่าใดนกั 
 
 กล่าวโดยสรุป จากขอ้มูลจากภาครัฐเองไดส้รุปผลการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในบางปัญหาไปบา้ง
แลว้ คือ (1) ปัญหาหน้ีสินนอกระบบ ท่ีมีการเจรจาโอนหน้ีมาอยู่ในระบบ รวม 67,062 ราย คิดเป็นร้อยละ 
104.98 ของผูม้าลงทะเบียนทั้งหมดของปัญหาน้ี (63,882 คน) และ (2) ปัญหาท่ีอยูอ่าศยั ตามโครงการบา้นเอ
อาทร รวม 14,052 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.44 ของผูล้งทะเบียนทั้งหมดของปัญหาน้ี 
 
 ดงันั้น จากผลการดาํเนินงานท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้มีเพียง 2 ประเด็นปัญหาเท่านั้นท่ีไดรั้บการ
แกไ้ข ส่วนปัญหาอ่ืนๆ ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข โดยเฉพาะปัญหาท่ีดินทาํกินท่ีเป็นลาํดบัรองลงมาจากหน้ีสิน
ยงัคงมีอุปสรรคในดา้นกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งดา้นอ่ืนๆ เก่ียวกบักบัจดัการท่ีดิน เช่น พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์และป่า
สงวนแห่งชาติ เป็นตน้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลา และกระบวนการนิติบญัญติัต่อไป 
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บทที่3 
ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า 

 
3.1 บทนํา 
 
 ในกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของคณะผูว้ิจยัจงัหวดัอาํนาจเจริญ ไดร่้วมกนัวิเคราะห์ และ
ประเมินสถานการณ์ความเป็นได้ในการดําเนินงานวิจัยภายใต้ข้อจํากัด 4 ประการ ด้วยกัน ก็คือ (1) 
ระยะเวลา (2) พ้ืนท่ี (3) ขอบเขตเน้ือหาความรับผิดชอบ และ (4) กลไก ในการสานงานใหเ้กิดความยัง่ยืน
ต่อไป 
 
 ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงไดข้อ้สรุปดา้นกรอบแนวคิดเบ้ืองตน้ในการทาํงานวิจยัน้ีว่าจาํเป็นจะตอ้งอาศยั
องคป์ระกอบท่ีสาํคญั ก็คือ (1) ทีมงานวิจยัท่ีเป็นตวัแทนจากกลุ่ม/องคก์รในทอ้งถ่ิน (2) การพฒันาแนวคิด
ทฤษฎีทีมงานวิจยั (3) การพฒันายกระดบัองคค์วามรู้กลุ่มเป้าหมาย (4) การจดักระบวนการสะทอ้นกลบั
ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง และองคค์วามรู้ภายในกลุ่ม/องคก์ร และ (5) การเสริมคุณค่า และอตัตลกัษณ์ของกลุ่ม/
องคก์รใหเ้ป็นท่ียอมรับภายในกลุ่ม/องคก์ร 
 
 ภายใต้กรอบแนวคิดในการทาํงานดังกล่าวข้างต้นท่ีนอกเหนือจากกรอบแนวคิดหลักของชุด
โครงการวิจยั 36 จงัหวดัท่ีถูกกาํหนดใหเ้ป็นมาตรฐานในการดาํเนินงาน ซ่ึงคณะผูว้ิจยัไดด้าํเนินงานพอท่ีจะ
สรุปไดใ้นตารางท่ี 3.2-1 ดงัต่อไปน้ี 
 
3.2 ขั้นตอน และกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า 
 
 

 



ลาํดบั
ที่ 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการของทีมวจิยั(ระบุการจดั
สมัมนา/เวทีแลกเปลี่ยน) 

กลุ่มเป้าหมา
ยที่เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ (เช่น สร้าง
ความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ชัว่โมง) 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 

 

13/8/48 1) ประชุมปรึกษาหารือร่วมกบักลุ่ม/องคก์ร
ในทอ้งถิ่น เพื่อเตรียมทีม และจดัหาทีม
วจิยัที่เป็นตวัแทนจากทอ้งถิ่น 

2) การชี้แจงรายละเอียดกระบวนการ และ
ขั้นตอนการวจิยั 

6 - ศูนย์ประสานงาน
สภาผูน้าํตาํบลนาผือ 
บ้ า น โ ค ก ก อ ก  ต .
นาผอื อ.เมือง 

1) การคดัสรรทีมงานวิจยัที่มาจาก
ตวัแทนกลุ่ม/องคก์รในทอ้งถิ่น 

2) ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
กระบวนการวจิยั 

3) กลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินงาน 

5  

2 2-3/9/48 ประชุมทีมวจิยั เพื่อศึกษารายละเอียดแผนงาน
โครงการ และสร้างความเขา้ใจเบื้องตน้ 
1) เ ส นอ แผน ง านป ร ะ จํา เ ดื อน  แ ล ะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2) ปรับแผนงานให้สอดคล้องกันภายใน

ทีมงาน 
3) เนื้อหา และความคาดหวงัในการรับการ

ฝึกอบรมพฒันางานวิจยัเบื้องตน้ในวนัที่ 
6-7 ก.ย. 

7 - ศูนย์ประสานงาน
สภาผูน้าํตาํบลนาผือ 
บ้ า น โ ค ก ก อ ก  ต .
นาผือ อ.เมือง 

1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จํ า เ ดื อ น 
ตลอดจนภารกิจหลกั และรอง 

2) จดัทาํแผนงานปฏิบตัิการร่วมกนั 
3) การประสานงานสถานที่สาํหรับ

การฝึกอบรมทีมงาน 
4) เนื้อหา และกาํหนดการฝึกอบรม

งานวจิยัเบื้องตน้ 

8  

3 6-7/9/48 การฝึกอบรม พฒันาแนวคิด ทกัษะการทาํงาน
วิจัยเบื้องต้นแก่คณะผูร้่วมวิจัย และการ
วางแผนงานวจิยั 
1) การบรรยายความรู้การวิจัยเ บื้องต้น 

7 - ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม
สํ า นัก ง าน อุทย าน
แ ห่ ง ช า ติ ภู ส ร ะ
ดอกบัว  อ . เสนางค

1) ทีมงานวิจยัมีความรู้ความเขา้ใจ 
แล ะทัก ษ ะก า รทํา ง า น วิ จั ย
เบื้องตน้ 

2) ทีมงานมีทักษะในการพัฒนา

15  
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ความเ ป็นมา  ความสําคัญ  และการ
ประยกุต ์

2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย
ภายในทีมงาน 

3) ก า ร ฝึ กป ฏิบั ติ ก า รพัฒน าข้อ เ สนอ
โครงการวิจยั และการวางแผนงานวิจยั 
โดยใช้กรณีศึกษางานวิจัยท้องถิ่น ของ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สาํนกังานภาค 

4) การบรรยายจริยธรรม และหลักการทาํ
วจิยัที่ดี 

5) วางแผนการทาํงานวจิยัร่วมกนัเบื้องตน้ 

นิคม จ.อาํนาเจริญ ขอ้เสนอโครงการวิจยั 
3) ทักษะการเขียน  และกําหนด

หวัขอ้การวจิยั 
4) สร้างความคุน้เคยสนิทสนมและ

เป็นมิตรระหวา่งทีมงาน 
5) เนื้อหา และความตอ้งการพฒันา

ศกัยภาพในดา้นอื่นๆ ในโอกาส
ต่อไป 

4 12/9/48 ประชุมคณะวิจยั เพื่อสร้างความเข้าใจกรอบ
แนวคิด ขอบเขตเนื้อหา และกระบวนการของ
โครงการวิจยัร่วมกบัภาคีทอ้งถิ่นตาํบลนาผือ 
1) ศึกษาเอกสารโครงการวจิยั 
2) ซกัถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3) การกําหนดบทบาทหน้าที่ และภารกิจ

ทีมงาน 
4) ก า รป รับป รุ ง แ ผนก า รป ฏิบั ติ ง า น

ภาคสนาม 

8 - ศูนย์ประสานงาน
สภาผูน้าํตาํบลนาผือ 
บ้ า น โ ค ก ก อ ก  ต .
นาผือ อ.เมือง 

1) ทีมวิจัยมีความเข้าใจในกรอบ
แนวคิด เนื้อหา และขอบเขตการ
ดาํเนินงานของโครงการวิจยั 

2) การจดัสรรบทบาทหน้าที่ และ
ของเขตภารกิจในการทํางาน
ร่วมกนั 

3) แผนปฏิบตัิการภาคสนาม 
4) ภ า คี ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ รั บ ท ร า บ

กระบวนการทาํงานวจิยั 

5  

5 25/9/48 การประชุมประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพื้นที่จังหวดั

8 - ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม
โรงเรียนบา้นไก่คาํ ต.

1) การจาํแนกประเภทกลุ่ม/องคก์ร/
สหกรณ์ที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน

12  
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อาํนาจเจริญ 
1) ศึกษา เอกสารราย ชื่อก ลุ่ม /องค์กร /

สหกรณ์ที่ได้จากการศึกษารวบรวมมา
จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ เช่น พอช.
,  สนง .พัฒนา ชุมชนจังหวัด ,  สนง .
สหกรณ์จงัหวดั ฯลฯ 

2) การจาํแนกประเภทกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 
โดยใชเ้ครื่องมือ Mind map และตาราง
รายชื่อ 

3) จดัลาํดบัความสําคญัตามศักยภาพ และ
ขีดความสามารถในการสานงานไดอ้ยา่ง
ต่อเนื่องในอนาคต และขอ้จาํกดัในการ
ทาํงาน 

4) คดัสรรองคก์รที่ตอ้งประสานงานเขา้ร่วม
กิจกรรมตามแผนงานของโครงการวจิยั 

ไก่คาํ อ.เมือง ของจงัหวดั 
2) รายชื่อกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่

เ ป็ นกลุ่ ม เ ป้ าหม า ย เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของโครงการ 

3) ขอ้มูลสถานการณ์กลุ่ม/องค์กร/
สหกรณ์ในปัจจุบนั 

6 1/10/48 ประชุมสรุป และติดตามผลการดําเนินงาน
ประจาํเดือนกนัยายน 
1) นาํเสนอรายงานผลการดาํเนินงาน และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2) วางแผนปฏิบตัิงานประจาํเดือนตุลาคม 

6 - หอ้งประชุมโรงแรม
ฮอทไลน์อินน์รีสอร์ท 
อ.เมือง 

1) การมีส่วนร่วมในการติดตามการ
ดาํเนินงาน 

2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแกไ้ขร่วมกนั 

4  

7 10/10/48 เวทีสร้างความเขา้ใจระหว่างผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร/
สหกรณ์ในการจัดทํา ก รอบทิศทา งก าร
เชื่อมโยงเครือข่าย ครั้งที่ 1 

37 - ห้องประชุมศาลา
ประชาคมอําเภอหัว
ตะพาน 

1) ผูเ้ข้าร่วมได้รับทราบแผนงาน
กระบวนการดาํเนินงานวิจยั 

2) ผลการวิเคราะห์ และประเมิน

6  
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1) ก า ร บ ร ร ย า ย ชี้ แ จ ง ค ว า ม เ ป็ น ม า 
วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  แ ล ะ ข อ บ เ ข ต ก า ร
ดาํเนินงานโครงการวิจยั 

2) การจดัแบ่งกลุ่มยอ่ยตามประเภทเนื้องาน
ของกลุ่ม/องคก์รที่เขา้ร่วมกิจกรรม 

3) กลุ่มย่อยวิเคราะห์ SWOT และนาํเสนอ
ต่อกลุ่มใหญ่ 

4) การซกัถามแลกเปลี่ยน 
5) แนวทางในการจัด เ ว ทีส ร้ า งกรอบ

ข้อตกลงในการ เ ชื่อมโยง เค รือ ข่ าย
พนัธมิตร 

ตนเองของกลุ่มเป้าหมาย 
3) การแลกเปลี่ยนขอ้มูล ขอ้คิดเห็น 

และบทเรียนจากประสบการณ์
ในการทาํงานกลุ่ม/องค์กรของ
กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วมกิจกรรม 

4) แนวทางการสานงาน และการ
เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ
ระหวา่งองคก์รในทอ้งถิ่น 

8 10/10/48 เวทีสรุปผลการจดัเวทีสร้างความเขา้ใจระหวา่ง
ผูน้าํฯ ครั้งที่ 1 
1) วิเคราะห์ และประเมินผลการจดัเวที ครั้ง

ที่ 1 
2) ทีมงานร่วมแสดงความคิดเห็นจุดเด่น 

และดอ้ยของกระบวนการน◌ินงาน 
3) สรุป และวางแผนปรับปรุงกระบวนการ

ดาํเนินงานจดัเวที ครั้งที่ 2 

7 - หอ้งประชุมโรงแรม
ฮอทไลน์อินน์รีสอร์ท 
อ.เมือง 

1) ทีมงานไดม้ีส่วนร่วมในการสรุป 
และวเิคราะห์ผลการจดักิจกรรม 

2) ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงเทคนิค และวิธีการใน
การจดัเวทีครั้งต่อไป 

4  

9 11/10/48 เวทีสร้างความเขา้ใจระหว่างผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร/
สหกรณ์ในการจัดทํา ก รอบทิศทา งก าร
เชื่อมโยงเครือข่าย ครั้งที่ 2 
(กระบวนการ และขั้นตอนเช่นเดียวกบัครั้งที่ 

40 - ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม
โ ร ง เ รี ย น ศึ ก ษ า
สง เคร าะ ห์จังหวัด
อาํนาจเจริญ อ.เมือง 

- ผลลพัธ์เช่นเดียวกบั ครั้งที่ 1 6  
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1) 

10 11/10/48 เวทีสรุปผลการดาํเนินงานการจดัเวที ครั้งที่ 2 7 - หอ้งประชุมโรงแรม
ฮอทไลน์อินน์รีสอร์ท 
อ.เมือง 

- เช่นเดียวกบัเวทีสรุป ครั้งที่ 1 7  

11 12/10/48 เวทีสร้างความเขา้ใจระหว่างผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร/
สหกรณ์ในการจัดทํา ก รอบทิศทา งก าร
เชื่อมโยงเครือข่าย ครั้งที่ 3 
(กระบวนการ และขั้นตอนเช่นเดียวกบัครั้งที่ 
1) 

27 - ศาลาการเปรียญวดั
ป่านาล้อม บ้านไร่ขี 
ต.ไร่ขี อ.ลืออาํนาจ 

- ผลลพัธ์เช่นเดียวกบั ครั้งที่ 1 6  

12 12/10/48 เวทีสรุปผลการดาํเนินงานการจดัเวที ครั้งที่ 3 7 - หอ้งประชุมโรงแรม
ฮอทไลน์อินน์รีสอร์ท 
อ.เมือง 

- เช่นเดียวกบัเวทีสรุป ครั้งที่ 1 4  

13 13/10/48 เวทีสร้างความเขา้ใจระหว่างผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร/
สหกรณ์ในการจัดทํา ก รอบทิศทา งก าร
เชื่อมโยงเครือข่าย ครั้งที่ 4 
(กระบวนการ และขั้นตอนเช่นเดียวกบัครั้งที่ 
1) 

28 - หอ้งประชุมองคก์าร
บ ริหาร ส่ วนตําบล
หนองข่า อ.ปทุมราช
วงศา 

- ผลลพัธ์เช่นเดียวกบั ครั้งที่ 1 6  

14 13/10/48 เวทีสรุปผลการดาํเนินงานการจดัเวที ครั้งที่ 4 7 - หอ้งประชุมโรงแรม
ฮอทไลน์อินน์รีสอร์ท 
อ.เมือง 

- เช่นเดียวกบัเวทีสรุป ครั้งที่ 1 4  
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15 17/10/48 เวทีผูน้าํกลุ่ม/องคก์รชุมชน และที่ปรึกษา เพื่อ
วางแผนงาน และแนวทางในการจดัเวทีสร้าง
กรอบการจัดทําแผนความร่วมมือในการ
เชื่อมโยง 
1) เวทีปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู ้นํา

องค์กร ที่ปรึกษากลุ่ม และผูน้าํชุมชนที่
สนใจจะสร้างกรอบข้อตกลงในการ
จัดทําแผนความร่วมมือของกลุ่มออม
ทรัพยว์ดัโพธิ์ศิลา รวม 10 หมู่บา้น 2 
ตาํบล 

2) การชี้แจง และสร้างความเข้าใจในการ
จัดทาํกรอบข้อตกลงในการจัดทาํแผน
คว าม ร่ วม มื อ  ก ระบวนกา ร จัด ทํา 
วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย 

3) แผนงาน และกาํหนดการในการจดัเวที 

39 - ห้อ งประ ชุมศูนย์
ประสานงานวดัโพธิ์
ศิลา บา้นเปือย ต.เอย 
อ.ลืออาํนาจ 

1) ผูน้าํทางการ ผลนาํกลุ่ม/องค์กร
ออมทรัพย์ และที่ปรึกษาใน 2 
ตําบล  10 หมู่บ้านได้มีความ
เข้า ใจในวัต ถุประสงค์  และ
เ ป้ า หม า ย ก า ร จั ด ทํ า ก ร อบ
ข้อตกลงการจัดทําแผนงาน
ความร่วมมือ 

2) แผนงาน และกาํหนดการจดัเวที 

5  

16 19-
20/10/48 

การประชุมแลกเปลี่ยนขอ้มูล และการประเมิน
สถานการณ์กลุ่ม/องค์กร/หสกรณ์ในพื้นที่
อําเภอเสนางคนิคมร่วมกับกลุ่มผู ้นําผู ้ร่วม
พฒันาชาติไทยพื้นที่ภูสระดอกบวั 
1) การนดัหมายประชุมแบบไม่เป็นทางการ

ร่วมกบัสหาย และเครือข่ายพื้นที่ภูสระ
ดอกบวั 

2) วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์กลุ่ม/

26 - บ้านพักผู ้นําสหาย
เ ค รื อ ข่ า ย ภู ส ร ะ
ดอกบัว  บ้านโนน
ทอง อ.เสนางคนิคม 

1) ผลการวิ เคาะหื  และประเมิน
สถ านก า ร ณ์ ก ลุ่ ม /อ ง ค์ ก ร /
สหกรณ์ และเครือข่ายในพื้นที่
อํ า เ ภ อ เ ส น า ง ค นิ ค ม  แ ล ะ
ใกล้เคียงที่ได้รับข้อมูลเชิงลึก 
และมีคุณภาพ 

2) ทราบทัศนะ และความคิดเห็น
ต่อโครงการวจิยั (เครือข่ายสหาย

7  
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องค์กร/สหกรณ์ และเครือข่ายในพื้นที่
อาํเภอเสนางคนิคม และใกลเ้คียง 

3) แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ คิ ด เ ห็ น ต่ อ
กระบวนการพฒันาขบวนการสหกรณ์ใน
ภาคประชาชน 

ไม่ไดม้าเขา้ร่วมกิจกรรมเวทีของ
พื้นที่อ.เสนางคนิคม) 

3) แนวท า ง ในก า รสนับส นุ น
ช่วยเหลือต่อไป 

4) ทราบขอ้จาํกดั และสถานการณ์
ของเครือข่ายสหายภูสระดอกบวั
ในกิจกรรมเค ลื่อนไหวทาง
สงัคม 

17 24/10/48 เวทีสร้างกรอบแนวทางในการจดัทาํแผนความ
ร่วมมือ ครั้งที่ 1 
1) เวที เตรียมความพร้อมในการจัดเวที

ร่วมกับที่ปรึกษากลุ่มออมทรัพย  ์1 ครั้ง 
เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ร่ ว ม กัน ใ น
กระบวนการดาํเนินงาน 

2) จดัเวทีประชุมเชิงปฏิบตัิการในการวาง
กรอบแนวทางในการจัดทาํแผนความ
ร่วมมือระดบัเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย ์

3) แบ่งกลุ่มย่อยการวิเคราะห์กลุ่ม/องค์กร 
โดยใช้กรอบแนวคิดทางพุทธศาสนา ก็
คือ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และมรรค 

4) นําเสนอผลการวิเคราะห์ต่อกลุ่มใหญ่ 
และร่วมซกัถามแลกเปลี่ยน 

5) สรุปผล  และ ชี้แจงกระบวนการใน

77 - ศาลาการเปรียญวดั
โพธิ์ศิลา บา้นเปือย ต.
เปือย อ.ลืออาํนาจ 

1) ที่ปรึกษากลุ่มมีความเข้าใจใน
กระบวนการ และสามารถให้
ความช่วยเหลือ และสนับสนุน
กระบวนการในเวทีได ้

2) แนวทางในการจดัทาํแผนความ
ร่วมมือระดบัเครือข่าย 

3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พฒันาขีดความสามารถของกลุ่ม 
และเครือข่าย 

4) แผนก า รสะท้อนกลับ ด้ า น
แนวคิด  และแนวทางในการ
ดําเนินงานของเครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพย ์

5) ผู ้นําทางการในระดับหมู่บ้าน 
องค์การบริหารส่วนตําบลได้

6  
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ขั้นตอนต่อไป 
6) จดัทาํเอกสารสรุปผลจากการจดัเวทีสร้าง

กรอบขอ้ตกลงขา้งตน้สะทอ้นกลบัขอ้มูล
สู่กลุ่มย่อยๆ  ในชุมชนได้ศึกษา  และ
สะทอ้นกลบัต่อเวทีเครือข่าย 

รับทราบแผนงาน และแผนงาน
ข อ ง อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ นํ า ไ ป
ประกอบการจัดทําแผนงาน
สนบัสนุน 

18 24/10/48 ประชุมสรุปผลการจัดเวทีสร้างกรอบทิศ
ทางการดาํเนินงานเครือข่าย ครั้งที่ 1 

6 - หอ้งประชุมโรงแรม
ฮอทไลน์อินน์รีสอร์ท 
อ.เมือง 

1) สรุป  และประเมินผลการจัด
กิจกรรมเวทีในการสร้างกรอบ
ทิศทางการดาํเนินงานเครือข่าย 

2) ทีมงานได้มี ส่วนร่วมในการ
ประเมิน และวเิคราะห์ผลการจดั
กิจกรรม 

3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไป 

5  

19 25/10/48 เวทีสร้างกรอบแนวทางในการจดัทาํแผนความ
ร่วมมือ ครั้งที่ 2 
(กระบวนการ และขั้นตอนเช่นเดียวกับเวที 
ครั้งที่ 1) 

30 - ห้องประชุมศาลา
ประชาคมอําเภอหัว
ตะพาน 

- ผลลพัธ์เช่นเดียวกบั เวทีครั้งที่ 1 5  

20 25/10/48 ประชุมสรุปผลการจัดเวทีสร้างกรอบทิศ
ทางการดาํเนินงานเครือข่าย ครั้งที่ 2 

6 - หอ้งประชุมโรงแรม
ฮอทไลน์อินน์รีสอร์ท 
อ.เมือง 

- เช่นเดียวกบัเวทีสรุปครั้งที่ 1 4  

21 2/11/48 ประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน และวางแผน
ประจาํเดือนตุลาคม 

7 - หอ้งประชุมโรงแรม
ฮอทไลน์อินน์รีสอร์ท 
อ.เมือง 

1) ทบทวน  และวิเคราะห์ผลการ
ดาํเนินงาน 

2) วางแผนประจาํเดือนร่วมกนั 

4
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22 5/11/48 ประชุมสรุปผลการดาํเนินกิจกรรมเวทีทั้ ง 6 
ครั้ง 
1) ประมวล และวิเคราะห์ผลการจดักิจกรรม

เวทีทั้ ง  6 ครั้งที่ผ่านมาถึงปัจจัยสําเ ร็จ 
ขอ้จาํกดั และปัญหาอุปสรรค 

2) อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ทีมงานวจิยั 

3) ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น
ความกา้วหนา้ และจดัสรรภารกิจบทบาท
หนา้ที่ในการดาํเนินงาน 

7 - หอ้งประชุมโรงแรม
ฮอทไลน์อินน์รีสอร์ท 
อ.เมือง 

3) บทสรุปผลการดาํเนินงานเวทีทั้ง 
6 ครั้ง 

4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
สํ า ห รั บ ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น
ความกา้วหนา้ 

5) แผนงานการจดัทาํรายงาน และ
แผนงานในระยะที่ 2 

9  

23 6-
30/11/48 

จดัทาํรายงานความกา้วหนา้ ครั้งที่ 1 
1) จาํแนกแยกแยะขอ้มูล 
2) สรุปผลการจดักิจกรรมต่างๆ 
3) รวบรวม และเรียบเรียง 

5 - สํานกังานโครงการ
ที่จงัหวดัมุกดาหาร 

1) รายงานผลการดําเนินงานใน
ร ะ ย ะ ที่  1  ( สิ ง ห า ค ม -
พฤศจิกายน) 

2) ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ จากทีมงานวจิยัของพื้นที่ 

-  

24 5-
6/12/48 

ประชุมตรวจสอบขอ้มูล และความถูกตอ้งของ
รายงานผลความกา้วหนา้ ครั้งที่ 1 
1) ที ม ง า น ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น

ความกา้วหนา้ ครั้งที่ 1 
2) ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติม

ขอ้มูล ขอ้คิดเห็น 

7 - หอ้งประชุมโรงแรม
ฮอทไลน์อินน์รีสอร์ท 
อ.เมือง 

1) การตรวจสอบความถูกตอ้ง และ
ความน่าเ ชื่อถือของข้อมูลใน
รายงานความกา้วหนา้ ครั้งที่ 1 

2) รายงานความกา้วหนา้ที่ถูกตอ้ง 

8  

25 22-
23/12/48 

ประชุมนาํเสนอรายงานความกา้วหนา้ ครั้งที่ 1 1 - มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร์ กทม. 

3) นํ า เ ส น อ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํา เ นินง าน  และข้อ คิด เ ห็น

-  
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เกี่ยวกบัการดาํเนินงาน 
4) รับฟังขอ้เสนอแนะแนวทางใน

การปรัปรุงขบวนการดาํเนินงาน
ใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย 

26 12-
13/1/49 

ประชุมสรุป และติดตามผลการดําเนินงาน
ประจาํเดือนธนัวาคม 2548 
1) ทบทวนผลการดาํเนินงาน 
2) ร า ย ง า น ผ ล ก า ร นํ า เ ส น อ ร า ย ง า น

ความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 และประเด็นที่
ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

3) แผนงานประจาํเดือนมกราคม 2549 

6 - ศูนย์ประสานงาน
สภาผูน้าํตาํบลนาผือ 
อ.เมือง 

1) การวิ เคราะห์ จุดเ ด่น /ด้อยใน
กระบวนการดเนินงานรอบ 5 
เดือนที่ผา่นมา 

2) ทีมงานไดร้ับทราบขอ้เสนอแนะ
จากทีมประสานงานกลาง 

3) แผนงานทาํงานเดือนมกราคม 

7  

27 16-
18/1/49 

เวทีการสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรในระดบัพื้นที่
หลงัจากการเขา้ร่วมเวที ครั้งที่ 1-2 
 

6 - ศูนย์ประสานงาน
สภาผูน้าํตาํบลนาผือ 
อ.เมือง 
- ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์วดัโพธิ์
ศิลา อ.ลืออาํนาจ 
- ศูนย์ประสานงาน
ก ลุ่ ม สั จ จ ะ ส ะ ส ม
ทรัพยอ์าํเภอปุทมราช
วงศา 
- ศูนย์ประสานงาน

1) การรับฟังความคิดเห็น  และ
ขอ้มูลในการดาํเนินงาน 

2) ข้อสเนอแนะแนวทางในการ
ดํา เ นิน ง านส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
พนัธมิตร 

3) ส ร้ า ง กํ า ลั ง ใ จ แ ก่ ผู ้ นํ า
กลุ่มเป้าหมายในการทาํงาน 

4) สนับสนุนการสื่อสารขอ้มูลแก่
ผูน้ําต่อสมาชิกกลุ่ม/องค์กรได้
รับทราบอยา่งกระจ่างแจง้ 

จุดละ 3-4 
ชม. 

- เวทีแบบไม่
เป็นทางการ 
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เ ค รื อ ข่ า ยพระผู ้นํา
อาํเภอเมือง 

28 7-8/2/49 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมวิจัยจังหวดั
กาฬสินธุ์ 
1) ผลการดาํเนินงานเวทีสร้างความเขา้ใจ 

และการสร้างกรอบขอ้ตกลงในการจดัทาํ
แผนงานเครือข่ายของอาํนาจเจริญ และ
กาฬสินธุ์ 

2) การแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็น และเสนอแนะ 

5 - สํานกังานโครงการ
จงัหวดักาฬสินธุ ์

1) รับทราบข้อมูล ขอ้คิดเห็นและ
ผลการดาํเนินงานร่วมกนั 

2) การวิเคราะห์ และขอ้สังเกตต่อ
ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงเบื้องตน้ 

6 - เวทีแบบไม่
เป็นทางการ 

29 24-
25/2/49 

ประชุมสรุป และติดตามผลการดําเนินงาน
ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 
1) ทบทวนผลการทาํงาน 
2) วเิคราะห์ และประเมินสถานการณ์ 
3) แผนงานประจาํเดือนมีนาคม 

6 - ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายกลุ่มกองบุญ
วนัละบาท และออม
ท รั พ ย์ บ้ า น โ ค ก
สวาสดิ์  ต .นาผือ  อ .
เมือง 

1) ทีมงานไดร้่วมกนัวิเคราะห์ และ
ประเมินสถานการณ์บริบทของ
พื้นที่โดยรวม 

2) ทีมงานได้เรียนรู้การใช้กรอบ
แนวคิด  และทฤษฎีวิ เคราะห์
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ได้
เรียนรู้จากการทาํงาน 

3) แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป รั บ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํ า ง า น ใ ห้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

7  

30 10/3/49 ประชุมติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการ
ร่วมกับทีมประสานงานกลาง  (ผู ้เ ชี่ยวชาญ
วรรณะ) และสหกรณ์จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
1) การชี้แจงโครงการวิจยั และแลกเปลี่ยน

8 - สํานักงานสหกรณ์
จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

1) สาํนกังานสหกรณ์ฯ ไดร้ับทราบ
รายละเอียดของโครงการวจิยั 

2) แนวทางในการประสานความ
ร่วมมือในระยะต่อไป 

4  
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ขอ้มูล 
2) ขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็นจากทีมงาน

ประสานงานกลาง 
31 11-

13/3/49 
เวทีแลกเปลี่ยนกบัทีมงานจงัหวดักาฬสินธุ์ 
1) ที ม ง า น แ ต่ ล ะ พื้ น ที่ ไ ด้ ร า ย ง า น

ความกา้วหนา้การทาํงาน 
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาํเนินงาน 

5 - ภูพานรีสอร์ท อ.ภู
พาน จ.สกลนคร 

1) สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการ
ทาํงานร่วมกนั 

2) ทีมงานไดร้่วมกนัวเิคราะห์ปัจจยั
ผลสําเร็จและลม้เหลวของกลุ่ม/
องคก์ร/สหกรณ์ในพื้นที่ 

8  

32 18-
19/3/49 

 
และ 24-
28/3/49 

เวทีสนบัสนุนกลุ่ม/องคก์รในพื้นที่ 
1) การติดตามขอ้มูล และรับฟังขอ้คิดเห็น

ต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมาย 
2) รับทราบสถานการณ์ที่เป็นบริบททาง

เศรษฐกิจ และสงัคมในพื้นที่ 

4 - สํานักงานเครือข่าย
ออมท รัพย์ว ัด โพ ธิ์
ศิลา อ.ลืออาํนาจ 
- สํานักงานสมาชิก
เค รื อ ข่ า ยพระผู ้นํา
จังหวัดอ ํานาจเจริญ 
บา้นไก่คาํ ต.ไก่คาํ อ.
เมือง 
- ศูนย์ประสานงาน
สภาผูน้ําตาํบลผือ อ.
เมือง 
- สํานักงานเครือข่าย
กองบุญวนัละบาท ต.
น า ผื อ  บ้ า น โ ค ก
สวาสดิ์ อ.เมือง 

1) ทีมงานได้รับทราบขอ้มูล และ
ขอ้คิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ถึงแนวทางในการพฒันา
เครือข่าย 

2) รั บทร าบสถ านก า ร ณ์  แล ะ
วิเคราะห์ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งภายใต้
บริบทของพื้นที่ที่มีผลกระทบ
ต่องานทาํงานวจิยั 

จุดละ 3-4 
ชม. 

- เวทีแบบไม่
เป็นทางการ 
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33 26-
28/2/49 

ประชุมสรุป และติดตามผลการดําเนินงาน
ประจาํเดือนมีนาคม 
1) ทบทวนผลการทาํงาน วิเคราะห์ และ

ปัญหาอุปสรรคการทาํงานที่พบ 
2) แผนงานประจาํเดือนเมษายน 

6 - ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายกลุ่มกองบุญ
วนัละบาท และออม
ท รั พ ย์ บ้ า น โ ค ก
สวาสดิ์  ต .นาผือ  อ .
เมือง 

1) ทีมงานได้ ร่ วมกันวิ เคราะห์ 
ปัญหาอุปสรรคการทาํงานตาม
กรอบบริบทของท้องถิ่น โดย
การประยุกตท์ฤษฎี และแนวคิด
ใหม่ๆ 

2) แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป รั บ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํ า ง า น ใ ห้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

7  

34 1/4/49 ประชุมร่วมกบัทีมงานประสานงานกลาง 
1) การรายงานผลการทาํงานของทีมงานใน

พื้นที่ 
2) การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับฟัง

ขอ้เสนอแนะแนวทางในการทาํงาน 

7 -ณ จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี 

1) รายงานผลการทาํงานในช่วงที่
ผา่นมา 

2) ข้อคิดเห็น และเสนอแนะจาก
ทีมประสานงานกลาง 

3  

35 4/4/49 เวทีสภาผูน้าํตาํบลนาผือ อ.เมือง 
1) การปรึกษาแนวทางในการทํางานกับ

ประชาสงัคม 
2) กระบวนการในการศึกษาถอดบทเรียน

ของประชาสงัคมตาํบลนาผือ 
3) การมีส่วนร่วมของทอ้งถิ่น 
4) แผนงานของทีมวจิยั 

18 - ศูนย์ประสานงาน
ประชาสังคมตําบล
นาผือ บ้านโคกกอก
พฒันา ต.นาผือ 

1) องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาบทเรียน โดย
การส่งทีมงานเขา้ร่วม และร่วม
รับทราบกรอบแนวคิดตั้งแต่ตน้ 

2) แผนงานในการศึกษาบทเรียน 

5 - เวทีแบบไม่
เป็นทางการ
ในช่วง เ ย็น -
ก ล า ง คื น ที่
บา้นผูน้าํ 

36 7/4/49 เวทีเตรียมการในการพฒันากรอบขอ้ตกลงใน
การจดัทาํแผนงานเครือข่ายพนัธมิตรกลุ่มออม
ทรัพยว์ดัโพธิ์ศิลา 

8 - วัดโพ ธิ์ ศิลา  บ้าน
เปือย อ.ลืออาํนาจ 

1) ทีมงานได้ชี้แจงกระบวนการ
ทาํงานเวทีสะทอ้นกลบัในระดบั
ล่างต่อที่ปรึกษา  และทีมงาน

3 - เ ว ทีพบปะ
ปรึกษาหารือ
แบบไม่ เ ป็น
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1) ประชุมชี้แจงกระบวนการ เนื้อหา และ
วธิีการดาํเนินงาน 

2) การคดัเลือกกกลุ่มเป้าหมาย 
3) กาํหนดการจดัเวที 

เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยว์ดัโพธิ์
ศิลา 

2) รั บ ฟั ง ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  แ ล ะ
คําปรึกษาจากพระผู ้นํากลุ่ม /
เครือข่าย 

ทางการ 

37 20/4/49 เวทีพฒันากรอบขอ้ตกลงในการจดัทาํแผนงาน
ของเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วดัโพธิ์
ศิลา 4 ครั้ง 
1) การสะท้อนกลับแผนงาน  และกรอบ

ขอ้ตกลงของเวทีผูน้าํแก่สมาชิกกลุ่ม 
2) การชี้แจงกระบวนการกลุ่ม 
3) แบ่งกลุ่มย่อย  และวิเคราะห์ประเมิน

สถ านก า ร ณ์ ด้ ว ย ต า ร า ง วิ เ ค ร า ะ ห์
ความสมัพนัธ์เชิงสมัพทัธ ์

4) การนํา เสนอผลการวิ เ คราะ ห์  และ
แนวทางในการพฒันาต่อกลุ่มใหญ่ 

113 - วัดโพ ธิ์ ศิลา  บ้าน
เปือย 
- วัดกุงไชย  บ้านกุง
ไชย 
- วดัไร่ขี บา้นไร่ขี 

1) สมา ชิกกลุ่ ม เค รือ ข่ ายสั จจะ
สะสมทรัพย์ว ัด โพ ธิ์ ศิ ล าได้
รั บ ท ร า บ ข้ อ คิ ด เ ห็ น  แ ล ะ
แผนงานของเวทีผูน้าํ 

2) ผลการวิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณ์ของตนเอง  และ
บริบทชุมชน 

3) สมาชิกกลุ่มไดม้ีส่วนร่วมในการ
พัฒนาข้อตกลง และแผนงาน
ของเครือข่าย 

เวที ละ 5-6 
ชม. 

- แยกเวทีจัด
ใ น ช่ ว ง
เ ดี ย ว กั น  4 
ครั้ง 

38 21/4/49 ประชุมสรุปผลการจัดเวทีการพัฒนากรอบ
ขอ้ตกลงในการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ว ัดโพธิ์ศิลา  4 ครั้ง  และ
ติดตามผลการทาํงานเดือนเมษายน 
1) สรุปผลการจดัเวทีทั้ง 4 ครั้ง 
2) ขอ้คิดเห็น และเสนอแนะจากทีมวิจยั 
3) ทบทวนผลการดาํเนินงานประจาํเดือน 

6 - ศูนย์ประสานงาน
สภาผู ้นําสภาตําบล
นาผือ 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
จดัเวทีทั้ง 4 ครั้ง 

2) แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ทํ า ง า น
สนบัสนุนเครือข่าย 

3) แผนงานเดือนพฤษภาคม 

6  
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และแผนงานเดือนพฤษภาคม 
39 27/4/49 เวทีเครือข่ายพระผูน้าํแผน่ดินธรรแผน่ดินทอง 

1) การชี้แจงกระบวนการทาํงานวจิยั 
2) การวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์

ของเครือข่ายพระสงค ์
3) แผนงานของการทาํงานวิจยักบัเครือข่าย

พระสงฆ ์

18 - ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายพระผูน้าํ วดั
เทพมงคง อ.เมือง 

1) เ ค รื อ ข่ า ย ไ ด้ รั บ ท ร า บ
กระบวนการทาํงานวจิยั 

2) สถานการณ์โดยรวมของเครือข่ย
พระสงฆ ์

3) ปั ญ ห า  แ ล ะ ข้ อ จํ า กั ด ข อ ง
เครือข่าย 

4) แนวทางในการทํางาน  และ
แกไ้ขปัญหาขอ้จาํกดั 

7 - เวที  ร่วม  2 
จั ง ห วั ด  
อํานาจเจ ริญ
แ ล ะ
อุบลราชธานี 

40 8-
10/5/49 

เวทีสนบัสนุนเครือข่ายพนัธมิตร และการสรุป
บทเรียน 6 ครั้ง 
1) การศึกษาบทเรียนสภาผูน้าํตาํบลนาผือ 
2) การศึกษาพัฒนาการทางด้านปะวัติ

ศาสตร์องคก์ร และเครือข่ายประชาสงัคม 
3) การ ศึกษาโครงส ร้ า ง เค รือญา ติกับ

กระบวนการประชาสังคม 
4) การศึกษาภารกิจ และบทบาทของสภา

ผูน้าํ 

27 - ศูนย์ประสานงาน
สภาผูน้าํตาํบลนาผอื 
- บา้นนาผือ ม.1 และ
4  ต.นาผือ 
- บ้านโกคกอก  ต .
นาผือ 
- บ้านหนองแวง  ต .
นาผือ 
- บา้นโคกสวาสดิ์ ต.
นาผือ 
- บา้นโคกกอกพฒันา 
ต.นาผือ 

1) ทีมงานไดร้ับทราบประวตัิความ
เป็นมาของสภาผูน้าํ และประชา
สงัคมตาํบลนาผือ 

2) กลไกทางโครงสร้างเครือญาติ
กบับทบาทผูน้าํในประชาสังคม
ตาํบลนาผือ 

3) โครงสร้างองค์กร และภารกิจ
บทบาทหนา้ที่ 

เวทีละ 5-6 
ชม. 

- เ ว ที เสวนา
ก ลุ่มย่อ ย ใน
ป ร ะ เ ด็ น ที่
กําหนดค รั้ ง
ละ 4-6 คน 

41 22-
25/5/49 

เวทีติดตามผลการดเนินงานในระดบัพื้นที่ของ
กลุ่ม/องคก์ร 

21 - บ้านไก่คาํ ต.ไก่คํา 
อ.เมือง 

1) รับทราบสถานการณ์ของพื้นที่ 
แ ล ะ รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เ ห็ น จ า ก

3-4 ชม./
พื้นที่ 

- เ ว ที เสวนา
แบบไม่ เ ป็น
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1) การติดตามความกา้วหน้าในการทาํงาน 
และขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย 

2) รับฟังข้อคิดเห็น  และเสนอแนะจาก
ภาคสนาม 

- บ้านโคกกอก  และ
บ้านโคกกอกพฒันา 
ต.นาผือ อ.เมือง 
- วัด เทพมงคล  อ .
เมือง 
- วดัหนองสองหอ้ง 
- วัดโพธิ์ศิลา  อ . ลือ
อาํนาจ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
2) ทีมงานได้ประเมินสถานการณ์

ข อ ง ข บ ว น ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย
พนัธมิตร 

ท า ง ก า ร กับ
ผู ้นํา  1-3 คน
พื้นที่ 

42 30/5/49 การประชุมติดตามผลการดาํเนินงานวจิยั 6 - ศูนย์ประสานงาน
สภาผูน้าํตาํบลนาผอื 

- ผลลพัธ์เช่นเดียวกบัการติดตามงาน
ในช่วงที่ผา่นมา 

5  

43 6-
8/6/49 
และ 
20-

22/6/49 

เวทีติด และสนบัสนุนกระบวนการเครือข่ายใน
ระดบัพื้นที่ 

34 - ศูนย์ประสานงาน
สภาผูน้าํตาํบลนาผอื 
- บ้านโคกกอก  ต .
นาผือ 
- บา้นโคกสวาสดิ์ ต.
นาผือ 
- วดัราษฎร์ไก่คํา อ.
เมือง 
- วัด เทพมงคล  อ .
เมือง 

1) รับทราบขอ้มูลความเคลื่อนไหว
ของกลุ่ม/เครือข่ายในพื้นที่ 

2) ก า วิ เ ค ร า ะ ห์  และปร ะ เ มิ น
สถานการณ์อยา่งต่อเนื่อง 

2-3 ชม./
พื้นที่ 

- เวทีแบบไม่
เป็นทางการ 

44 3-
5/7/49 

เวทีติด และสนบัสนุนกระบวนการเครือข่ายใน
ระดบัพื้นที่ 

22 - ศูนย์ประสานงาน
สภาผูน้าํตาํบลนาผอื 

1) ติดตามความเคลื่อนไหวของ
ขบวนการกลุ่มในพื้นที่ 

2-3 ชม./
พื้นที่ 

- เวทีแบบไม่
เป็นทางการ 
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- บ้านโคกกอก  ต .
นาผือ 
- บา้นโคกสวาสดิ์ ต.
นาผือ 
- วดัราษฎร์ไก่คํา อ.
เมือง 
- วัด เทพมงคล  อ .
เมือง 
- วัดหนองสองห้อง 
อ.เมือง 
- บ้ า น ไ ร่ ขี  อ . ลื อ
อาํนาจ 

2) การวิเคราะห์สถานการณ์ และ
บริบทของพื้นที่ 

3) ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ท า ง ด้ า น
เศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ตาํบล
นาผือเพิ่มเติม 

45 6-
7/7/49 

ประชุมร่วมกบัชุดโครงการวจิยั - - จ.สมุทรสงคราม 1) นํา เสนอผลการวิจัย  และข้อ
คน้พบเบื้องตน้ 

2) การเสนอแนะแนวทางในการ
ทาํงาน 

-  

46 19-
21/7/49 

เวทีติด และสนบัสนุนกระบวนการเครือข่ายใน
ระดบัพื้นที่ และประชุมติดตามผลการดาํเนิน
งานวจิยั 
1) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ และรับฟัง

ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย 
2) สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อเตรียมการ

เขียนรายงานวจิยั 

17 - บ้านโคกกอก  ต .
นาผือ 
- บา้นโคกสวาสดิ์ ต.
นาผือ 
- วดัราษฎร์ไก่คํา อ.
เมือง 
- วัด เทพมงคล  อ .

1) ติ ด ต า มข้อ มู ล  แล ะผลก า ร
ดาํเนินงานของขบวนการกลุ่ม
ในพื้นที่ 

2) การวิเคราะห์สถานการณ์ และ
บริบทของทอ้งถิ่น 

2-3 ชม./
พื้นที่ 

- เวทีแบบไม่
เป็นทางการ 
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เมือง 
- วัดหนองสองห้อง 
อ.เมือง 
- บ้ า น เ ปื อ ย  อ . ลื อ
อาํนาจ 

47 ก.ค.-
ส.ค. 
2549 

จดัทาํรายงานผลการวจิยัฉบบัร่าง 3 - สาํนกังานโครงการ 1) จํา แนกแยกแยะข้อ มู ล จ า ก
ภาคสนาม และเวทีต่างๆ 

2) จดัทาํรายงานวจิยัฉบบัร่าง 

-  

49 2-
3/9/49 

ประชุมปรับปรุง และแกไ้ขรายงานผลการวจิยั 5 - อุทยานแห่งชาติภูผา
ยนต์ อ .ดงหลวง  จ .
มุกดาหาร 

1) นําเสนอผลการวิจัยให้ทีมงาน
ไดร้ับทราบ 

2) ข้อคิดเห็น และเสนอแนะจาก
ทีมประสานงานกลาง 

3) แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

4) แผนงานการจดัเวทีสะทอ้นกลบั
ผลการวจิยัต่อทอ้งถิ่น 

8  



บทที ่4 
เครือข่ายที่เกดิขึน้ 

 
4.1 บทนํา 
 

ในการดาํเนินงานวิจยัท่ีผา่นมาในระยะเวลาปฏิบติัการในภาคสนามจริงตามเง่ือนไขดา้นระยะเวลา
อนัสั้น และขอบเขตเน้ือหาท่ีค่อนขา้งกวา้ง จึงก่อใหเ้กิดเพียงแนวทางในการพฒันา และเสริมสร้างเครือข่าย
พนัธมิตรในระดบัทอ้งถ่ินข้ึน ซ่ึงเป็นผลจากการดาํเนินงานพฒันาเชิงต่อยอดกระบวนการพฒันาจากตน้
ทุนเดิมของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในพ้ืนท่ีเท่านั้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
4.2 รูปแบบเครือข่ายพนัธมติร 
 
 รูปแบบเครือข่ายท่ีเกิดน้ีเป็นการพฒันาองคค์วามรู้แบบต่อยอดจากตน้ทุนทางเศรษฐกิจ และสงัคม
เดิมของกลุ่ม/องคก์รท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในงานวิจยัคร้ังน้ีพอสรุปได ้กคื็อ 
 
4.2.1 เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดโพธ์ิศิลา 
 

1) ความเป็นมาของกลุ่ม 
 

จากการศึกษาภูมิหลงัก่อนการดาํเนินงานวิจัย พบว่า กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 10 
หมู่บา้นในพ้ืนท่ีตาํบลเปือย และตาํบลไร่ขี อาํเภอลืออาํนาจ  ไดรั้บอิทธิพลทางความคิด และมีตน้แบบมา
จากกิจกรรมกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ของ พระมหาสุบิน จงัหวดัตราด โดยเร่ิมจาก “พระผู้นํา” ในทอ้งถ่ิน ก็
คือ พระครูอุดมโพธิกิจ เจา้อาวาสวดัโพธ์ิศิลา บา้นเปือย ตาํบลเปือย  
 

โดยเร่ิมจากการศึกษาดูงานรูปแบบตวัอยา่งการดาํเนินกิจกรรมกลุ่มออมทรัพยท่ี์จงัหวดัตราด โดย
นาํแนวคิดท่ีไดรั้บมาเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชิกในหมู่บา้นไดรั้บทราบ และมาเขา้ร่วมกลุ่ม ทั้งน้ี เพ่ือ
แกไ้ขปัญหา และตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในดา้นเงินทุนสาํหรับการประกอบอาชีพ และการ
ดาํรงชีวิต และมีการประสานวิทยากรผูท่ี้มีความรู้ มาใหค้าํแนะนาํในการจดัตั้งกลุ่ม 
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ซ่ึงจากการจดัเวทีประเมิน และวิเคราะห์ตนเองของแต่ละกลุ่ม ก็พบว่า ปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้กลุ่ม
สามารถดํารงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันน้ี ซ่ึงเป็นคุณค่า และความภาคภูมิใจขององค์กรท่ีกลุ่มได้สะท้อน
ขอ้เทจ็จริง กคื็อ 

 
(1) ผูน้าํ  ท่ีมีลกัษณะผูน้าํท่ีดีมีคุณธรรม มีความสามารถ และมีวิสยัทศัน ์
(2) กรรมการ ทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการกลุ่มใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
(3) เงินทุน  ท่ีมาจากการระดมทุน และถือหุน้จากสมาชิกกลุ่ม 
(4) ระบบการบริหารจดัการ ท่ีมีการกาํหนดขอ้บงัคบั กฎระเบียบ และขอ้ตกลงภายใน

กลุ่มร่วมกนั 
(5) สมาชิก ท่ีมีความสมคัรใจ และเห็นคุณค่าของกลุ่ม 
(6) สาํนกังาน ท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานสาํหรับการดาํเนินงานของกลุ่ม 
(7) ปัจจยัหนุนเสริมจากภายนอก หรือการเช่ือมโยงกบัทรัพยากรอ่ืนๆ จากภายนอกใน

การสนบัสนุนกิจกรรมกลุ่ม 
 

2) สรุปผลการดาํเนินงานของกลุ่ม 
 

(1) การออมทรัพยข์องสมาชิก และการเขา้ร่วมหุน้ลงทุน 
(2) การบริการสินเช่ือแก่สมาชิกในการประกอบอาชีพ และดาํรงชีพ 
(3) การติดตาม และชาํระสินเช่ือหมุนเวียนแก่สมาชิกอ่ืนๆ ในกลุ่ม 
(4) การจดัระบบสวสัดิการชุมชน และปันผลกาํไรแก่สมาชิกส้ินปี 
(5) สมาชิกในชุมชนมีแหล่งสินเช่ือเพ่ือการปะกอบอาชีพ และการดาํรงชีพ ช่วยลด

การพ่ึงพิงเงินทุนนอกระบบไดใ้นระดบัหน่ึง 
(6) ความสมคัรสมานสามคัคีในชุมชน 

 
3) ผลการวเิคราะห์ และจดัทาํกรอบทศิทางของเครือข่าย 

 
 จากการจัดเวทีประเมิน และวิเคราะห์ตนเองของกลุ่มแต่ละกลุ่มทั้ ง 10 ชุมชน โดยผูน้ํา และ
กรรมการกลุ่มท่ีเป็นตวัแทน ผลสรุปกคื็อ 
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ก) จุดอ่อน 
 

(1) กลุ่มออมทรัพย ์ยงัอ่อนทกัษะ และความรู้ในการจดัทาํระบบบญัชีท่ีมีมาตรฐาน
สามารถตรวจสอบได ้

(2) สมาชิกในกลุ่มบางส่วนท่ียงัไม่เคารพ “สจัจะ” ของกลุ่มท่ีเป็นกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ของกลุ่มในการส่งเงินฝาก และเงินกูย้มืคืนตามกาํหนดระยะเวลา 

(3) การใช้สินเช่ือของสมาชิกไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นหน้ีสินท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ และในท่ีสุดตอ้งหนัไปพ่ึงนายทุนสร้างวงจรวฏัจกัรหน้ีสิน 

(4) ปริมาณเงินทุนกลุ่มออมทรัพยมี์อยู่อย่างจาํกดั จึงทาํให้ไม่สามารถจดัสรร และ
ใหบ้ริการแก่สมาชิกไดอ้ยา่งเพียงพอ 

(5) ความคาดหวงัระหว่างสมาชิกกบักลุ่มออมทรัพยมี์ความแตกต่างกนั ซ่ึงสมาชิกตอ้
การเงินกูจ้ากกลุ่มมากกวา่ “คุณค่า” ของกลุ่มท่ีมีต่อสมาชิก และชุมชน 

(6) การคัดสรรสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มยงัขาดความละเอียดรอบคอบ และกําหนด
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบักลุ่ม ซ่ึงกลุ่มมีความคาดหวงัใน “ปริมาณ” มากกวา่ “คุณภาพ” จึงทาํใหก้ลุ่มไดรั้บ
ผลกระทบในภายหลงั 

(7) สมาชิกยงัไม่เรียนรู้ระบบการทาํงานเป็นกลุ่ม และเขา้ใจกระบวนการกลุ่มท่ีสร้าง
โอกาสแก่สมาชิก และชุมชนไดใ้ชแ้กปั้ญหาร่วมกนั 

 
ข) จุดแขง็ 

 
(1) ผูน้าํท่ีมีประสบการณ์ทาํงานกลุ่ม และองคค์วามรู้ในการดาํเนินงาน 
(2) สมาชิกในชุมชนมีการเก็บเงินสะสม และออมทรัพยไ์วใ้ชใ้นยามขาดแคลน หรือ

จาํเป็นได ้
(3) การช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนั และกนัภายในชุมชน 
(4) เงินทุน ทาํให้สมาชิกสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนภายในชุมชน  ลดการพ่ึงพิง

ภายนอก หรือเงินทุนนอกระบบได ้
(5) ระบบสวสัดิการชุมชนในการช่วยเหลือสมาชิก และชุมชนได ้
(6) กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และความคิดเห็นภายในกลุ่ม จึงก่อให้เกิดการ

พฒันาองคค์วามรู้ และทกัษะการทาํงานร่วมกนัได ้
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(7) สมาชิกมีหลกัประกนัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากกลุ่มตามเง่ือนไขของกลุ่มท่ี
ไดร่้วมกนักาํหนด 

(8) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการดาํเนินงานกลุ่ม 
 

ค) วสัิยทศัน์ของกลุ่ม 
 

ผูน้าํ และกรรมการกลุ่มซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม โปร่งใส เสียสละ ระบบการบริหารท่ีดีมีผูน้าํรุ่นใหม่
ทดแทน สมาชิกในกลุ่ม มีความสามคัคี เคร่งครัดในกฎระเบียบ มีสัจจะตรงต่อเวลา มีการขยายจาํนวน
สมาชิกเพิ่มมากข้ึน เงินออมมีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของสมาชิก ลดปัญหาสินเช่ือนอกระบบ การ
พฒันาต่อเน่ือง และขยายผลไปสู่กิจกรรมพฒันาในดา้นอ่ืนๆ การบริหารจดัการมีการผลดัเปล่ียนหมุนเวียน 
เพื่อเรียนรู้ระบบการทาํงานทุกๆ 2 ปี การจดัระบบสวสัดิการแก่ผูน้าํ กรรมการ และชุมชนแบบครบวงจร
ชีวิต 
 

ง) ยุทธศาสตร์ 
 

(1) ระบบการบริหารจัดการกลุ่ม มีเป้าหมาย หลักการด้านคุณธรรม จริยธรรม 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้สมาชิกมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ และเรียนรู้งานของกลุ่ม การ
จดัหาวสัดุครุภณัฑส์นบัสนุนระบบการบริหารจดัการใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

(2) ทุน การเพ่ิมทุนจากการออมของสมาชิก และแสวงหาทรัพยากรจากภายนอก
สนบัสนุนกิจกรรม และการดาํเนินงานของกลุ่มใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของสมาชิก 

(3) สมาชิก ไดรั้บการพฒันาดา้นการศึกษาเรียนรู้เป้าหมาย และวตัถุประสงคใ์นการ
ดาํเนินงานของกลุ่ม และตระหนกัเห็นคุณค่ากลุ่ม 

(4) ผูน้าํ มีการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถในการบริหารจดัการและมีคุณธรรม 
 

จ) มาตรการ 
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(1) ผู้นํา 
 

(1.1) การพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทาํงาน
กลุ่ม 

(1.2) ประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่สมาชิกในกลุ่ม 
(1.3) การอบรมทกัษะการจดัทาํระบบบญัชีจากสถานการณ์จริง 
(1.4) การสร้างจิตสาํนึกในบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ 
(1.5) การเตรียมคนรุ่นใหม่เขา้มารับช่วงในการบริหารจดัการกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง 
(1.6) ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สมาชิกท่ียดึหลกัเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
(1.7) การอบรมคุณธรรมแก่ผูน้าํอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
 

(2) ระบบการบริหารจัดการ 
 

(2.1) การปรับปรุงระเบียบขอ้บงัคบัใหรั้ดกมุ และเหมาะสมทนัสมยั 
(2.2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกสามารถตรวจสอบบญัชีของกลุ่มได ้
(2.3) ศึกษาระบบบญัชีจากผูรู้้ หรือองคก์รอ่ืนๆ ท่ีมีองคค์วามรู้ 
(2.4) จดัหาวิทยากรมาช่วย อบรม และเป็นพ่ีเล้ียงสนบัสนุนการดาํเนินงานกลุ่ม 
(2.5) จดัอบรมการทาํบญัชีใหก้รรมการ และกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2.6) จดัใหมี้การศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารจดัการกลุ่มจากกลุ่มท่ีเขม้แขง็

ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาศกัยภาพองคก์ร 
(2.7) จดัใหมี้การประชุมสมาชิกทุกๆ ๒ เดือน เพื่อช้ีแจงผลการดาํเนินงานของ

กลุ่มอยา่งสมํ่าเสมอ 
(2.8) การนาํหลกัการสหกรณ์มาใชใ้นกระบวนการทาํงานบริหารจดัการกลุ่ม 

 
 

(3) สมาชิก 
 

(3.1) คดัสรรสมาชิกก่อนรับเขา้กลุ่ม 
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(3.2) จดัใหมี้การศึกษาดูงานเพ่ิมเติมความรู้แก่สมาชิกอยา่งสมํ่าเสมอ 
(3.3) การฝึกอบรมธรรมะใหแ้ก่สมาชิกสมํ่าเสมอ 
(3.4) การรณรงคแ์นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ 

 
 

(4) ทุน 
 

(4.1) การระดมเงินออม และให้มีการกาํหนดเพดานเงินกู ้และออมสูงสุดได้
รายละ ๕๐,๐๐๐  บาท 

(4.2) จดัหาแหล่งเงินทุนมาสนบัสนุนใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของสมาชิก
จากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ และเอกชน 

(4.3) จดัตั้งกองทุนในการจดัส่งผูน้าํ และกรรมการไปศึกษาระบบการจดัทาํ
บญัชี และการใชค้อมพิวเตอร์มาสนบัสนุนกระบวนการทาํงาน 

(4.4) จดัทาํขอ้เสนอโครงการต่อภาครัฐในการสนบัสนุนกิจกรรมกลุ่ม 
(4.5) การบูรณาการทรัพยากรจากกลุ่มองค์กรท่ีมีอยู่ให้มาร่วมมือกนัในการ

พฒันาทอ้งถ่ิน 
 
 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ และประเมินตนเองของกลุ่ม ไดน้ําไปสู่การจดัทาํกรอบทิศทางในการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งแก่กลุ่มดว้ยกระบวนการหนุนเสริมให้กลุ่มเป็นรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือ
พฒันาขีดความสามารถของกลุ่มใหเ้ขม้แขง็มากยิง่ข้ึนดงัรายละเอียดขา้งตน้ 
 

4) การดาํเนินงานของเครือข่ายในปัจจุบัน 
 

ภายหลงัจากการจดัเวทีทั้ง 2 คร้ังดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 3 กพ็บว่า กระบวนการดาํเนินงานผา่น
ผูน้าํนั้นมีปัญหา และขอ้จาํกดัท่ีสาํคญัประการหน่ึง ก็คือ “การเลื่อนไหลของข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร” 
ไม่เกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเล่ือนไหลของขอ้มูลข่าวสารจากผูน้าํสู้สมาชิกในระดบัล่าง
ของกลุ่มต่างๆ มกัไม่คอ่ยเกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ 
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ดว้ยเหตุดงักล่าว โครงการวิจยัจึงไดร่้วมกนัวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาดงักล่าวน้ีร่วมกบัท่ีปรึกษา
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย  ์ผูน้ํา และผูป้ฏิบติังานของแต่ละกลุ่มเป็นการนอกรอบ และได้มีขอ้เสนอแนะ
แนวทางในการดาํเนินงาน และไดมี้การดาํเนินงานไปบา้งแลว้ กคื็อ 
 

(1) จดัเวทีกระบวนการสะทอ้นกลบัขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์ร โดยใชก้ระบวนการ 
และวิธีการในการประเมิน และวิเคราะห์จุดอ่อนองคก์รเช่นเดียวกบัเวทีผูน้าํ โดยเพ่ิมเคร่ืองมือตารางการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสัมพทัธ์ เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจยัภายใน และภายนอกชุมชนท่ีมีผลต่อ
ความเขม้แขง็ขององคก์ร  

(2) จดัเวทีกระบวนการสะทอ้นกลบัขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์รในขอ้ (1) รวม 10 
หมู่บา้น รวม 4 คร้ัง เพื่อเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มไดมี้ส่วนร่วม และมีบทบาทมากท่ีสุด โดยผูน้าํเป็นเพียงผู ้
สงัเกตการณ์เท่านั้น 

(3) จดัเวทีวิเคราะห์ขอ้มูล และประสานความร่วมมือระหว่างภาคีในระดบัทอ้งถ่ิน 
เพื่อให้เกิดการหนุนเสริม และสานต่อภารกิจจากโครงการวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีใกลชิ้ดกบัชุมชน ซ่ึงเป็นการนาํผลการวิจยัไปปรับใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 

(4) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) รับทราบแนวทางในการดาํเนินงานของกลุ่ม 
และเครือข่ายนาํไปจดัทาํเป็นแผนงานขององคก์ร เพ่ือใหก้ารสนบัสนุนในปีงบประมาณต่อไป 
 

5) ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
 
 กล่าวโดยสรุปผลความสําเร็จของกระบวนการดาํเนินงานท่ีผ่านมานั้นสามารถสังเคราะห์ได ้
ดงัต่อไปน้ี 
 

(1) ปัจจยัภายในกลุ่ม/เครือข่าย 
 
   (1.1) กลไกในการเช่ือมโยง และสานความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มให้มีความ
ต่อเน่ืองในกิจกรรมของเครือข่าย ก็คือ ท่ีปรึกษาของกลุ่ม ซ่ึงเป็น “พระผู้นํา” ท่ีเป็นสมาชิกใน “เครือข่าย
พระผู้นํา” ซ่ึงเป็นสถาบนัทางสงัคมท่ีสาํคญัในชุมชน และจะไดก้ล่าวถึงในหวัขอ้ลาํดบัต่อไป 
   (1.2) ผูน้าํกลุ่ม/เครือข่ายมีประสบการณ์ และโอกาสในการเรียนรู้จากกิจกรรม
เครือข่ายอ่ืนๆ ในทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และชาติ จึงไดน้าํมาปรับใชใ้นการทาํงานของเครือข่าย 



สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 46

   (1.3) กิจกรรม และผลประโยชน์สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่ม
ต่างๆ และสมาชิกได ้
   (1.4) พ้ืนฐานทางวฒันธรรมชุมชน ซ่ึงยงัคงเกาะเก่ียวทางสายสมัพนัธ์ทางเครือ
ญาติ จารีตประเพณี และหลกัความเช่ือทางศาสนา โดยภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ของชุมชน และบทเรียน
ร่วมกนัมาพอสมควร 
 

 (2) ปัจจยัภายนอกกลุ่ม/เครือข่าย 
 
   (2.1) นโยบายรัฐ และกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีชุมชนเผชิญอยูจึ่งจาํเป็นตอ้งมีการ
ปรับตวัใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ด ้
   (2.2) กระแสความเปล่ียนแปลงทางดา้นแนวคิด และทิศทางการพฒันากลุ่ม/
องคก์รชุมชนท่ีเร่ิมมีการทบทวนบทเรียน จากการดาํรงอยูแ่บบองคก์รเชิงเด่ียวไม่อาจจะตน้ทานกระแสโลก
ได ้และมกัมีขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน 
 
 6) โครงสร้างเครือข่าย และวงจรความสัมพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยว์ดัโพธ์ิศิลา อ.ลืออาํนาจ 

กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์
ตาํบลเปือย 10 กลุ่ม 

กลุ่มสจัจะสะสมทรัพยต์าํบล
ดงบงั 1 กลุ่ม

กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์
ตาํบลไร่ขี 1 กลุ่ม 

สนง.เลขานุการ 
ผูป้ระสานงาน 

พระผูน้าํ/ท่ีปรึกษา เครือข่ายพระผูน้าํ จ.อาํนาจเจริญ 

กลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพยบ์า้นเปือย 7 

กลุ่ม 

กลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพยบ์า้นหวัดง 3 

กลุ่ม 

กลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพยบ์า้นกงุไชย 1 

กลุ่ม

กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์
บา้นไร่ข ี1 กลุ่ม 
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4.2.2 เครือข่ายประชาสังคมเพือ่การพฒันาตําบลนาผอืแบบบูรณาการ 
 
1) ความเป็นมา 
 
 ประชาสงัคมกบัการพฒันาทอ้งถ่ินของตาํบลนาผือ อาํเภอเมือง นั้น มีพฒันาการทางประวติัศาสตร์
ท่ีค่อนขา้งโดดเด่นของการจดัความสมัพนัธ์ทางการเมืองเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน 
โดยการใชก้ลยทุธวิกฤติเป็นโอกาสใหเ้กิดประโยชนต่์อทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งหลากหลายมิติ 
 
 กระบวนการประชาสังคมตาํบลนาผือเร่ิมมาจากกิจกรรมการจดัทาํแผนแม่บทพฒันาชุมชน ซ่ึง
ไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากรจาก สาํนกังานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสงัคม หรือ SIP จงัหวดัอาํนาจเจริญ
ในช่วงหลงัปี 2545-46 ซ่ึงเป็นช่วงปลายปีงบประมาณท่ีมีการจดัสรรแก่กลุ่ม/องคก์รชุมชนในการพฒันาเพ่ือ
การพ่ึงตนเอง 
 
 ในการจัดทาํแผนแม่บทพฒันาชุมชนได้เร่ิมจากการศึกษารวบรวมขอ้มูล และการพฒันาผูน้ ํา
ทอ้งถ่ินในการเป็นจดักระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนภายในพื้นท่ีตาํบลนาผือ ต่อมาไดมี้การ
แต่งตั้งตวัแทนจากชุมชนๆ ละ 1-2 คน เพ่ือเป็นคณะทาํงานจดัทาํแผนแม่บทพฒันาชุมชนข้ึน และมีบทบาท
หนา้ท่ีในการติดตามผลการนาํแผนไปใชใ้หเ้กิดผลจริงในทางปฏิบติั 
 
 ต่อมาไดมี้การคดัเลือก และแต่งตั้งตวัแทนท่ีเป็นแกนนาํจากคณะทาํงานดงักล่าวใหเ้ป็น “สภาผู้นํา
ตําบลนาผือ” เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการใหค้าํปรึกษางานพฒันาดา้นต่างๆ ของตาํบล ซ่ึงค่อนขา้งมีบทบาทอยา่ง
โดดเด่นในช่วงท่ีผา่นมาจนสามารถคิดคน้งานพฒันาเพ่ือการพ่ึงตนเองในหลายๆ ดา้นดว้ยกนั กคื็อ  
 

(1)  กลุ่มโรงสีชุมชน 
(2)  กลุ่มเกษตรอินทรีย ์ 
(3)  เครือข่ายกองบุญวนัละบาท 
(4) เครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์
(5) วิทยชุุมชน 
(6) กลุ่มปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ 
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(7) เครือข่ายปศุสตัวต์าํบลนาผือ 
(8) เครือข่ายธุรกิจคา้ส่งตาํบลนาผือ 

 
 โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมท่ีค่อนขา้งโดดเด่น และเป็นท่ียอมรับของสงัคมภายนอก กคื็อ กิจกรรม
เครือข่ายร้านคา้ส่งตาํบลนาผือ โดยมีประวติัศาสตร์การพฒันาการดงัน้ี 
 
 กิจกรรมเครือข่ายร้านคา้ส่งชุมชนจากเดิมมีเพียง 3 ร้าน ก็คือ บา้นโคกกอก บา้นโคกพฒันา บา้น
นาผือหมู่ 4 และบา้นโคกสวาสด์ิ ต่อมาไดข้ยายเพิ่มมากข้ึนเป็น 10 ร้านในระยะเวลาไล่เล่ียกนั นอกจากน้ียงั
ขยายพ้ืนท่ีใหค้วามสนบัสนุนช่วยเหลือออกไปยงัอาํเภอใกลเ้คียง คือ อาํเภอเสนางคนิคม รวม 3 ตาํบล 
 
 หลงัจากการจดัตั้งกิจกรรมร้านคา้ชุมชนไปในระยะหน่ึงแลว้ไดมี้การจดักิจกรรมเสวนาแลกเปล่ียน
บทเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 2 เดือน/คร้ัง รวมทั้งการศึกษารวบรวมขอ้มูลสถิติยอดจาํหน่ายสินคา้ของร้านคา้
ชุมชน 13 แห่ง7 ท่ีเป็นพนัธมิตรผา่นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ในแต่ละปีพบวา่มีปริมาณท่ีค่อนขา้งสูงถึง 
12 ลา้นบาทเศษ 
 
 ดว้ยเหตุดงักล่าวไดเ้ป็นจุดประกายดา้นความคิด และไดคิ้ดคน้แนวทางในการลดการสูญเสียโอกาส
ทางเศรษฐกิจของชุมชนท่ีตอ้งพ่ึงพาพ่อคา้คนกลาง และทาํให้เงินร่ัวไหลออกจากชุมชน จึงเป็นจุดกาํเนิด
แนวคิดในการดาํเนินกิจกรรม “ร้านค้าส่ง” ของตาํบลนาผือตามมา 
 
 ต่อมาไดมี้การตั้งคณะทาํงานเพื่อศึกษาแนวทางในการจดัตั้งร้านคา้ส่ง โดยมีตวัแทนจากร้านคา้
ชุมชน 12 หมู่บา้นๆ ละ 1 คน รวม 12 คน ทาํหน้าท่ีในการศึกษาความเป็นไปได ้และวางระบบในการ
บริหารจดัการ และมีการจดัเวทีประชาคมทุกหมู่บา้นในตาํบลเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และเผยแพร่แนวคิด 
 
 หลงัจากการจดัเวทีประชาคมแลว้ และมีความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินงาน จึงขออนุญาตใชส้ถานท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาผือ สาํหรับเป็นสถานท่ีตั้งร้านคา้ส่งของชุมชน และในปี 2545 จึงไดมี้การ
ระดมทุนจากสมาชิกท่ีจาํแนกออกได ้3 ประเภท คือ  
 

                                                        
7
 ร้านคา้ชุมชนในตาํบลนาผอื มีจาํนวนทั้งส้ิน 15 ร้าน และเป็นของเอกชนท่ีตั้งในชุมชนตา่งๆ อีกจาํนวน 10 แห่ง รวม 25 แห่ง 
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(1) ร้านคา้ชุมชนในตาํบลนาผือ  รวม 17 ร้าน ตั้งอยู่ในเขตตาํบลนาผือ 
13 ร้าน และตาํบลใกลเ้คียงอีก 4 ร้าน 

(2) ร้านคา้เอกชนท่ีเป็นบุคคลทัว่ไปในทอ้งถ่ิน รวม 12 ร้าน และตั้งอยู่ในตาํบลนาผือ 
8 แห่ง และนอกพื้นท่ี 4 แห่ง 

(3) บุคคลทัว่ไปในชุมชน   รวม  372 ราย  มีภู มิล ําเนาในตําบล
นาผือ ทั้งหมด 

 
รวมเงินทุนท่ีไดรั้บในระยะแรก ทั้งหมด 180,000 บาท ซ่ึงไม่เพียงพอสาํหรับการจดัตั้งร้านคา้ส่งได้

ตามแผนการท่ีประมาณการไว ้คณะทาํงานจึงไดแ้สวงหาทรัพยากรจากแหล่งอ่ืนๆ สนับสนุน โดยจดัทาํ
โครงการขอรับการสนบัสนุนจาก สาํนกังานกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสงัคม (SIP) และไดรั้บการสนบัสนุน 
700,000 บาท จึงสามารถจดัตั้งโรงเรือน ทุนหมุนเวียน ชั้นวางสินคา้ และการพฒันากลุ่ม 
 
  2) สรุปผลการดาํเนินงานของเครือข่าย 
 
 ผลการดาํเนินงานขององคก์รนบัตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้มา พอท่ีจะสรุปไดด้งัน้ี 
 

ก) ดา้นเศรษฐกิจ 
 
  (1) การสร้างงาน และอาชีพแก่สมาชิกในชุมชนโดยตรงจากการเป็นลูกจ้างใน
กิจกรรมร้านคา้ส่งชุมชน รวม 20 คน และมีรายไดต่้อปีรวม 238,862 บาท 
  (2) สมาชิกในชุมชนสามารถซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าชุมชนในราคา
ยติุธรรม และลดรายจ่ายลงไดถึ้ง 3,000 บาท/ปี/ครัวเรือน 
  (3) ลดการพ่ึงพา และการร่ัวไหลทุนออกจากชุมชน หรือตาํบลไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 700,000 
บาท/ปี จากการซ้ือสินคา้จากภายนอกชุมชน 
  (4) สร้างอาชีพ และรายไดโ้ดยออ้มแก่สมาชิกในชุมชนท่ีมารับสินคา้ไปจาํหน่ายใน
งานบุญประเพณีเทศกาลต่างๆ 
  (5) ลดตน้ทุนการผลิตทางการเกษตร เพราะมีการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์าํหน่ายแก่สมาชิก
ในทอ้งถ่ิน และการใชส้ารชีวภาพในการป้องกนั และกาํจดัศตัรูพืชทดแทนสารเคมี 



สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 50

  (6) การแปรรูปผลผลิตขา้วสาํหรับการจาํหน่าย สามารถช่วยตดัตอนระบบพ่อคา้คน
กลาง และชุมชนไดบ้ริโภคขา้ว และขายขา้วเปลือกไดใ้นราคายติุธรรม 
  (7) รูปแบบการผลิตทางการเกษตรท่ีลดตน้ทุน และรักษาระบบนิเวศน์ทอ้งถ่ิน 
  (8) แหล่งทุนกูย้ืมสาํหรับการผลิต และการดาํรงชีพแก่สมาชิกในอตัราดอกเบ้ียตํ่า ลด
ปัญหาหน้ีนอกระบบท่ีเคยเป็นปัญหาสาํคญัในอดีตลงไดค่้อนขา้งสูง 
  (9) กองทุนสาํหรับจดัระบบสวสัดิการของชุมชน มากกวา่ 800,000 บาท 
  (10) การสร้างอาชีพ และรายไดเ้สริมนอกจากการเพาะปลูกแก่สมาชิกในชุมชน 
 

ข) ดา้นสงัคม และวฒันธรรม 
 
  (1) จดัสรรกาํไรสําหรับทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกในชุมชน รวม 55,100 
บาท/ปี 
  (2) จดัตั้งกองทุนพฒันา และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่ผูน้าํ หรือกรรมการร้านคา้
ชุมชนสมาชิกใหเ้กิดการพฒันาอยา่งสมํ่าเสมอ 
  (3) จดัสรรกาํไรสําหรับสนับสนุน “สภาผูน้าํ” ของตาํบลนาผือ เพ่ือการพฒันาองค์
ความรู้ และนาํพาการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
  (4) ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดตั้ ง ร้านค้าชุมชนในพื้นท่ีใกล้เ คียง  และจัด
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มสมํ่าเสมอ 
  (5) ระบบสวสัดิการชุมชนในการช่วยเหลือสมาชิกนบัตั้งแต่ “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” ช่วย
สร้างความเอ้ืออาทร และการเก้ือกลูกนัในสงัคมชุมชน 
  (6) สถาบนัทางศาสนาเขา้มีบทบาทการพฒันาชุมชน 
  (7) ความสมัพนัธ์ทางสงัคมภายในทอ้งถ่ินใหเ้กิดความเป็นปึกแผน่ และแน่นแฟ้นมา
กยิง่ข้ึน 
 

ค) ดา้นการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน 
 
  (1) ส่งเสริมสนับสนุน และการพฒันาบุคลากรผูป้ฏิบติังานด้านขบวนการประชา
สังคมทั้งในดา้นปริมาณ และคุณภาพดา้นแนวคิด และองค์ความรู้ จึงก่อให้เกิดปริมาณ และคุณภาพ
คนทาํงานดา้นการพฒันาสงัคมชุมชนเพิ่มมากข้ึน (Reproductive) 
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(2) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และส่วนการปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้การสนับสนุน
กิจกรรม และลดความขดัแยง้ทางการเมืองระหวา่งกลุ่มการเมืองต่างๆ ลงไดค่้อนขา้งสูง 

(3) ภาครัฐให้ความสาํคญัต่อกระบวนการ และการทาํงานภาคประชาสังคมเพิ่มมาก
ข้ึน โดยสร้างโอกาส และการมีส่วนร่วมในงานพฒันาทอ้งถ่ินดา้นต่างๆ เช่น การเป็นกรรมการร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ 
 
3) ผลการวเิคราะห์ และประเมินองค์กร 
 

ก) ปัจจยัเด่น 
 

(1) องคค์วามรู้ในการบริหารจดัการร้านคา้ชุมชน ซ่ึงเป็นประสบการณ์ และทกัษะท่ี
สัง่สมมานบัตั้งแต่ 2528 

(2) แผนงาน และเป้าหมายท่ีชดัเจน จึงสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมภายใน
ทอ้งถ่ินค่อนขา้งดี 

(3) ผูน้าํ ท่ีมีความทุ่มเทเสียสละค่อนขา้งสูง และมีการพฒันาผูน้าํอยา่งต่อเน่ือง 
(4) การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือพฒันาองคค์วามรู้อย่าง

ต่อเน่ือง 
(5) ศนูยก์ลางในการประสานงาน 
(6) ส่ือสําหรับการประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในวงกวา้งผ่านกลไก 

“วทิยุชุมชน” 
(7) สมาชิกร้านคา้ชุมชนใหค้วามสาํคญั และร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรม 
(8) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรม ทั้งในดา้นสถานท่ี 

และท่ีปรึกษาองคก์ร 
 

ข) ปัจจยัดอ้ย 
 
  (1) ทุนหมุนเวียนสาํหรับการจดัหาสินคา้มาจาํหน่ายของเครือข่ายร้านคา้ส่งค่อนขา้ง
จาํกดั 
  (2) พาหนะสาํหรับบริการขนส่งสินคา้ใหแ้ก่สมาชิกร้านคา้ชุมชนไม่เพียงพอ 
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  (3) การจดัการองคค์วามรู้ร้านคา้ส่งท่ีเป็นส่ิงใหม่สาํหรับองคก์ร จาํเป็นตอ้งเรียนรู้จาก
การปฏิบติั 
  (4) การทดแทน (Reproductive) ผูน้าํ และบุคลากรในระดบัการนาํยงัคงมีอยูใ่นระดบั
ตํ่า และไม่ทนัต่อความตอ้งการของเครือข่าย 
  (5) การจดัการสินคา้ภายในร้านคา้ และร้านคา้ส่งยงัไม่เป็นระบบท่ีสะดวกต่อการ
ตรวจสอบยอดการจาํหน่าย และคา้งสตอ็ค 
  (6) เทคโนโลยีในการสนบัสนุนการบริหารจดัการร้านคา้ส่ง เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ 
และการจดัการดา้นบญัชี ฯลฯ 
 
4) แนวทางการดาํเนินงานของเครือข่าย 
 
 จากการสรุป และทบทวนบทเรียนอย่างต่อเน่ืองของเครือข่ายได้มีบทสรุป และขอ้เสนอแนะ
แนวทางในการดาํเนินงานเพ่ือขจดัอุปสรรค และพฒันาขีดความสามารถองคก์ร ดงัน้ี 
 
 (1) การระดมทุนเพ่ิมทุนสําหรับการจัดหาสินค้า และทุนหมุนเวียนในระบบธุรกิจ โดย
แสวงหาทุน 3 รูปแบบ กคื็อ (ก) การระดมทุนจากสมาชิก (ข) การกูย้มื และ (ค) ทุนจากพนัธมิตรอ่ืนๆ 
 (2) จดัหาระบบคอมพิวเตอร์สนบัสนุนการบริหารจดัการเครือข่ายร้านคา้ส่ง 
 (3) การพฒันาบุคลากรทดแทนอยา่งต่อเน่ือง 
 (4) จัดหายานพาหนะสําหรับขนส่งสินค้าอย่างพอเพียง  ซ่ึงทางเครือข่ายร้านค้าส่งได้
ดาํเนินการจดัซ้ือรถยนตม์าเสริมอีก 1 คนัในปี 2549 น้ีแลว้ 
 (5) จดัสร้างโรงเรือนสาํหรับเกบ็สินคา้ใหเ้ป็นระบบ 
 (6) แผนพฒันาเครือข่ายร้านคา้ชุมชนใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นระบบทุนนิยม
เสรีท่ีอาจจะเขา้มาลงทุนในพ้ืนท่ีในอนาคต 
 (7) การศึกษา  และถอดองค์ความรู้จากบทเรียนของประชาสังคมตําบลนาผือ ซ่ึงมีชุด
ประสบการณ์ในการทาํงานมาค่อนขา้งนาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากร และสร้างคุณค่า
ใหแ้ก่ชุมชนไดต้ระหนกัความสาํคญัร่วมกนั กคื็อ 
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(7.1) การศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชน และทอ้งถ่ินในเชิงพลวตัร ทั้งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรม เพื่อใช้เป็นหลกัสูตรการเรียนการศึกษาของชุมชน และพฒันาบุคลากรในการ
ตระหนกัต่อคุณค่าเชิงอตัตลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 

(7.2) การศึกษาระบบโครงสร้างเครือญาติ เพ่ือสร้างความตระหนกัในความสาํคญัของ
ระบบเครือญาติท่ีเป็นพื้นฐานของสงัคมชุมชน และใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และการเมืองทอ้งถ่ิน 

(7.3) การศึกษาคน้หาผูน้าํใหม่ การประเมินผล และพฒันาขีดความสามารถผูน้าํ โดย
สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการดาํเนินงาน 
 (8) การจดัหาแหล่งทุนสนบัสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแผนแม่บทชุมชน กคื็อ 
  (8.1) เวทีวฒันธรรม 
  (8.2) หลกัสูตรการเรียนรู้ของทอ้งถ่ิน 
 
5) ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
 
 (1) ปัจจยัภายใน 
 
  (1.1) ผูน้าํ และเครือข่ายผูน้าํชุมชนท่ีมีพื้นฐานมาจากระบบโครงสร้างเครือญาติ และ
เพ่ือนร่วมงานท่ีใกลชิ้ดสนิทสนม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาชุมชนมานานจนพฒันามาเป็นระบบ 
“สภาผู้นําตําบลนาผือ” ท่ีเป็นกลไกสาํคญัในการคิดคน้แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (Think-
Tank) 
  (1.2) ประสบการณ์ และองคค์วามรู้ในการทาํงานของผูน้าํท่ีไดรั้บการสนบัสนุน และ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
  (1.3) ระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมในชุมชนท่ีมีความใกลชิ้ด และยงัคงมีความเอ้ือ
อาทรค่อนขา้งสูง 
  (1.4) การเ ช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกิจกรรมให้เ กิดการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ แนวคิด และองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
  (1.5) กลุ่มผูน้ําในกลไก “สภาผู้นํา” เขา้มามีบทบาทสําคญัในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) และการมีส่วนร่วมในการใหค้าํปรึกษาใน
กิจกรรมอ่ืนๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดบัอาํเภอ และจงัหวดั 
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  (1.6) บทเรียนความสําเร็จท่ีเป็นตวัอย่างในการสร้างการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน 
เช่น ร้านคา้ชุมชนท่ีชุมชนยอมรับในหลกัการบริหารอยา่งซ่ือสัตยโ์ปร่งใสมากกว่า 20 ปี เป็นตน้ จึงทาํให้
เครือข่ายสามารถขยายผลไปสู่กิจกรรมอ่ืนๆ ได ้
 
 (2) ปัจจยัภายนอก 
 

(2.1) โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะในช่วงปี 2540-2546 จาก สาํนกังานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสงัคม (SIP) จึงก่อเกิดกิจกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ินท่ีต่อเน่ือง 

(2.2) การสนบัสนุนจากองคก์รพฒันาเอกชน และภาครัฐ ทั้งในดา้นทรัพยากรทุน และ
เทคโนโลย ีหรือวิชาการ 

(2.3) โอกาสในการเรียนรู้ และพฒันาขีดความสามารถของเครือข่าย เช่น การเขา้ร่วม
เวทีปะชุม สมัมนา และงานวิจยัในทุกระดบั 

 
6) โครงสร้างเครือข่าย และวงจรความสัมพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาผูน้าํตาํบลนาผอื องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาผอื 

ภาคีร่วมพฒันาภาครัฐ 

ตวัแทนจากชุมชน 

เครือข่ายประชาสงัคมพฒันาตาํบล
นาผือแบบบูรณาการ 12 หมู่บา้น

กลุ่มปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ กลุ่มร้านคา้ชุมชน และ
เครือข่ายคา้ส่ง 

เครือขา่ยโรงสีชุมชน เคือขา่ยเกษตรอินทรีย/์ 
เครือขา่ยปศสุตัว ์

เครือขา่ยกลุ่มสจัจะ
สะสมทรัพย ์

เครือขา่ยสวสัดิการไทบา้น
กองบุญวนัละบาท 

วทิยชุุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
งานพฒันาทอ้งถ่ิน
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4.2.3 เครือข่ายพระผู้นําแผ่นดนิธรรมแผ่นดนิทอง 
 
1) ความเป็นมา 
 
 เครือข่ายพระผูน้าํเป็นผลสืบเน่ืองมาจากโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ซ่ึงเป็นนโยบายรัฐ
ในช่วงปี 2520 เป็นตน้มา ท่ีรณรงค์ปัญหาอบายมุขต่างๆ ในชุมชน จนกระทัง่ส้ินสุดนโยบายดงักล่าว 
พระสงฆ์ท่ีมีบทบาทในการพฒันาสังคมทั้ง 2 จงัหวดั ก็คือ จงัหวดัอาํนาจเจริญ และอุบลราชธานี จึงเห็น
ความสาํคญั และมีความประสงคใ์นการสนบัสนุนบทบาทพระสงฆใ์หด้าํรงต่อไป 
 
 ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงไดมี้การจดัตั้งเครือข่ายพระผูน้าํข้ึน โดยมีสมาชิกท่ีเป็นพระสงฆน์กัพฒันาทั้ง 2 
จงัหวดัดงักล่าวร่วมจดัตั้ง รวมสมาชิกทั้งหมด 31 รูป และส่วนใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี รวม 19 
รูป และอาํนาจเจริญ 12 รูป นอกจากน้ีมีอาสาสมคัรท่ีเป็นฆราวาสใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลืองานอีก 6 ท่าน 
โดยมีกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการทาํงานพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมเป็นระยะๆ  
 
2) สรุปผลการดาํเนินงานของเครือข่าย 
 
 ในการดาํเนินงานของเครือข่ายพระผูน้าํในช่วงท่ีผ่านมานบัตั้งแต่นโยบายแผ่นดินธรรมแผ่นดิน
ทองเป็นตน้มา พอท่ีจะจาํแนกผลงานได ้2 ระดบั คือ 
 

(1) ระดบักลุ่ม/องคก์รสมาชิกในพ้ืนท่ี 
 
  (1.1) จดัตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์เพื่อการระดมเงินออมจากสมาชิก และการให้กูย้ืม
สาํหรับการดาํรงชีพ และประกอบอาชีพ 
  (1.2) การรณรงค์ลด-ละ-เลิกอบายมุขในชุมชน เช่น การงดเหลา้เขา้พรรษา และบุหร่ี 
ฯลฯ 
  (1.3) การดูแลรักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพผูป่้วยผูติ้ดเช้ือเอดส์ดว้ยสมุนไพร หรือการแพทย์
พ้ืนบา้น 
  (1.4) การอนุรักษ ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ/ป่าไม ้
  (1.5) การพฒันาเดก็ และเยาวชน 
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  (1.6) การพฒันาจิต และวิปัสสนากรรมมฎัฐาน เช่น การอบรมภาวนาจิต-สมาธิแก่
สมาชิกในชุมชน 
  (1.7) การสืบทอดพระพทุธศาสนา เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฯลฯ 
  (1.8) ระบบสวสัดิการชุมชน เช่น กองบุญวนัละบาท 
  (1.9) การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย ์และปุ๋ยชีวภาพ 
  (1.10) จดัตั้งกองทุนสวสัดิการแก่พระสงฆ ์เพ่ือสงเคราะห์พระสงฆท่ี์เป็นสมาชิกในดา้น
การรักษาพยาบาล และมรณภาพ 
  (1.11) การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร และการใชป้ระโยชน ์
 

(2) ระดบัเครือข่าย 
 
  (2.1) เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียน แนวคิด และองคค์วามรู้ในการ
ทาํงานระหวา่งพระผูน้าํ 
  (2.2) กลไกในการประสานงานแหล่งทรัพยากรสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาทอ้งถ่ินของ
องคก์รสมาชิกจากภาคีพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สาํนกังานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สาํนกังานพฒันาสังคม
และทรัพยากรมนุษย ์และสาํนกังานพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) เป็นตน้ 
  (2.3) การรณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษาประจาํปี 2549 
  (2.4) การฝึกอบรมอาสาสมคัรท่ีตอ้งการเลิกด่ืมสุรา และขยายผลให้เป็นบุคคลเชิดชู
เกียรติของชุมชน 
 
3) ผลการวเิคราะห์ และประเมินองค์กร 
 
 ก) ปัจจยัเด่น 
 
  (1) ชุดประสบการณ์จากบทเรียน และองคค์วามรู้ท่ีสัง่มากวา่ 2 ทศวรรษในการทาํงาน
พฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมของชุมชน 
  (2) มีหลกัพทุธศาสนาเป็นกรอบแนวคิดในการทาํงานท่ีชดัเจน 
  (3) ความเช่ือ และความศรัทธาของชุมชนท่ีมีต่อสถาบนั 
  (4) ตน้ทุนทางเศรษฐกิจ และสงัคมค่อนขา้งสูง 
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  (5) ศกัยภาพ และขีดความสามารถในการประสานทรัพยากรต่างๆ สนับสนุนงาน
พฒันาไดท้ั้งภายใน และภายนอก 
 
 ข) ปัจจยัดอ้ย 
 
  (1) ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑ์ในการปฏิบติัอนัเขม้งวดตามหลกัศาสนา จึงทาํให้ไม่
สะดวกต่อการปฏิบติัภารกิจ และบทบาทในทางโลกไดม้ากนกั 
  (2) การรับรู้ทางสังคมของชุมชน หรือสังคมต่อภารกิจ และบทบาทของพระสงฆใ์น
การทาํงานพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมของชุมชนวา่ “ไม่ใช่กิจของสงฆ”์ อนัเป็นการรับรู้ท่ีผิดพลาด 
  (3) ช่องว่าง และความแตกต่างทางดา้นความคิด และการปฏิบติัระหว่าง “ฆราวาส” 
และ “พระสงฆ”์  
  (4) การจดัการความสมัพนัธ์ระหวา่งภารกิจหลกั และภารกิจรอง ซ่ึงพระผูน้าํส่วนมาก
มีภารกิจค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะในส่วนแกนนาํสาํคญัของกลุ่ม/เครือข่าย 
 
4) แนวทางการดาํเนินงานของเครือข่าย 
 
 (1) ระดบักลุ่ม/องคก์รสมาชิก 
 
  (1.1) การสรุป และถอดบทเรียน หรือองคค์วามรู้จากประสบการณ์ในการทาํงานพฒันา
เศรษฐกิจ และสงัคม เพ่ือพฒันาหลกัสูตรการสร้างพระผูน้าํรุ่นใหม่ในทอ้งถ่ิน 
  (1.2) การศึกษารวบรวมขอ้มูลในเชิงอตัตชีวประวติั เพื่อการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ขอ้มูลสาํหรับการขยายแนวคิด และพฒันายกระดบัองคค์วามรู้ร่วมในระดบักวา้งต่อไป 
  (1.3) การศึกษาเน้ือหา และบริบทของหลกัพุทธศาสนากบัการพฒันาเศรษฐกิจ และ
สงัคม เพ่ือใหก้ารศึกษา หรือจดัเป็นหลกัสูตรพฒันาพระผูน้าํรุ่นใหม่ 
  (1.4) แผนงานการพฒันาหลกัสูตร และพระผูน้าํรุ่นใหม่ (Reproductive) 
 
 (2) ระดบัเครือข่าย 
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  (2.1) เวทีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือพฒันา และยกระดบัองคค์วามรู้จากการนาํ
หลกัพทุธศาสนามาใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมในชนบทไทย 
  (2.2) เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเสริมแรงในการทาํงานพฒันาสงัคมของพระผูน้าํ 
  (2.3) เวทีกาํหนดทิศทาง และนโยบายการปฏิบติังานของกลุ่ม/องคก์รสมาชิก 
 
5) ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
 
 (1) ปัจจยัภายใน 
 
  (1.1) สถานภาพ และบทบาททางสงัคมของพระสงฆใ์นการเป็นผูน้าํทางจิตวิญญาณ ซ่ึง
พระผูน้าํส่วนมากดาํรงสถานภาพเป็นผูน้าํทั้งในระดบัชุมชน และจงัหวดั เช่น เจา้อาวาส และรองเจา้คณะ
จงัหวดั เป็นตน้ 
  (1.2) สถานการณ์วิกฤติของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ และสังคม เช่น ปัญหาหน้ีสิน 
ครอบครัว และยาเสพติด ฯลฯ  
 
 (2) ปัจจยัภายนอก 
 
  (2.1) นโยบายรัฐใหก้ารสนบัสนุนบทบาทพระสงฆ ์และสถาบนัพุทธศาสนาเป็นกลไก
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  (2.2) องค์กรพฒันาเอกชน และภาคีร่วมพฒันาในภาครัฐต่างๆ ให้การสนบัสนุนดา้น
ทรัพยากรเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 
6) โครงสร้างเครือข่าย และวงจรความสมัพนัธ์ 
 
 จากภาพโครงสร้าง และวงจรความสัมพนัธ์ของเครือข่ายพระผูน้าํแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองใน 
หนา้ 59 จะเห็นไดว้า่สถานภาพ บทบาท และภารกิจของเครือข่ายค่อนขา้งครอบคลุมเน้ือหาอยา่งกวา้งขวาง  
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ภาพโครงสร้างเครือข่าย และวงจรความสัมพนัธ์ของเครือข่ายพระผู้นําแผ่นดนิธรรมแผ่นดนิทอง 
 
 
 เครือข่ายพระผูน้าํแผน่ดินธรรมแผน่ดินทอง 

2 จงัหวดั (อาํนาจเจริญ และอุบลราชธานี)

สาํนกังานประสานงาน/เลขานุการของ
เครือข่าย 

เครือข่ายพระผูน้าํแผน่ดินธรรม
แผน่ดินทองจงัหวดัอาํนาจเจริญ 

12 แห่ง 

เครือข่ายพระผูน้าํแผน่ดินธรรม
แผน่ดินทองจงัหวดัอุบลราชธานี 

19 แห่ง 

วดั/สาํนกั
สงฆ ์

วดั/สาํนกั
สงฆ ์

วดั/สาํนกั
สงฆ ์

วดั/สาํนกั
สงฆ ์

วดั/สาํนกั
สงฆ ์

วดั/สาํนกั
สงฆ ์

1) งานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์และเครือข่าย 
2) งานรณรงคล์ด-ละ-เลิกอบายมุข 
3) งานเด็ก และเยาวชน 
4) งานพฒันาสมาธิ และกมัมฏัฐาน 
5) งานกองบุญวนัละบาท 
6) งานสวสัดิการพระสงฆ ์
7) งานดูแล และฟ้ืนฟสุูขภาพผูป่้วยผูติ้ดเช้ือเอดส์ 
8) งานอนุรักษ ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไม ้และฯลฯ 

ภาคีร่วมพฒันาภาครัฐ และ
เอกชนในทอ้งถ่ิน ภูมิภาค

ชาติ และนานาชาติ 
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บทที ่5 
บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 

 
5.1 ตวัแบบในการวเิคราะห์ 
 
5.1.1 นิเวศวทิยาวฒันธรรม 
 
 (1) สังคม 
 
  ระบบเครือข่ายคุณค่าของกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาทั้ ง 3 รูปแบบท่ีได้กล่าวมาแล้ว
ตอนตน้มีขอ้คน้พบท่ีเป็นจุดร่วมท่ีสาํคญัประการหน่ึง กคื็อ ความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั
ในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม/องคก์รภายในเครือข่าย ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีดุลยภาพ และเอ้ืออาทรต่อกนั 
สนบัสนุนช่วยเหลือ และพ่ึงพาอาศยักนั ทั้งโดย และทางออ้ม 
 
  ความสัมพนัธ์ทางสงัคมดงักล่าวมีหลกัธรรมทางพุทธศาสนาเป็นกรอบการปฏิบติัท่ีกลุ่ม/
องคก์ร/เครือข่ายยดึเป็นวตัรปฏิบติัต่อกนั รวมทั้งปัจจยัพ้ืนฐานทางดา้นระบบจารีตประเพณี และโครงสร้าง
เครือญาติของชุมชนท่ีมีการโยงใยเช่ือมโยงถึงกนัหมด 
 
  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระบบวฒันธรรมชุมชนดงักล่าวมกัจะเปิดโอกาสให ้“คนจน” ในชุมชน
สามารถเขา้ถึงทรัพยากรต่างๆ ขององคก์รได ้ซ่ึงปรากฏในขอ้บงัคบั และกฎระเบียบต่างๆ ของกลุ่มท่ีไม่ได้
มีการกีดกนัการเขา้ถึงทรัพยากรของกลุ่ม หรือองคก์รแต่อยา่งใด 
 
  หลกัการเอ้ืออาทรกนัทางสังคม จะพบไดใ้นกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย เช่น กองบุญวนั
ละบาท กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ร้านคา้ส่ง และกองทุนสวสัดิการพระผูน้าํ ท่ีมีการจดัสรรทรัพยากรใหค้วาม
ช่วยเหลือสมาชิกนบัตั้งแต่ “เกดิ แก่ เจ็บ ตาย” นั้น แมว้า่จะไม่ไดเ้ป็นการแกไ้ขปัญหาความยากจนโดยตรงก็
ตาม แต่เป็นการบรรเทา และป้องกนัความเส่ียงในการเกิดปัญความยากจนได ้ 
 
  การเขา้ถึงการบริการ และสวสัดิการท่ีครอบคลุม แมว้่านโยบายรัฐจะมีระบบการบริการ
ทางสังคม และสวสัดิการทางสังคมในดา้นต่างๆ แลว้ก็ตาม แต่ยงัไม่ครอบคลุมค่าใชจ่้ายในดา้นอ่ืนๆ ท่ี
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เก่ียวขอ้งดว้ย กคื็อ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายเดก็นกัเรียน ค่าเดินทาง และค่าอาหารในระหวา่งการศึกษาของบุตร, 
ค่าเดินทาง และค่าอาหารของญาติ และผูป่้วยในระหว่างการเขา้รับการรักษาพยาบาล, การเสียชีวิต และ
ค่าใชจ่้ายหลงัการตาย 
 
  ซ่ึงค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพ และการศึกษาดังกล่าวเป็นปัจจัยสําคญัท่ีสร้างภาระความ
รับผิดชอบของครอบครัวค่อนขา้งสูง และเป็นมูลเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมอ่ืนๆ 
ตามมา โดยเฉพาะปัญหาหน้ีสิน และความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนได ้
 
  กล่าวโดยสรุป เครือข่ายคุณค่าในมิติทางสังคมไดช่้วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน และ
ป้องกันความเส่ียงในการเกิดปัญหาความยากจนแก่สมาชิกในชุมชนได้ทั้งโดยตรง และทางออ้ม จาก
กระบวนการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
 
 (2) ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
  ฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิต และการดํารงชีพของชุมชน
เกษตรกรรม ทั้งในดา้นอาหาร ท่ีดินสาํหรับการเพาะปลูกทาํมาหากิน สถานประกอบพิธีกรรมความเช่ือทาง
ศาสนา การรักษาระบบนิเวศน์ของทอ้งถ่ิน และปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ ของชุมชน 
 
  เครือข่ายคุณค่าท่ีพบ ทั้งเครือข่ายพระผูน้าํแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และเครือข่ายประชา
สังคมพฒันาตาํบลนาผือแบบบูรณาการ นั้น ให้ความสําคญัต่อดุลยภาพระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ เช่น 
กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์และการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้องทอ้งถ่ิน 
 
  ซ่ึงหลกัคิดดงักล่าวนั้นใหคุ้ณค่ากบัการใชส้อยทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
มนุษยม์ากกวา่ หรือใชอ้ยา่งมี “สติ” หรือท่ีภูมิปัญญาอีสานเรียกวา่ “เอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ” นั้นเป็นหลกัการ
ใชป้ระโยชน์ทรัพยกรท่ี “ไม่เบียดบียนต่อตนเอง และผูอ่ื้น” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการทบทวนองคค์วามรู้จากงาน
ศึกษาวิจยัหลายๆ ช้ินนั้นพบวา่ 
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  (1) ความยากจนมีสาเหตุมาจากการดอ้ยโอกาส และเขา้ไม่ถึงทรัพยากรธรรมชาติของ
ท้องถ่ิน เช่น ไม่มีท่ีดินทาํกิน หรือมีท่ีดินทาํกินเพียงเล็กน้อย และไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆ จาก
ทรัพยากรในทอ้งถ่ินเพ่ือการดาํรงชีพ และปัจจยั 4 ได ้
  (2) ความยากจน เพราะถูกเบียดเบียน และแยง่ชิงทรัพยากร  
  (3) ทรัพยากรธรรมชาติ คือ รากฐานทางวฒันธรรมของชุมชนท่ีสาํคญั เพราะฉะนั้น
การทาํลายทรัพยากร จึงเป็นการทาํลายวฒันธรรมชุมชนดว้ย 
  (4) ชุมชนท่ีขาดแคลน และทรัพยากรเส่ือมโทรมมกัประสบปัญหาหน้ีสิน ความ
ยากจน ผลิตภาพตกตํ่า และปัญหาดา้นสงัคมอ่ืนๆ 
 
  ดังนั้ น  เครือข่ายคุณค่าของท้อง ถ่ินท่ีได้ให้ความสําคัญ  และตระหนักต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ินอย่างมีสติตามหลกัการขา้งตน้ แมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นการแกไ้ขปัญหา “ความ
ยากจน” โดยตรงกต็าม แต่ในระยะยาวแลว้เป็นการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาได ้กคื็อ 
 
  (1) การสร้างความมัน่คงทางด้านปัจจัย 4 แก่สมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะในด้าน
อาหารท่ีค่อนขา้งสาํคญัต่อชุมชนอีสาน 
  (2) การรักษาระบบนิเวศน์ของท้องถ่ินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมต่อการ
เพาะปลูก และการดาํรงชีพ เช่น การอนุรักษป่์าไม ้และการเกษตรอินทรีย ์ฯลฯ ส่งผลกระทบในดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และสมาชิกในชุมชนมีสุขภาพท่ีดีจากการบริโภคอาหารปลอดภยั 
  (3) ก่อใหเ้กิดมูลค่าเชิงซ้อนจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของเกษตรกร และชุมชน เช่น 
พ้ืนท่ีนาปลูกขา้วเกษตรกรท่ีทาํการเกษตรอินทรียไ์ดรั้บผลผลิตทั้งโดยตรง และทางออ้มจาก ขา้ว ปลา สตัว์
นํ้าอ่ืนๆ  และพืชผกั รวมทั้งชีวมวลในระบบการเกษตรดงักล่าวท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการผลิตในระยะยาว เช่น 
การปรับปรุงบาํรุงดินใหส้มบรูณ์ 
  (4) สมาชิกในชุมชนได้รับอาหารท่ีมีความปลอดภยัจากสารเคมีการเกษตร และมี
สุขภาพท่ีดีได ้อนัเป็นสาเหตุสาํคญัประการหน่ึงของปัญหาความยากจนดว้ย 
 
 ดงันั้น ฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีเครือข่ายคุณค่าไดใ้ห้ความสาํคญั และร่วมกนัอนุรักษฟ้ื์นฟู เพ่ือ
สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ชุมชน ซ่ึงเป็นการป้องกนั และลดความเส่ียงในการเกิดปัญหาความยากจนของ
ชุมชนไดโ้ดยตรง และทางออ้มในระยะยาวท่ีเป็นการพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัการความยัง่ยืน (Sustainable 
development) 
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 (3) เศรษฐกจิ 
 
  หลกัารเศรษฐกิจของเครือข่ายคุณค่าท่ีเป็นขอ้คน้พบสําคญัประการหน่ึง ก็คือ การใช้
หลกัการไม่เบียดเบียนทั้งต่อตนเอง และผูอ่ื้น ซ่ึงมุ่งแสวงหาผลลพัธ์ท่ีสงัคมยอมรับไดร่้วมกนั (Optimality) 
และต่างคนต่างไดรั้บผลประโยชน์เกิดความพึงพอใจของทุกฝ่าย (win-win solution) จึงเป็นการใหคุ้ณค่า
ความสาํคญัท่ีเป็นประโยชนต่์อมนุษยชาติ และส่ิงมีชีวิตทั้งมวลมากกวา่ผลประโยชน์แบบสุดโต่ง 
 
  เครือข่ายไดมี้การดาํเนินงานในมิติทางดา้นเศรษฐกิจท่ียดึหลกัการไม่เบียนเบียนซ่ึงกนัและ
กนั มุ่งสร้างความผาสุกใหเ้กิดข้ึนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรกรรม การออมทรัพย ์และธุรกิจ ซ่ึงเนน้
ของความร่วมมือกนัมากกว่าการแข่งขนั และมีผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในหัวขอ้ขา้งตน้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
  นอกจากน้ี กรอบแนวคิด และหลกัการในการดาํเนินงานท่ีมีขอ้บ่งช้ีถึงการควบคุม และ
ป้องกนั “ความโลภ” ของมนุษยท่ี์เป็นสาเหตุของการเบียดเบียนเพ่ือนมนุษย ์และส่งแวดลอ้มอ่ืนในชุมชน 
โดยอาศยัองคค์วามรู้ทางพทุธศาสนา จารีตประเพณี และกลไกทางสงัคมของทอ้งถ่ินควบคุม 
 
  ดว้ยเหตุดงักล่าว ในมิติทางดา้นเศรษฐกิจเครือข่ายคุณค่ามีส่วนสําคญัในการลดปัญหา
ความขดัแยง้ทางเศรษฐกิจท่ีมาจากการแข่งขนั และการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในเชิง
ปัจเจกลง ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดาํรงชีพของสมาชิกในชุมชน และลดความเส่ียงปัญหาความยากจนได ้
รวมถึงเป็นการป้องกนัปัญหาไดอี้กดว้ย 
 
 กล่าวโดยสรุป ตวัแบบในการสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่าของจงัหวดัอาํนาจเจริญ ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 3 
รูปแบบนั้น สรุปไดด้งัน้ี 
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ภาพความสัมพนัธ์ระบบนิเวศวทิยาวฒันธรรมชุมชนกบัการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2 ความยากจน 
 
 สถานการณ์ปัญหาความยากจนมีการถกเถียง และอภิปรายกนัค่อนขา้งจะยาวนานในประเทศไทย 
ซ่ึงในท่ีน้ีผูวิ้จยัจะขอนาํเสนอกรอบการวิเคราะห์จากการประเมินความยากจนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ของ สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (TDRI) ซ่ึงช้ีให้เห็นลกัษณะของคนจน และ
สาเหตุ เพื่อเช่ือมโยงกบัการวิเคราะห์เครือข่ายคุณค่า กคื็อ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

เศรษฐกิจ สงัคม 

- การผลิตท่ีเอ้ืออาทรต่อ
ธรรมชาติ ตนเอง และ
ผูบ้ริโภค หรือสงัคม 

- สร้างความพึงพอใจแก่
ทุกฝ่าย 

- ใชท้รัพยากรธรรมชาติ
ให้ เ กิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการผลิต 

- กระจายทรัพยากร และ
สร้างโอกาสแก่ทุกคน
อยา่งเท่าเทียม 

- หลกัการพ่ึงตนเอง หรือ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

- การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน
และกนั 

- การจดัระบบสวสัดิการ
ในการดูแลสมาชิก และ
ลดภาระครอบครัวอยา่ง
เท่าเทียม และทัว่ถึง 

- หลกัการไม่เบียดตนเอง 
และผูอ้ื่น 

- สร้างความมั่นคงทาง
สงัคม 

- ลดความเ ส่ียงปัญหา
ความยากจน 

- การใช้ประโยชน์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

- เอ้ืออาทรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
- รากฐานทางวัฒนธรรม

ชุมชน 

- ความมัน่คงทางอาหาร 
- รักษาระบบนิเวศน์ 
- ลดความเ ส่ียงปัญหา

ความยากจน 
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 1) ลกัษณะคนจน 
 
  (1) คนจน ไดแ้ก่ กลุ่มคนท่ีมีความขาดแคลนดา้นปัจจยัพ้ืนฐานสาํหรับการดาํรงชีพ  
  (2) คนจนดกัดาน และคนจนเร้ือรัง กคื็อ ผูท่ี้มีสภาพความเป็นอยูอ่ยา่งแร้นแคน้ และมี
โอกาสหลุดจากความยากจนค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากมีปัจจยั และขอ้จาํกดัทางดา้นขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ และรายได ้
  (3) คนจนทัว่ไป คือ กลุ่มคนท่ียงัคงขาดแคลนปัจจยัพ้ืนฐานในการดาํรงชีพ แต่ยงัคงมี
ขีดความสามารถในการหลุดพน้จากความยากจนได ้เช่น มีท่ีดินทาํกิน การศึกษา และสุขภาพท่ีดี 
  (4) กลุ่มเส่ียงท่ีจะจน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่ใช่คนจนในสถานการ์ปัจจุบนั แต่มีปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งทาํใหมี้โอกาสจะกลายเป็นคนจนไดใ้นอนาคต 
 
 2) สาเหตุของความยากจน ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ปัจจยัดว้ยกนั กคื็อ 
 

(1) ปัจจยัภายใน กคื็อ สาเหตุท่ีมาจากตวับุคคลนั้นๆ เอง ไดแ้ก่ 
 

(1.1) การมีรายรับนอ้ยกว่ารายจ่าย เพราะสถานการณ์ดา้นอาชีพไม่มัน่คง หรือ
มีรายไดน้อ้ย 

(1.2) ขาดความรู้ความสามารถในการจดัการผลิต และการลงทุน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การออมทรัพย ์และการเขา้ถึงแหล่งทุน เพราะเป็นกลุ่มคนท่ีมีความเส่ียงสูง 

(1.3) มีทศันคติต่อการพฒันาตนเองท่ีเป็นอุปสรรค 
(1.4) ภาระความรับผิดชอบสูง และไม่สามารถพึ่งตนเองได ้
(1.5) ปัญหาหน้ีสิน และสืบทอดมาหลายรุ่น 

 
(2) ปัจจยัภายนอก 

 
(2.1) สภาพแวดลอ้มในชุมชนไม่เหมาะสมต่อการอยูอ่าศยั 
(2.2) ขาดกระบวนการเรียนรู้ในการพฒันาตนเอง 

 
(3) ผลกระทบจากภายนอก 
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   (3.1) สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
   (3.2) ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และราคาผลผลิตการเกษตรไม่มีเสถียรภาพ 
   (3.3) ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม 
 
 จากลกัษณะ และสาเหตุของปัญหาความยากจนขา้งตน้จะเห็นไดว้่าองค์ประกอบความยากจนมี
ปัจจยัเก่ียวขอ้งทั้งภายใน และภายนอก ซ่ึงเครือข่ายคุณค่าในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนสําคญัในการแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวน้ีทั้งโดยตรง และทางออ้ม คือ 
 
 1) การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพท่ีเนน้การพ่ึงตนเอง ดว้ยการลดรายจ่าย
ดา้นตน้ทุนการผลิต เช่น การเกษตรอินทรีย ์การใชปุ๋้ยชีวภาพ และสารชีวภาพกาํจดัศตัรูพืช เป็นตน้ และ
ดา้นอาหารของครอบครัว เพราะเน้นการผลิตแบบ 2 วิถี ก็คือ บริโภค และจาํหน่าย ซ่ึงเป็นแนวทางของ
ระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) การสร้างโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งทุนสําหรับการประกอบอาชีพ และการดาํรงชีพของ
สมาชิกในชุมชน ดว้ยการออมทรัพย ์และสร้างแหล่งทุนสาํหรับทอ้งถ่ิน 
 3) การพ่ึงตนเองทั้งในดา้นการผลิต การลงทุน และการตลาด รวมไปถึงธุรกิจในการจดัหา
สินคา้เพ่ือการอุปโภคบริโภคราคายติุธรรมจาํหน่ายแก่สมาชิกในชุมชน 
 4) สร้างความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในระบบการเกษตร และ
ชุมชน เพ่ือลดปัจจยัเส่ียงทางดา้นธรรมชาติ และอาหารของครอบครัว และชุมชน 
 5) การจัดระบบความสัมพนัธ์ในสังคมของชุมชนให้เห็นคุณค่า และความสําคญัของการ
พ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ทดแทนการแข่งขนั และสร้างความขดัแยง้ในชุมชน 
 
 เพราะฉะนั้นจะเห็นไดว้่าเครือข่ายคุณค่าท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินสามารถแกไ้ขปัญหาความยากจนตาม
คุณลกัษณะความยากจน และสาเหตุไดท้ั้งโดยตรง และทางออ้มในระยะสั้น และระยะยาวได ้
 

5.1.3 ธุรกจิชุมชน 
 

 ตัวแบบในการวิ เคราะห์ด้านธุรกิจชุมชนน้ีผู ้วิจัยได้นํากรอบแนวคิดหลัก  ของ  สํานักคิด
เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั8 มาใชใ้นการวิเคราะห์ กคื็อ 

                                                        
8
 ณรงค ์เพช็รประเสริฐ. ธุรกจิชุมชนเส้นทางทีเ่ป็นไปได้. หนา้ 183-209 
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ภาพวงจรเศรษฐกจิจากกระบวนการออม และการสะสมทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากรูปแบบวงจรความสัมพนัธ์ระหว่างการออมทรัพย ์และขยายผลไปสู่การลงทุนทางดา้นธุรกิจ
ชุมชน ซ่ึงจากการศึกษากพ็บวา่ เครือข่ายคุณค่าในพ้ืนท่ีท่ีศึกษามีกระบวนการดาํเนินงานท่ีสรุปได ้กคื็อ 
 
 1) เนน้การผลิตเพ่ือการบริโภค และนาํผลผลิตท่ีเหลือไปจาํหน่ายในระบบตลาดของครัวเรือน 
จึงเกิดระบบธุรกิจสามขาข้ึน กคื็อ การผลิต การคา้ และการเงิน หรือการจดัตั้งกลุ่มสจัจะออมทรัพย ์เพ่ือเป็น
ฐานในการลงทุนสาํหรับการประกอบอาชีพของสมาชิก และการพฒันาการผลิต เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
และการทาํการเกษตรอินทรีย ์เป็นตน้ 
 2) การระดมเงินออมของกลุ่มไม่อาจจะตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างเพียงพอ ทั้งในมิติ
ขององคค์วามรู้ และทุน หรือทุนทางสังคม และเศรษฐกิจมีขอ้จาํกดั จึงไดมี้การขยายโอกาสดว้ยการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มเป็น “เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์” เพ่ือเพ่ิมปริมาณเงินออม และองคค์วามรู้จาก
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในเครือข่าย หรือมีการศึกษาเกิดข้ึนภายในเครือข่ายนัน่เอง แมว้่าท่ีผา่น
มาเครือข่ายจะเร่ิมตน้จากการเพ่ิมคุณภาพคนจากกระบวนการศึกษาเรียนรู้ร่วมกนัก่อน และยงัไม่ไดก้า้วขา้ม
ไปสู่การเพ่ิมทุนในขั้นตอนต่อไป 

เงินออม 

เงินลงทุน เงินออมเพ่ิมข้ึน 

พฒันาการผลิตและ
การขาย 

ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

ยกระดบัรายได้
ของครัวเรือน 

รายไดเ้พ่ิมข้ึน 
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 3) การสะสม และพฒันาองคค์วามรู้ (ระบบการศึกษา) จากกลุ่มออมทรัพยไ์ดมี้การขยายผล
ไปสู่การทาํธุรกิจชุมชนในดา้นอ่ืนๆ เช่น ร้านคา้ชุมชน และเครือข่ายร้านคา้ส่งในระดบัตาํบล, ธุรกิจปุ๋ย
ชีวภาพ และโรงสีชุมชน รวมทั้งการจดัตั้งระบบสวสัดิการทางสงัคมของชุมชน และเครือข่ายในระดบัตาํบล
เกิดข้ึน 
 4) กระบวนการพฒันาของเครือข่ายโดยเน้ือหาส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในการลดตน้ทุนการ
ผลิต การตดัวงจรการถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลไกตลาด และลดรายจ่ายของครัวเรือน ซ่ึงเป็นการอุดรูร่ัว 
และเป็นการเพ่ิมรายไดแ้ก่ครัวเรือน 
 
 เพราะฉะนั้นจากวงจรความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในระบบของเครือข่ายขา้งตน้ไดเ้พิ่มโอกาสในการ
พฒันาตนเองของทอ้งถ่ิน เพ่ือการใหเ้กิดการพ่ึงตนเองในดา้นการผลิต การตลาด การเงิน และการศึกษาท่ี
เป็นกระบวนการสาํคญัของเครือข่ายในการสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ยกระดบัองคค์วามรู้ท่ีต่อเน่ือง โดย
จากกิจกรรมกลุ่มไปสู่เครือข่ายท่ีมีความซบัซอ้นทางโครงสร้างมากข้ึนเร่ือยๆ 
 
5.2 สรุปผลการวเิคราะห์ 
 
 กล่าวโดยสรุปจากตวัแบบในการวิเคราะห์ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่สถานภาพ และบทบาทของเครือข่าย
คุณค่าในทอ้งถ่ินนั้นสามารถแกไ้ขปัญหาความยากจนไดท้ั้งโดยตรง และทางออ้ม ดงัน้ี 
 
5.2.1 ปัจจัยเด่น 

 
1) การจดัระบบสวสัดิการทางสังคมของชุมชนไดส้ร้างความมัน่คงทางดา้นสงัคมท่ีมีพ้ืนฐาน

ของการพ่ึงพาอาศยัภายในทอ้งถ่ินเอง ซ่ึงเป็นหลกัประกนั และเครือข่ายการคุม้ครองทางสงัคมขั้นพ้ืนฐาน
ช่วยใหส้มาชิกในชุมชนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียม 

2) ระบบเครือข่ายช่วยป้องกนั และลดความเส่ียงการเกิดปัญหาความยากจนในชุมชนไม่ให้
ขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน เพราะระบบการสวสัดิการชุมชน ระบบธุรกิจ และระบบการผลิตในท้องถ่ินนั้น
ช่วยเหลือสมาชิกไดใ้นระดบัหน่ึง 

3)  เครือข่ายไดส้ร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีการเช่ือมโยงองคค์วามรู้ทั้งภายใน และภายนอก 
ซ่ึงทาํใหเ้กิดการรู้เท่าทนัสถานการณ์ และสามารถปรับตวัรองรับสถานการณ์ท่ีเขา้มากระทบได ้
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4) การสร้างระบบการพ่ึงตนเอง ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ และสังคม หรือ “ระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง” ตามแนวทางในหลวงท่ีจะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาความยากจนจากการพ่ึงพาปัจจยัภายนอกมาก
จนเกินไปท่ีมกัถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลไกตลาดในระบบทุนนิยมเสรี และโลกาภิวฒัน์ 
 5) การพฒันาองคค์วามรู้จากภายในทอ้งถ่ิน และเช่ือมโยงกบับริบทภายนอกใหก้ารสนบัสนุน
เสริมสร้างความเขม้แขง็แก่เครือข่ายแบบต่างพึงพอใจในผลประโยชนร่์วมกนั (win-win solution)  
 
5.3 ปัจจัยด้อย 
 
 1) เครือข่ายคุณค่า และกลุ่ม/องคก์รในทอ้งถ่ินโดยทั้งหมดไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการพฒันา 
“ทรัพยากรมนุษย์” อย่างจริงจงั เพราะว่าเครือข่ายมุ่งเป้าไปยงัการพฒันาในเชิง “ปริมาณ” มากกว่าจน
กลายเป็นจุดดอ้ยท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อความยัง่ยนืของการพฒันา 
 
 2) เครือข่ายจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือสนบัสนุนจากภาคีพฒันาต่างๆ จากภายนอกทั้งใน
ดา้นทรัพยากรทุน และวิชาการ เพ่ือพฒันาองคค์วามรู้สาํหรับการบริหารจดัการองคก์ร และการตลาด 
 3) ผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมายการยกระดบั หรือเส้นทาง
การเมืองภายในองคก์รของผูน้าํ และเครือข่ายมากกว่าการให้คุณค่า และความสาํคญัต่อเป้าหมายท่ีแทจ้ริง
ขององคก์ร หรือเครือข่าย รวมไปถึงความขดัแยง้ในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มกบัเครือข่าย 
เพราะวา่ “กลุ่ม และเครือข่าย” เป็นพื้นท่ีทางสงัคมของการช่วงชิงการนาํนัน่เอง 
 
 
 



สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 70

บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการดาํเนินการ 
 
 ในการดาํเนินงานของโครงการตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาสามารถสรุปผลการดาํเนินงาน ได้
ดงัต่อไปน้ี 
 
6.1.1 แผนการวจิัย 
 
 แผนการวิจยัท่ีไดเ้สนอต่อชุดโครงการวิจยัประกอบดว้ยแผนงานหลกัท่ีสําคญัตามกรอบแนวคิด
หลกัของชุดโครงการนั้น สามารถดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานไดอ้ยา่งครบถว้น นอกจากน้ีคณะผูว้ิจยั
ไดมี้การปรับแผนงานในเชิงกลยทุธ์เพ่ิมเติม กคื็อ 
 
 1) การจัดกิจกรรมเวทีสร้างความเขา้ใจระหว่างผูน้าํกลุ่ม/องค์กรเร่ืองการจดัทาํกรอบทิศ
ทางการดาํเนินงานขององค์กรและการเช่ือมโยงเครือข่าย และเวทีสร้างกรอบแนวทางในการจดัทาํแผน
ความร่วมมือ นั้นพบวา่ 
 
  (1) การจดัเวทีแบบไม่เป็นทางการร่วมกบัแกนนาํกลุ่มเป้าหมาย (Informal meeting) 
ก่อนการจดัเวทีตามแผนงานนั้นมีส่วนช่วยเตรียมความพร้อม และความเขา้ใจในการทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายค่อนขา้งสูง เน่ืองจากผูน้าํกลุ่ม/องคก์รไดมี้โอกาสพบปะพดูคุยสร้างความคุน้เคย และไวว้างใจ 
หรือเช่ือใจนัน่เอง จึงถือว่าเป็นกระบวนการดาํเนินงานในช่วงการเตรียมชุมชน (community preparation 
phase) ท่ีค่อนขา้งสาํคญั และตอ้งกระทาํบ่อยๆ อยา่งต่อเน่ือง 
  (2) การติดตามอย่างกระชั้นชิด (follow-up) ภายหลงัจากการจดักิจกรรมเวทีทุกคร้ัง
ทุกพื้นท่ีในระดับกลุ่ม/องค์กรท่ีมีเจตจาํนงให้ความสนใจก่อการเช่ือมโยงเครือข่ายในระยะต่อไปนั้น
ค่อนขา้งสาํคญั หรือท่ีเรียกวา่ “ตีเหลก็ใหตี้ตอนร้อนๆ” ตามหลกัวาทกรรมนกัจดัตั้งองคก์รชุมชนมกักวา่วถึง
กลยทุธ์ดงักล่าวน้ี เพราะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ และขวญักาํลงัใจแก่กลุ่ม/องคก์รมากข้ึน 
  (3) การส่ือสารแบบเป็นทางการด้วยเอกสาร พบว่า มักไม่ค่อยประสบผลสําเร็จ
สําหรับการประสานงานกบักลุ่มเป้าหมาย เพราะเป็นการส่ือสารแบบทางเดียว และขาดความเช่ือมัน่ จึง
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จาํเป็นตอ้งสร้างระบบการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น การเยี่ยมเยอืนกลุ่ม/องคก์รในระดบัพ้ืนท่ีจะช่วย
สร้างความสมัพนัธ์แบบไวว้างใจมากกวา่ และการใชรู้ปแบบการส่ือสารแบบสองทางจะเห็นผลมากกวา่ 
  (4) การจดัเวทีเฉพาะผูน้าํไม่อาจจะนาํพากลุ่ม/องคก์รไปสู่ฝ่ังฝันไดจ้ริง เพราะปัญหา
ช่องวา่งจากการส่ือสารภายในองคก์ร หรือเครือข่ายมกัไม่ค่อยเกิดข้ึนจริงหลงัจากเวทีเสร็จส้ิน กคื็อ ผูน้าํไม่
มีการส่ือสารต่อ หรือส่ือสารไม่ครบถว้นตรงตามความเป็นจริง และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาสาํคญัท่ีพบ ก็
คือ การยอมรับของสมาชิกในการนาํเสนอแนวคิด และนวตักรรมใหม่ๆ ต่อกลุ่ม/องคก์รมีค่อนขา้งตํ่า 
  (5) การจดัเวทีเฉพาะสมาชิกซํ้ าภายหลงัจากการจดัเวทีผูน้าํ (กระบวนการผลิตซํ้ า และ
สะทอ้นกลบัขอ้มูลข่าวสาร) มีส่วนช่วยให้ทีมงานวิจยัไดต้รวจสอบขอ้มูลดา้นลึก ทั้งในดา้นปัญหา และ
ความตอ้งการขององคก์รว่ามาจากความคิดความรู้สึกเชิงอตัตวิสยัของผูน้าํเพียงฝ่ายเดียว หรือไม่ และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกนบัตั้งแต่ขั้นตน้ 
  (6) การจดัเวทีสะทอ้นกลบัขอ้มูล ขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นจากการประมวลได้
จากเวทีต่างๆ ตอ้งทาํในทุกระดบั และจดัหลายๆ คร้ัง เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจร่วมกนัใหม้ากท่ีสุด 
 
 2) ขั้นตอนการเตรียมทีมวิจยั พบวา่มีความจาํเป็น และสาํคญั โดยเฉพาะการคาํนึงถึงปัจจยัใน
ดา้น 
 
  (1) องค์ประกอบผูร่้วมทีมท่ีจะตอ้งมีความหลากหลาย และสามารถสานงานต่อไป
หลงัจากการส้ินสุดโครงการวิจยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทีมงานท่ีมาจากตวัแทนองคก์รชุมชน หรือเครือข่ายใน
ทอ้งถ่ิน และเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม/เครือข่าย หรือชุมชนดว้ย 
  (2) การร่วมประชุมกบักลุ่ม/องคก์ร และเครือข่ายในพ้ืนท่ีใหช่้วยเสนอแนะทีมงานท่ี
จะเป็นตวัแทนเขา้มาช่วยงานวิจยัก็มีส่วนสนบัสนุนกระบวนการทาํงานไดดี้ยิ่งข้ึน และสามารถสานงาน
ต่อไปไดจ้ริงหลงัส้ินสุดโครงการวิจยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นการพฒันาบุคลากรของทอ้งถ่ินไปพร้อมๆ กบั
กระบวนการทาํงานโครงการวิจยั 
  (3) การศึกษาด้านกรอบแนวคิด และทฤษฎีท่ีจําเป็นสําหรับการศึกษา วิเคราะห์
เศรษฐกิจ และสังคมแก่ทีมงานวิจัย พบว่า ช่วยพฒันาบุคลากรของท้องถ่ินก่อให้เกิดความยัง่ยืนของ
โครงการต่อไปได ้โดยการสอดแทรกกิจกรรมพฒันาความรู้แบบค่อยๆ ทาํ เป็นขั้นตอน และจดับ่อยๆ อยา่ง
สมํ่าเสมอผ่านการทาํงานร่วมกนัเป็นระยะๆ เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น การหยิบยกปรากฏการณ์ท่ีพบจาก
การทาํงานมาเป็นกรณีศึกษาสาํหรับการวิเคราะห์ร่วมกนั และรวมไปถึงการพฒันาเทคนิค และระเบียบวิธี
วิจยัขั้นพ้ืนฐานใหแ้ก่ทีมงานสาํหรับการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคตได ้
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 3) เคร่ืองมือสาํหรับการจดักระบวนการในเวทีทั้ง 2 ระดบัในขอ้ 1) นั้นผูวิ้จยัไดน้าํเคร่ืองมือ
อ่ืนๆ มาประยกุตใ์ชเ้พ่ิมเติมนอกเหนือจาก SWOT Analysis, Mind map, FSC ก็คือ “ตารางวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์เชิงสัมพทัธ์” ท่ีช่วยให้ผูน้าํ และสมาชิกกลุ่ม/องค์กรเป้าหมายไดร่้วมกนัคิด และวิเคราะห์
ปัจจยันาํเขา้ และผลลพัธ์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัองคก์ร และชุมชนในดา้นดี และลบ รวม 14 ตวัช้ีวดัดว้ยกนั 
 
6.1.2 ปัญหา/อุปสรรค ทีเ่กดิจากทมีวจิัย/ปัจจัยสภาพแวดล้อมอืน่ 
 
 สภาพปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานโครงการวิจยันั้น พบวา่ มีองคป์ระกอบทั้งจากปัจจยัภายใน 
และภายนอก กคื็อ 
 
 1) ปัจจัยภายใน ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่ม/องค์กรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย และทมีวจิัย กคื็อ 
 
  (1) การรับรู้งานวิจยัของกลุ่มเป้าหมายจากบทเรียนท่ีผา่นมาไม่สามารถตอบสนองต่อ
การแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชนได้จริง  เพราะเป็นงานของ  “คนนอก” ท่ีเข้ามาเก็บเก่ียว
ผลประโยชน์ตามความตอ้งการของผูว้ิจยัแลว้ก็จากไป จึงไม่ให้ความสําคญักบัโครงการเท่าท่ีควรจะเป็น 
(และเป็นเหตุเป็นผลท่ีสืบเน่ืองต่อมาว่าทาํไมทีมงานตอ้งปรับกลยทุธ์ในการทาํงานในขอ้ 6.1.1 ท่ีตอ้งสร้าง
ภาระกิจเพ่ิมในเชิงปริมาณตามมา)  
  (2) บทเรียนความขมข่ืนของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในทอ้งถ่ินกบั “คนนอก” ท่ีเขา้มา
จดัตั้ง “เครือข่าย” ต่างๆ แลว้ก็จากไปท้ิงไวแ้ต่เพียงร่องรอยปัญหาความขดัแยง้ และความไม่โปร่งใสแก่
ชุมชน เช่น เครือข่ายลุ่มนํ้ าเซบก-เซบาย และเครือข่ายป่าชุมชน เป็นตน้ ดงันั้นทีมงานวิจยัเขา้มาพูดถึง 
“เครือข่าย” อีกคร้ังจึงถูกหวาดระแวง และไม่ไวว้างใจค่อนขา้งสูง จึงทาํใหก้ารประสานงานค่อนขา้งลาํบาก 
(และกเ็ช่นเดียวกนัวา่ทาํไมตอ้งปรับกลยทุธ์ในการทาํงานแบบส่ือสารสองทาง และแบบไม่เป็นทางการ) 
  (3) ภาระกิจ และบทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํกลุ่ม/องคก์รชุมชนมีค่อนขา้งมาก เพราะว่ามี
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งกลุ่ม/องค์กรหลายหน่วยงาน และมีความ
ซํ้ าซ้อนกนั จึงทาํให้ไม่ค่อยมีเวลาเพียงพอสําหรับการทุ่มเทงานร่วมกบัโครงการไดอ้ย่างเต็มที (และเป็น
เหตุผลท่ีตอ้งปรับกลยทุธ์มาทาํงานกบัสมาชิกกลุ่มในระดบัล่างท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลามากข้ึน)  
  (4) ช่องวา่งภายในทีมวิจยั จึงจาํเป็นมีการพฒันาความคิด และองคค์วามรู้ร่วมกนัอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลมาจากความหลากหลายทางดา้นพ้ืนฐานของทีมงาน จึงตอ้งปรับกลยทุธ์การทาํงานดว้ย
การพบปะพดูคุยแลกเปล่ียนแนวคิด และความรู้ร่วมกนับ่อยๆ มากข้ึน 
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  (5) การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม/องคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีมีผลต่อ
ความคิด ความเขา้ใจ และการตดัสินใจของกลุ่มในการเขา้ร่วม และไม่เขา้ร่วมเครือข่ายค่อนขา้งสูง 
 
 2) ปัจจัย และผลกระทบจากภายนอก 
 
  (1) นโยบายของรัฐท่ีผ่านหน่วยงานกลไกในระดบัทอ้งถ่ินค่อนขา้งซํ้ าซ้อน และขาด
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความสับสน และการรับรู้ท่ีผิดพลาด เช่น 
งานวิจยัเชิญเขา้ร่วมกิจกรรมเวทีแต่คิดวา่เป็นการชวนใหน้าํกลุ่มไปจดัตั้งเป็นสหกรณ์ จึงไม่เขา้ร่วมกิจกรรม
ดงักล่าว เป็นตน้ 
  (2) สภาวะภูมิอากาศในช่วงระยะท่ีสองหลงัจากการรายงานความกา้วหน้าโครงการ 
กลุ่มเป้าหมายจาํเป็นตอ้งลงมือทาํการเพาะปลูก การดาํเนินกิจกรรมในระยะน้ีตอ้งมีการปรับแผนกลยทุธ์การ
ทาํงานในช่วงกลางคืน 
 
6.2 ประโยชน์ทีต่วันักวจิัยและทมีวจิยัได้รับ 
 
6.2.1 ชุดความรู้ใหม่ 
 
 จากบทเรียนในการทาํงานโครงการวิจยัคร้ังน้ี นกัวิจยั และทีมงานไดรั้บชุดความรู้ใหม่ พอท่ีจะ
จาํแนกออกได ้กคื็อ 
 
 1) หลกัธรรมทางพุทธศาสนาสามารถนาํมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะห์ และ
ประเมินตนเองของกลุ่ม/องคก์รชุมชน และเครือข่ายไดอ้ย่างเหมาะสม เพราะมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
ของชุมชน และพ้ืนฐานความคิดของกลุ่ม/องคก์ร/เครือข่ายท่ีมกัอิงอยูก่บัหลกัพทุธศาสนาเป็นกรอบแนวคิด
ในการทาํงาน และขอ้บงัคบักฎระเบียบต่างๆ ของกลุ่ม เช่น หลกัการมชัฌิมา ความซ่ือสตัย ์และหิริโอตปัปะ 
เป็นตน้ 
 2) กรอบแนวคิดทางพุทธศาสนาสามารถนาํมาประยุกต์ใชใ้นการจดัทาํกรอบแผนงานการ
สร้างเครือข่ายและการเช่ือมโยงได ้กคื็อ หลกัอริยสจั 4 ไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และมรรค ซ่ึงเครือข่ายพระ
ผูน้าํไดน้าํมาใช้สําหรับการวิเคราะห์ และวางกระบวนการจดัทาํแผนงานของเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพยว์ดัโพธ์ิศิลา อ.ลืออาํนาจ 
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 3) ปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อความสําเร็จ และความลม้เหลวของกลุ่มข้ึนอยู่กบั “ผู้นํา” และการ
สนบัสนุนจาก “คนนอก” ค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาชนในทอ้งถ่ินไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงาน
ราชการ และองคก์รพฒันาเอกชน ส่วนผูน้าํกลุ่ม/องคก์รท่ีมาจากชาวบา้นโดยตรงค่อนขา้งมีขอ้จาํกดัในการ
ยอมรับของสงัคม และตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพิสูจนศ์กัยภาพพอสมควร9 
 4) หลกัการสหกรณ์ไม่ไดเ้ป็นส่ิงใหม่สําหรับสังคมชุมชนอีสาน หรือชุมชนไทยแห่งอ่ืนๆ 
เพราะจากการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกดา้นมานุษยวิทยาสังคมวฒันธรรม (Cultural Anthropology) ในบาง
เครือข่าย กค็น้พบวา่  
 

(1)  ความร่วมมือระหวา่งชุมชนในการแลกเปล่ียนสินคา้ 
 
  ซ่ึงจากการศึกษาพฒันาการระบบเศรษฐกิจชุมชนตาํบลนาผือ อาํเภอเมือง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีการ
ถอดบทเรียนเครือข่ายประชาสังคมเพื่อการพฒันาตาํบลนาผือแบบบูรณาการของโครงการวิจยั ก็พบว่า ใน
อดีตชุมชนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปล่ียนสินคา้ทั้งภายในชุมชนเดียวกนั และภายในลุ่ม
นํ้าเซบาย เช่น  
 

- ชุมชนเกษตรกรรมนาํผลผลิตขา้วไปแลกเกลือกบัชุมชนตม้เกลือ 
- ชุมชนท่ีทาํการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผากบัชุมชนเพาะปลูกขา้ว 
- ชุมชนผลิตเคร่ืองมืออุปกรณ์การเกษตรดว้ยโลหะกบัชุมชนเพาะปลูกขา้ว 
- สมาชิกในชุมชนท่ีมีผลผลิตขา้วไม่เพียงพอ หรือประสบภยัธรรมชาติก็นาํสินคา้

หตัถกรรม และผลผลิตจากการแปรรูปอาหาร เช่น ปลาร้า ปลาแหง้ ฯลฯ ไปแลก
ขา้วเปลือกกบัเพื่อนบา้นในชุมชนอ่ืนๆ (food security) 

 
  ซ่ึงระบบการแลกเปล่ียนสินคา้ดงักล่าวไดห้มดความสาํคญัลงไปหลงัจากระบบตลาดเขา้มา
เป็นกลไกทดแทนในยุคต่อมา (ประมาณก่อนปี 2500) โดยผูท้าํการคา้ในระยะแรกตกอยู่ในมือของชาว
เวียดนาม และจีนต่อมาตามลาํดบั โดยสินคา้สาํคญัในขณะนั้นก็คือ ขา้วเปลือก จากเดิมไม่มีมูลค่าในการซ้ือ
ขาย หากปีใดผลผลิตขา้วมาก และเหลือบริโภคในปีถดัไปชาวบา้นจะนาํไปเป็นปุ๋ยจนเกิดคาํว่า “ขา้วเก่าส่า
ใส่มอน” หมายถึง ขา้วเก่าท่ีเหลือในยุง้ฉางบริโภคไม่หมดนาํไปเป็นปุ๋ยใส่ตน้หม่อน 

                                                        
9
 ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้สรุป ของ ณรงค ์เพช็รประเสริฐ ใน “ธุรกจิชุมชน: เส้นทางทีเ่ป็นไปได้” หนา้ 130-131 
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  นอกจากการร่วมมือกันในด้านแลกเปล่ียนสินคา้ดงักล่าวแลว้ ก็พบว่า ชุมชนเองมีการ
ร่วมมือกนัในดา้นแรงงานอีกประการหน่ึงดว้ย เน่ืองจากการผลิตของชุมชนในอดีตตอ้งอาศยัแรงงานมนุษย ์
และสตัวเ์ป็นสาํคญั จึงพฒันา และสร้างระบบการแลกเปล่ียนแรงงานภายในชุมชน และระหว่างชุมชนข้ึน 
โดยอาศัยกลไก “การผูกเส่ียว” เป็นตัวเช่ือมความสัมพันธ์ด้านแรงงานในการผลิต และรวมถึงการ
แลกเปล่ียนสินคา้ขา้งตน้ 

 
(2) การพ่ึงตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 
  การพ่ึงตนเอง และช่วยเหลือกันภายในชุมชน และระหว่างชุมชนในท้องถ่ิน ก็พบ
เช่นเดียวกนัวา่ ชุมชนในอดีตมีปัจจยั และบริบทท่ีจาํเป็นตอ้งพึ่งตนตนเอง และการช่วยเหลือกนัค่อนขา้งสูง 
เน่ืองจาก ปัจจยัดงัน้ี 
 

- ปัญหาภยัจากโจรผูร้้ายจากนอกพื้นท่ีเขา้มาโจรกรรมทรัพยสิ์นววั-ควาย ท่ีเป็น
แรงงานสําคญัในการผลิต จึงมีการสร้างความร่วมมือในการป้องกนัทรพยสิ์น
ดงักล่าว โดยการจดัทาํระบบการเฝ้าระวงัร่วมกนั เช่น การจดัทาํคอกสตัวเ์ล้ียงรวม 
การตั้งบา้นเรือนอยูใ่กลเ้คียงกนั และเวรยามในโอกาสจาํเป็น (social safety) 

- การช่วยเหลือกนัในยามเจ็บป่วย ซ่ึงหากสมาชิกในชุมชนเจ็บป่วยจะมีการเยี่ยม
เยือน และเฝ้าไขใ้หก้าํลงัใจ โดยอาศยักลไกระบบเส่ียว และโครงสร้างเครือญาติ 
รวมทั้งการพึ่งพาปัจจยัดา้นยารักษาโรค และหมอยาท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 

- การช่วยเหลือกันเม่ือมีผู ้เสียชีวิตในชุมชน ซ่ึงสมาชิกในชุมชน และชุมชน
ใกลเ้คียงจะร่วมมือกนัอยา่งแขง็ขนัทั้งในมิติแรงงาน และจิตใจ เพ่ือแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัวผูต้ายท่ีตอ้งสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไป เช่น การเตรียมอาหาร
เล้ียงแขก ขา้วปลาอาหาร ฟืนเช้ือเพลิง และสถานท่ีฌาปนกิจ 

- การช่วยเหลือกนัในงานพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานบุญผเวสท่ีเป็น
บุญอันยิ่งใหญ่ต้องใช้ทรัพยากร และแรงงานมาก ชุมชนท่ีจะจัดงานจะต้อง
ประสานความร่วมมือไปยงัชุมชนอ่ืนๆ ในบริเวณใกลเ้คียงทั้งในดา้นอาหารการ
กิน พระสงฆท่ี์เขา้ร่วมพิธี และตวัแทนชุมชนท่ีเขา้ร่วมงาน โดยชุมชนเจา้ภาพจดั
งานจะมีการแบ่งงานภารกิจความรับผิดชอบแก่สมาชิกของชุมชนในการดูแล
อาหารการกิน และจดัสร้างท่ีพกัสาํหรับแขกท่ีมาจากหมู่บา้นต่างๆ  
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ซ่ึงขอ้คน้พบดงักล่าวผูว้ิจัยได้สํารวจองค์ความรู้จากงานวิจัย ก็พบว่า มีรายงานผลศึกษาระบบ
เศรษฐกิจและสังคมชุมชนอีสาน ในอดีตมีพฒันาการมาจากระบบการผลิตยงัชีพท่ีต้องอาศยัแรงงาน
ครอบครัว และสัตวใ์นการผลิต มีระบบการแลกเปล่ียนสินคา้ และแรงงาน ทั้งภายใน และระหว่างชุมชน 
เช่น พรพิไล เลิศวิชา (1953) ฉตัรทิพย ์นาถสุภา (2540) สุรัตน์ วรางครั์ตน์ (2540) ศรีศกัร วลัลิโภดม (2546) 
สมคิด พรมจุย้ (2546) ธนัวา ใจเท่ียง (2546) ชลธิรา สัตยวฒันา : บรรณาธิการ (2547) สุเทพ สุนทรเภสัช 
(2548) เพียงแต่ไม่ถกูนิยามวา่หลกัการดงักล่าวนั้น คือ หลกัการสหกรณ์ ตามความหมายในทางสากลเท่านั้น 
 
6.2.2 ทกัษะ/ประสบการณ์ใหม่ 
 
 ประสบการณ์จากการทาํงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยั และทีมงานไดรั้บท่ีค่อนขา้งสาํคญัมีอยูด่ว้ยกนั 4 
ประการ กคื็อ  
 

1) การเปิดมุมมองในการทาํงานกบักลุ่ม/องคก์รชุมชน และเครือข่ายภายใตก้รอบแนวคิด และ
หลกัการดา้นสหกรณ์ท่ีใหค้าํนิยามสหกรณ์ในมิติกวา้งข้ึน นอกจากสกหรณ์จดทะเบียนตามกฎหมายแลว้ยงั
ครอบคลุมรวมไปถึงสหกรณ์ภาคประชาชนต่างๆ ดว้ย 

2) การปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (social interaction) กบัทีมงานชุดวิจยัโครงการไดมี้โอกาสไดรั้บ
ทราบมุมมอง และแนวคิดอยา่งหลากหลายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานต่อไปในอนาคต 

3) การนาํหลกัพุทธศาสนามาใชใ้นกระบวนการวิจยั และพฒันา โดยเฉพาะหลกัอริยสัจ 4 
ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และมรรค ซ่ึงเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาตามหลกัพทุธท่ีสามารถส่ือสารกบัชุมชนได้
ง่าย พอท่ีจะสรุปรูปแบบการวิเคราะห์ กคื็อ 

 
3.1) ทุกข์ (suffering; unsatisfactoriness) เป็นกระบวนการ และขั้นตอนในการจาํแนก

แจกแจงปัญหาท่ีตอ้งการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัของกลุ่ม/องคก์ร หรือชุมชน ทั้ง
ในดา้นปริมาณ และคุณภาพ หรือตอ้งการรู้ขอบเขตของปัญหานั้น ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมี
การศึกษาทาํความเขา้ใจใหถ่้องแทร่้วมกนั (statement of evil; location of 
problem) 

3.2) สมุทยั (the cause of suffering; origin of suffering) เป็นกระบวนการ และขั้นตอน
ในการวิเคราะห์วินิจฉยัปัญหาของกลุ่ม/องคก์ร หรือชุมชนท่ีตอ้งการขจดัออกไป 
(the diagnosis of the origin) 
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3.3) นิโรธ (the cessation of suffering; extinction of suffering) เป็นจุดมุ่งหมายท่ี
ตอ้งการของกลุ่ม/องคก์ร หรือชุมชนท่ีเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง
แท้จริง และสามารถเขา้ถึงได้ เป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํให้สําเร็จ หรือเป็นการกาํหนด
ทิศทาง เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ขององคก์ร หรือเครือข่ายนัน่เอง (prognosis of 
its antidote; envisioning the solution) 

3.4) มรรค (the path leading to the cessation of suffering) เป็นกระบวนการ และ
ขั้นตอนในการกาํหนดรายละเอียดถึง รูปแบบ และวิธีการปฏิบติัท่ีจะนาํไปสู่การ
แกไ้ขปัญหาของกลุ่ม/องคก์ร หรือเครือข่ายร่วมกนัได ้(prescription of remedy; 
program of treatment/development; practice; the path to be followed or 
developed) 

 
4) กระบวนการศึกษาขอ้เท็จจริงทางสังคม (social fact) ดว้ยวิธีการศึกษาแบบ “สาเหตุ-

ปรากฏการณ์-ผลลัพธ์ (ข้อเท็จจริง)”10 ซ่ึงเป็นการนาํองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บไปสร้างมโนภาพ (concept) เฉพาะ
ในการใชอ้ธิบายระบบเศรษฐกิจของชุมชนอีสาน  
 
6.2.3 ผลกระทบของงานวิจัยในด้านอืน่ๆ 
 
 1) ทีมวิจยั 
 
 นอกเหนือจากบทเรียนท่ีได้กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ก็พบว่า ทีมวิจยัได้มีโอกาสในการพฒันาองค์
ความรู้เก่ียวกบักลุ่ม/องคก์ร และเครือข่ายทั้งในเชิงปริมาณ กคื็อ จาํนวน และขนาดขององคก์รชุมชนท่ีมีอยู่
ในท้องถ่ิน และคุณภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนมีความเหมือน และแตกต่างกันท่ีสามารถเอ้ืออาํนวย
ประโยชน์ต่อการทาํงานต่อไปไดใ้นอนาคตไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ทั้งในแนวระนาบเดียวกนั และต่าง
ระดบั 
 
 2) ประชาสงัคม 
 

                                                        
10

 ฉตัรทิพย ์นาถสุภาพ และคณะ. ทฤษฎแีละแนวคดิ: เศรษฐกจิชุมชนชาวนา. หนา้ 256-261 
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 องคค์วามรู้จากขอ้คน้พบในงานวิจยัถูกนาํมาใชใ้นการคิด วิเคราะห์ และสร้างความเขา้ใจร่วมกนั
ระหวา่งภาคีพฒันาต่างๆ ในทอ้งถ่ิน รวมไปถึงการนาํเสนอบทเรียนจากขอ้คน้พบในเวทีประชาสงัคมระดบั
จงัหวดั ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูล ขอ้คิดเห็น และองค์ความรู้ ทั้งรูปแบบเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางผา่นกลไกทีมวิจยัท่ีเขา้ไปมีสวนร่วมในจงัหวดั 
 
 นอกจากน้ี ขอ้มูลขอ้เทจ็จริงทางสงัคมจากการวิจยัไดต้อกย ํ้าสร้างความมัน่ใจในแนวทางการทาํงาน
พฒันาเสริมสร้างความเขม้แขง็แก่องคก์รชุมชน และเครือข่าย ท่ีใหค้วามสาํคญั และเนน้แนวทางวฒันธรรม
ชุมชนโดยมีสถาบนัศาสนาเขา้มาเป็นกลไกสาํคญัในงานพฒันา 
 
 3) ผูน้าํองคก์ร 
 
 ผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร และเครือข่ายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมวิจยัของโครงการไดรั้บการพฒันาทกัษะ และการ
วิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนในมุมมองท่ีกวา้งขวาง และลึกมากยิง่ข้ึน จึงก่อใหเกิดการคิด และวิเคราะห์แบบ
เช่ือมโยงระหวา่งปัญหาของชุมชนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัสถานการณ์ชาติ และโลก 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 
6.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวจิัย 
 
 1) โครงการวิจยัน่าจะขยายระยะเวลาในช่วงการติดตาม และประเมินผลขบวนการเครือข่าย
พนัธมิตรออกไปสักระยะหน่ึง เพ่ือการศึกษาให้ครอบคลุม และสามารถกระบวนการสะทอ้นกลบัดา้น
ขอ้มูลจากผลการศึกษาช่วยพฒันาเครือข่ายใหเ้ขม้แขง็มากยิง่ข้ึน 
 2) จดัให้มีเวทีอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ โดยการหยิบยกบทเรียนของเครือข่ายพนัธมิตร
ต่างๆ ท่ีมีอยู ่เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาองคค์วามรู้อยา่งรอบดา้น และลุ่มลึกมากยิง่ข้ึน 
 
6.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวิจัยในอนาคต 
 
 ขอ้กงัขา และประเด็นท่ีน่าจะมีการแสวงหาคาํตอบ หรือคาํอธิบาย เพ่ือสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจน
เก่ียวกบักลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ และเครือข่ายพนัธมิตรในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
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1) แนวคิดวฒันธรรมชุมชนกับการพฒันาขบวนการสหกรณ์ท่ีมีความสอดคล้องกับองค์

ความรู้ของทอ้งถ่ิน และสหกรณ์ไม่ถูกทาํใหเ้ป็นอ่ืน (the others) แต่เป็นของชุมชนคนในทอ้งถ่ินมากยิง่ข้ึน 
2) การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัธรรมในพุทธศาสนากบัการพฒันาขบวนการสหกรณ์

ท่ีเปิดมุมมองในการพฒันาคนฐานะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัของขบวนการพฒันาสหกรณ์ท่ีเนน้ดา้นการ
พฒันาทกัษะภายในมากใหม้ากกว่างานดา้นเทคนิคการจดัการทัว่ไป หรือหลกัการศาสนาอ่ืนๆ ตามบริบท
ของทอ้งถ่ิน 

3) การทดแทน หรือกระบวนการผลิตซํ้ าทางอุดมการณ์สหกรณ์ในระดบัรากหญา้ โดยการ
สร้างใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมปกติของชุมชน หรือสงัคมในการดาํรงชีวิต 

4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ และเครือข่ายพันธมิตรท่ีเป็น
แผนปฏิบติั และถูกจดัลาํดบัใหมี้ความสาํคญัในลาํดบัตน้ๆ มากกวา่เป้าหมายเพียงความสาํเร็จทางธุรกิจ แต่
ไม่ย ัง่ยนื 

5) การสาํรวจองคค์วามรู้จากบทเรียนเครือข่ายท่ีประสบความลม้เหลวจากในอดีต ซ่ึงจากการ
สาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้แลว้พบว่าเครือข่ายเหล่านั้นเคยรุ่งเรือง และประสบความสาํเร็จ เพ่ือสร้างเป็นตวัแบบ
การวิเคราะห์ และระบบในการเฝ้าระวงั (Monitoring) ก่อนถึงจุดวิกฤติ 

6) สาํรวจ ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และขอ้เท็จจริงเชิงประจกัษว์่า “สหกรณ์ และขบวนการ
สหกรณ์” ไม่ไดเ้ป็น “ภาพมายาคติทางการเมือง” (Political Myth) ท่ีถูกผลิตโดยชนชั้นผูน้าํ และปัญญาชน 
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างชาติ หรือวตัถุประสงค์อ่ืนๆ ท่ีแอบแฝง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการ
สหกรณ์ไม่ถูกช่วงชิงเอาไปใชป้ระโยชนท์างการเมืองทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน และชาติ 
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ภาคผนวก ก 

ตารางวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสมัพทัธ ์
 

ช่ือ ตาํบล     จาํนวนประชากรของตาํบล    

ช่ือหมู่บา้น     จาํนวนประชากรของหมู่บา้น   

      พ้ืนท่ีตาํบล   ตร.กม. 

      พ้ืนท่ีหมู่บา้น   ตร.กม. 

 

ความสมัพนัธ์เชิงสมัพทัธ์ 
ผลผลิต 

(Outputs) 
ปัจจยั 
(Inputs) 

1. ความ
เขม้แขง็ของ

สงัคม
ชุมชน 

2. คุณภาพ
ชีวติท่ีดี 

3. ความ
มัน่คงของ
สมาชิก
ชุมชน 

4. ความย ัง่ยนื
ของฐาน
ทรัพยากร 

5. ความย ัง่ยนื
ของ

วฒันธรรม 

6. ความ
เขม้แขง็ของ
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

1. ฐานทรัพยากร 
 

      

2. ทาํเลทางภูมิศาสตร์และการ
เช่ือมโยง 

      

3. ความสมัพนัธ์ทางสงัคม       

4. โครงสร้างอาํนาจในชุมชน       

5.  พ้ืนฐานวฒันธรรม 
 

      

6. ประวติัชุมชน 
 

      

7. อาชีพหลกั 
 

      

8. ความสมัพนัธ์ทางกลไกตลาด       

9. ความสมัพนัธ์ระบบทุนนิยม       
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10. บทบาทของรัฐ 
 

      

11. บทบาทขององคก์ร  
     เอกชน 

      

หมายเหตุ: เกณฑปั์จจยั (Inputs) ใหผ้ลดีต่อผลผลิต (Outputs) มาก = +5, ค่อนขา้งมาก = +4, ปานกลาง =+3, ค่อนขา้งนอ้ย 
=+2, นอ้ย =+1; ไม่แน่ใจ, ไม่ทราบ =0; ปัจจยัใหผ้ลเสียต่อผลผลิตนอ้ย =-1, ค่อนขา้งนอ้ย =-2, ปานกลาง =-3, ค่อนขา้งมาก 
=-4, มาก =-5  

พลงัเร่งความสมัพนัธ์เชิงสมัพทัธ์ 
 

ผลผลิต 
(Outputs) 

พลงัขบัเคล่ือน 
(Drivers) 

1. ความ
เขม้แขง็ของ
สงัคมชุมชน 

2. คุณภาพ
ชีวติท่ีดี 

3. ความ
มัน่คงของ
สมาชิก
ชุมชน 

4. ความ
ยัง่ยนืของ
ฐาน

ทรัพยากร 

5. ความ
ยัง่ยนืของ
วฒันธรรม 

6. ความ
เขม้แขง็ของ
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

- การ
เรียก
ร้อง
ของ
ชุมช
น 

 

      

2. การเรียกร้องขององคก์ร
เอกชน 

      

3. การเรียกร้องของภาครัฐ       

หมายเหตุ : เกณฑพ์ลงัขบัเคล่ือนท่ีใหผ้ลดีต่อผลผลิต (Outputs) มาก = +5, ค่อนขา้งมาก = +4, ปานกลาง = +3, ค่อนขา้ง
นอ้ย = +2, นอ้ย = +1; ไม่ทราบ, ไม่แน่ใจ = 0; พลงัขบัเคล่ือนมีผลเสียต่อผลผลิตนอ้ย = -1, ค่อนขา้งนอ้ย = -2, ปานกลาง= -
3, ค่อนขา้งมาก =-4, มาก= -5 
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ภาคผนวก ข 
กระบวนการ และเทคนิคในการวจิยั 

 
ลาํดบั 
ที ่

เคร่ืองมือ/เทคนิค วตัถุประสงค์ ผลลพัธ์ ข้อจาํกดั 

1 Future Search 
Conference (FSC) 

- การวิ เคราะห์เ ช่ือมโยง
สภ าพ ปัญหา จ า กอ ดี ต -
ปัจจุบนั-อนาคตของชุมชน 
กลุ่ม และองคก์ร 

- ข้อ มูล  ข้อ เท็จจ ริงของ
ชุมชน กลุ่ม และองคก์รท่ีมี
พลวตัร 

- ใชร้ะยะเวลามาก และมกั
ข า ด ข้ อ มู ล ด้ า น
ประวติัศาสตร์หากไม่มีการ
เตรียมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เขา้ร่วม 

2 SWOT Analysis - การวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็งขององค์กร กลุ่มอย่าง
รอบดา้น 

- ผลก า รปร ะ เ มิน  และ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง
ส ถ า น ก า ร ณ์ ทั่ ว ไ ป ใ น
ปัจจุบนัของกลุ่ม องคก์ร 

- วัฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ชนมัก
เ ก ร ง ใ จ ใ น ก า ร
วิพากษ์วิจารณ์อย่างลึกซ้ึง
ในเชิงวิเคราะห์ 
- บ า ง ป ร ะ เ ด็ น ก ลุ่ ม ไ ม่
ตอ้งการเปิดเผยขอ้มูลด้าน
ลบ หรือจุดอ่อนขององคก์ร 

3 Cards - การ มี ส่วน ร่วมในการ
แสดงความ คิด เ ห็นของ
สมาชิกกลุ่ม 

- ข้ อ คิ ด เ ห็ น  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทาํงานองคก์ร 

- ทัก ษ ะ ก า ร เ ขี ย น ข อ ง
ผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรม  
- การคัดลอก เ ลี ยนแบบ
ความคิดระหว่างผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

4 Games - การสลายความตึงเครียด
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมของ
กลุ่ม  และสร้างความเป็น
กนัเองภายในกลุ่ม 

- ความสนุกสนาน  และ
ผ่อนคลายในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- การเรียนรู้นัยสัมพนัธ์ใน
เน้ือหาของเกมส์กบัการฝึก
อบรวม 
 
 
 

- ผู้ เ ข้ า ร่ วม ไ ม่ ค่ อ ยกล้ า
แสดงออก 
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ลาํดบั 
ที ่

เคร่ืองมือ/เทคนิค วตัถุประสงค์ ผลลพัธ์ ข้อจาํกดั 

5 ต า ร า ง วิ เ ค ร า ะ ห์
ค ว ามสั มพัน ธ์ เ ชิ ง
สมัพทัธ์ 

- การ คิดวิ เ คร าะห์  และ
ประเมินผลความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยนําเข้า  และ
ผลลพัธ์แบบมีส่วนร่วม 

- การประเมินผลท่ีมีการ
เ ช่ือมโยงระหว่า ง ปัจจัย
นํา เข้า  และผลลัพธ์อย่าง
เป็นระบบ 

- ผู ้เข้าร่วมมีการประเมิน
ด้วยความเกรงใจห่วงใน
ภาพลกัษณ์ของชุมชน และ
ตนเองค่อนข้างสูง หรือมี
อคติในบางประเด็น 

6 อ ริ ย สั จ  4  ( ทุ ก ข ์
สมุทัย  นิโรธ  และ
มรรค) 

- การวิเคราะห์ปัญหาของ
กลุ่ม  องค์กร  ชุมชนอย่าง
เป็นระบบตามแนวคิดพทุธ 

- ความเข้าใจสภาพปัญหา
ของกลุ่ม  องค์กร  ชุมชน 
และมีการกําหนดทิศทาง
เป้าหมายท่ีต้องการแก้ไข
ร่วมกัน และมีแนวทางใน
การดาํเนินการแกไ้ขปัญหา 

- การแปร เป ล่ี ยนกรอบ
แนวคิด และภาษาให้เป็น
รูปธรรมตอ้งอาศยัวิทยากร
ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานกบั
ชุมชน 

7 Feed back - การสะท้อนกลับข้อมูล 
ข้อคิดเห็นท่ีได้รับจากเวที
ต่างๆ ให้สมาชิก และผูน้ํา
กลุ่มไดรั้บทราบ 

- การแลก เป ล่ียนข้อ มูล 
และข้อ คิด เ ห็นระหว่ า ง
สมาชิกกบัผูน้าํกลุ่ม 

- ใชเ้วลาในการจดักิจกรรม
บ่อยคร้ังกระทบต่อวถีิชีวิต
ชุมชน 

8 Informal meetting - การพบปะพูด คุย  และ
ปรึกษาหารือกิจกรรม และ
ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดาํเนินงานเชิงลึก 

- ความไว้วางใจ และเป็น
กั น เ อ ง ร ะ ห ว่ า ง
กลุ่มเป้าหมายกบัทีมวจิยั 
- เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล  แ ล ะ
ขอ้เทจ็จริงทางสังคมไดดี้ 

- ใช้เวลาในการลงพ้ืนท่ี
ค่อนขา้งมาก 

9 Indept Interview - การสัมภาษณ์ด้วยแนว
คาํถามก่ึงโครงสร้าง เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเชิงลึกใน
ประเดน็ท่ีกาํหนด 

- พัฒ น า ก า ร ท า ง ด้ า น
เศรษฐกิจ และสังคมชุมชน
ในทอ้งถ่ิน 
- ผลการวเิคราะห์เน้ือหาเชิง
บริบทขององค์กรชุมชน 
และเครือข่ายท่ี มี มิ ติทาง
ประวติัศาสตร์อย่างเป็นพล
วตัร 
- ภ า พ ร ว ม ข อ ง ชุ ม ช น
ท้ อ ง ถ่ิ น  ( Holistic 
Approach) 

- ใชเ้วลาในการศึกษา และผู ้
สัมภาษณ์ต้องมีความใฝ่รู้
อย่างจริงจงัในสร้างคาํถาม
อยา่งไม่ส้ินสุด 
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