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บทคดัย่อ 
 

 โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร เป็นงานวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม/องคก์รประชาชน และสหกรณ์ในพื้นท่ี
จงัหวดัยโสธร ใหเ้กิดการหนุนเสริม การพฒันาศกัยภาพคนและองคก์รในการแกไ้ขปัญหาความ

ยากจน เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม องคก์ร และสหกรณ์ และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัแก่ผูน้าํกลุ่ม องคก์ร และสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร การวิจยัน้ีใชว้ธีิ
การศึกษาท่ีดดัแปลงจากกรอบแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) และการร่วมประชุมกลุ่ม ( Focus Group Discussion) ของ 3 กลุ่มหลกัคือ องคก์ร
หรือกลุ่มในพ้ืนท่ี กลุ่มเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานหลกัท่ีใหก้ารหนุนเสริมสนบัสนุนกลุ่มนั้นๆ และกลุ่ม

นกัวจิยั เพือ่จะไดเ้รียนรู้ทาํความเขา้ใจไปพร้อมๆกนั โดยกลุ่มนกัวจิยัจะเป็นฝ่ายอาํนวยความ

สะดวกในการจดัใหเ้กิดเวทีการเรียนรู้ และเม่ือโครงการวิจยัจบแลว้หน่วยงานราชการสามารถท่ีจะ
เขา้ช่วยเหลือหรือกลุ่ม/องคก์ร สหกรณ์ สามารถประสานงานกบัหน่วยงานราชการได ้ 
 การดาํเนินงานโครงการมีระยะเวลา 1 ปี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ระยะ คือ ระยะท่ี
หน่ึง ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ในพื้นท่ี ระยะท่ีสอง 
สงัเคราะห์กรอบทิศทางการพฒันาเครือข่ายพนัธมิตร ระยะท่ีสาม สร้างเครือข่ายพนัธมิตรการ

พฒันา เป็นการนาํร่องกระบวนการพฒันาเครือข่ายเพื่อพฒันาคุณภาพกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ระยะท่ี
ส่ี ส่งเสริมการขยายเครือข่ายพนัธมิตรของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ และระยะท่ีหา้ การประเมินผล 
สรุปผลและการจดัทาํรายงานการวจิยั 
 การดาํเนินงานวิจยัปรากฏวา่ ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร มีการจดัตั้งกลุ่ม องคก์ร และสหกรณ์
อยูก่่อนแลว้ทั้งท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐและองคก์รเอกชน เช่น สหกรณ์การเกษตรระดบัอาํเภอท่ีเป็น
กลุ่มหลกั กลุ่มเกษตรท่ีจดัตั้งโดยสาํนกังานเกษตรอาํเภอ กลุ่มอาชีพต่างๆท่ีจดัตั้งโดยสาํนกังาน

เกษตรจงัหวดัและสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั ตลอดจนองคก์รพฒันาต่างๆ เช่น กองทุนพฒันา
สงัคม (SIF) สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์รมหาชน) ตลอดทั้งการรวมกลุ่มทางสงัคมต่างๆท่ีมี
อยูใ่นแต่ละหมู่บา้น รูปแบบการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายมีอยูบ่า้งแต่เป็นการเช่ือมโยงในกลุ่มอาชีพ

เดียวกนัเป็นส่วนมาก 
 จากการดาํเนินการวิจยั ไดจ้ดัเวทีการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่ม องคก์ร และสหกรณ์
เขา้ร่วมจาํนวนประมาณ 59 กลุ่ม โดยผูน้าํกลุ่มไดเ้ขา้ร่วมประชุมและฝึกอบรมการวิเคราะห์

สถานการณ์และใช ้ SWOT เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ โดยแต่ละกลุ่มไดน้าํเสนอขอ้มูล 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ทาํใหเ้กิดการรู้จกักลุ่มของตนเองมากข้ึน ทาํใหท้ราบจุดอ่อน จุดแขง็ 
โอกาส และอุปสรรค ในขณะเดียวกนักท็ราบถึงสถานการณ์ของกลุ่มอ่ืนวา่ กลุ่มใดสามารถ

เช่ือมโยงกนัได ้ นอกจากน้ีไดมี้การจดัประชุมใหญ่ระดบัจงัหวดั ปรากฏวา่มีกลุ่มเครือข่ายอยู ่ 4 
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เครือข่ายหลกัท่ีพร้อมจะเช่ือมโยงคือ 1) เครือข่ายการเกษตร เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร 
กลุ่มปศุสตัว ์ เป็นตน้ 2) เครือข่ายอาชีพไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้น กลุ่มแปรรูปสินคา้ เป็นตน้ 3) เครือข่าย
การเงินหรือกลุ่มออมทรัพย ์ ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพย ์ สหกรณ์ออมทรัพย ์ เป็นตน้ และ 4) เครือข่าย
อนุรักษต่์างๆ โดยเฉพาะจงัหวดัยโสธรมีพื้นท่ีป่าชุมชนมากและมีแหล่งนํ้ามาก คณะนกัวิจยัจึงได้

สนบัสนุนใหเ้พิ่มกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มข้ึนอีกหน่ึงกลุ่ม ซ่ึงเพิ่มจากท่ีเคย
ทาํโครงการแนวทางการพฒันาเครือข่ายกลุ่ม องคก์รประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น ทั้งน้ีเพราะ
เช่ือวา่ทรัพยากรเป็นฐานรากหรือทุนเดิมของสงัคมจะช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจนของประชาชน

ได ้ จากการตรวจสอบแผนยทุธศาสตร์ของจงัหวดั ปรากฏวา่โครงการต่างๆในแผนพฒันาจงัหวดัมี
ความสอดคลอ้งกบัปัญหาและโครงการต่างๆท่ีกลุ่มเสนอ แต่จงัหวดัมุ่งเนน้แกไ้ขปัญหาพื้นฐาน

เร่ืองนํ้า งบประมาณส่วนมากจึงเนน้เร่ืองการขดุลอกแหล่งนํ้า เป็นหลกั 
 ในการประชุมระดบัผูน้าํเครือข่ายในระยะแรก 11 กลุ่ม มีแผนท่ีจะเช่ือมโยงภายในกลุ่ม

และระหวา่งกลุ่ม แต่เม่ือเวลาผา่นไปกิจกรรมการเช่ือมโยงไม่เกิดข้ึน จึงไดมี้การจดัเวทีระดบักลุ่ม
เครือข่ายข้ึนอีก เพื่อสร้างความเขา้ใจ ความไวใ้จและความเช่ือถือ ตลอดทั้งการศึกษาดูงานกิจกรรม
ของสมาชิกในพื้นท่ี โดยการประชุมแต่ละแห่งจะมีกลุ่มสมาชิกเครือข่าย เช่น เกษตรและสหกรณ์
จงัหวดั เจา้หนา้ท่ีเกษตร และเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั ตลอดทั้งเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มนั้น เจา้หนา้ท่ีอบต. ผูใ้หญ่บา้น ตวัแทนกลุ่มคนจน และทีมนกัวิจยั ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นดีข้ึน บางพื้นท่ี อบต. รับท่ีจะเป็นเจา้ภาพในการจดัทาํโครงการ เช่น การ
อนุรักษป่์าชุมชน เป็นตน้ นอกจากนั้นมีการสนบัสนุนใหก้ลุ่มต่างๆจดัเวทีระดบักลุ่มของตนเอง 
เพื่อทาํแผนกลยทุธ์ของกลุ่ม โดยมีนกัวิจยัเป็นวิทยากรพีเ่ล้ียง ทาํใหแ้ต่ละกลุ่มเร่ิมมีความชดัเจนใน
ดาํเนินกิจกรรมกลุ่มของตนเอง 
 นอกจากนั้นทีมนกัวจิยัไดเ้สนอใหมี้การเพิม่กลุ่มอนุรักษส์ตัวน์ํ้ า โดยสนบัสนุนใหมี้การ

ประกาศเขตอภยัทานหนา้วดัศรีธรรมมาราม เพื่อเป็นกิจกรรมนาํร่องในการอนุรักษส์ตัวน์ํ้ าใน 
แม่นํ้าชี และเสนอใหจ้ดักลุ่มป่าชุมชนบา้นคาํแหลม อาํเภอคาํเข่ือนแกว้ เพิ่มเขา้ไปในกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 หลงัจากนั้นไดมี้การจดัประชุมเครือข่ายระดบัจงัหวดัอีกคร้ัง ทาํใหก้ลุ่มเพิ่มข้ึนจาก 11 กลุ่ม 
เป็น 16 กลุ่ม แต่ยงัอยูภ่ายใต ้ 4 เครือข่ายหลกัเหมือนเดิม และมีการจดัตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
และโครงการต่างๆท่ีจะจดัทาํข้ึน โดยจะขอการสนบัสนุนจากทางจงัหวดั และวิทยาลยัชุมชน

จงัหวดัยโสธรท่ีสามารถสนบัสนุนในเร่ืองการฝึกอบรมต่างๆได ้
 แนวทางท่ีจะทาํใหก้ลุ่ม องคก์ร และสหกรณ์ บริหารงานต่อไปได ้ ควรจะรวมกนัเป็น

เครือข่ายคุณค่าท่ีจะเป็นพนัธมิตรร่วมมือ เพื่อประโยชน์ร่วมกนัในรูปแบบเครือข่ายทางสงัคม 
เครือข่ายทางวชิาการและเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งน้ีเพราะปัจจุบนัขอบเขตการดาํเนินงานของแต่ละ

กลุ่มอยูภ่ายในสมาชิกกลุ่มหรือสหกรณ์เท่านั้น 
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Abstract 
 

The project of Cooperative Movement Development in Yasothon is the action research 
aiming at creating the network of the alliance of the people organizations, including the 
cooperative organizations, in Yasothon.  One of the major objectives of the study is for human 
and organization development to enhance the poverty mitigation within the province. The 
networking of the groups, organizations, and the cooperatives through the mutual learning process 
of the leaders of these organizations had been employed. The study adopted the concept of 
participation action research (PAR) and the focus group discussion among the three main groups 
of people i.e. the leaders of the local people organizations, the officers of the supporting 
organizations, and the research team members so that they might simultaneously learn together.  
The research team would play the role of facilitators in providing the forum for the discussion and 
it was expected that the supporting organizations might continue the support even by the time of 
the project termination. 

The project duration was one year and it was splitted into 5 phases. The first phase was 
for collecting the data and information relating the operation of the groups and organizations 
concerned. The second phase was for synthesizing for the framework of development of alliance 
network. The third phase was for creating the alliance networks for development which were the 
models for quality improvement of the network for the groups and the cooperatives. The fourth 
phase was for further expansion of the networks. The fifth phase was for project evaluation, 
writing-up, and research report preparation. 

The findings of this research project was that within Yasothon province even before this 
project there were already several groups, organizations, and cooperatives, for example, 
agricultural cooperatives at the district level, farmer associations,  also at the district level. There 
were a number of the occupational groups being promoted by the Provincial Agricultural Office, 
Provincial Community Development Office.  There were other promoting organizations for 
development such as  Social Investment Fund (SIF), Institute for Community Development 
Organizations (Public Organization) , as well as other social grouping within the villages. Besides 
the individual organizations, there were some networking organizations mainly for the 
organization of similar occupations. 

The outcome of this research project was the opening the forum for situation analysis of 
59 organizations of groups, organization, and cooperatives. The leaders of these various 
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organization had a chance for analyzing the local situation, the SWOT analysis of their own 
organizations. This type of meetings made them have more understanding the strength, weakness, 
opportunity, and threat of their own organization. Besides, they could have the opportunity to 
know which groups they could join as the network.  

At the provincial level, there were 4 networks of the local organizations 1) Farm network 
(farmer groups, agricultural cooperatives, livestock raiser groups etc.) 2) Occupation network 
(housewife groups, agro-processing groups etc. 3) Saving group network (saving groups, saving 
cooperatives) 4) Environmental conservation network, which was the additional network from 
what had been done for Khon Kaen since in Yasothon there were a lot of community forests and 
water resources. This was based on the conviction that the poverty alleviation was much related to 
the natural resource base. From the provincial strategic plan, the proposed projects under this 
research study was in line with those of the province but those of the provincial administration 
there were more on the water resource projects. 

During the early meetings of the network leaders of 11 groups, there was a plan for joint 
activities, however, no actual activity was carried out. Therefore, some more meetings were 
organized for a deeper understanding and gaining more trust for all the participants and in 
addition to the meetings some field trips to the members’ projects  were organized which could 
strengthen the solidarity among the members. Some Tambon Administration Organizations 
(TAO) hosted the meeting and the implementation of the project, for example, the community 
forest conservation projects. In each network there were several meetings for the strategic 
planning. Each group member had more appreciation of the value of networking. 
In addition to this the researchers of the team proposed the conservation group for aquatic animals 
particularly along the Chi river in front of Sri Thammaram Temple, and the establishment of 
community foresty of Ban Kam Laem village, Kam Kuen Kaew District  within the 
environmental conservation network. 

Later when the other meeting of the network at the provincial level was organized, the 
number of the groups increased from 11 to 16 groups within the 4 networks. The network 
committee were nominated and several projects were proposed. These projects would be 
proposed to the province and Community College of Yasothon for the financial support. 

As for the future of these groups, organization, and cooperatives, they should be 
organized as a network for the alliance which might be for social, academic, and business 
purposes which might work beyond the boundary of each particular group and cooperative. 



บทที ่1 

บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมาและความสําคญั 

 การพฒันาคุณภาพประชาชนใหมี้ความยัง่ยนื ประชาชนตอ้งเรียนรู้กระบวนการพฒันาและ
พฒันาตนเองอยา่งเป็นระบบ มีวิวฒันาการ พึ่งพาและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โครงการพฒันา

กระบวนการสหกรณ์ในจงัหวดัยโสธร เป็นโครงการหน่ึงท่ีอาศยัหลกัการประชาชนพ่ึงตนเอง 
เรียนรู้การพฒันาตนเองดว้ยดว้ยตนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงจะเกิดคุณภาพท่ีดีและยัง่ยนื  
กิจกรรมสหกรณ์เป็นการรวมกลุ่มกนัพฒันาองคก์ร ดงัพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสท่ีผูน้าํสหกรณ์เขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ณ ศาลาดุสิดาลยั เม่ือวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2526 ความวา่ “สหกรณ์ แปลวา่ การทาํงานร่วมกนั การทาํงานร่วมกนัน้ีลึกซ้ึงมาก 
เพราะวา่จะตอ้งร่วมมือกนัทุกดา้น ทั้งในดา้นงานการท่ีทาํดว้ยร่างกาย ทั้งในดา้นงานการท่ีทาํดว้ย

สมอง และงานการท่ีทาํดว้ยใจ ทุกอยา่งน้ีขาดไม่ไดต้อ้งพร้อม…” รัฐบาลภายใตก้ารนาํของ พ.ต.ท.
ทกัษิณ  ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ไดด้าํเนินนโยบายการแกปั้ญหาความยากจนระดบัรากหญา้ โดยการ
จดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง พฒันากลุ่มอาชีพพื้นฐานใหผ้ลิตสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ ์ จดัตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และโครงการหมู่บา้น SML เป็นตน้  
 จงัหวดัยโสธร ประชาชนมีวิวฒันาการการรวมกลุ่มเพือ่ช่วยเหลือ เก้ือกลูกนัมาชา้นาน 
จงัหวดัยโสธร เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีการจดัการทรัพยากรส่วนรวมของ
ชุมชน โดยเฉพาะเร่ืองป่าชุมชนหรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ป่าดอนปู่ตา ซ่ึงเป็นท่ีดอนในหมู่บา้น เป็น
พื้นท่ีป่าไมท่ี้ชาวบา้นรักษาและใชป้ระโยชน์ร่วมกนั โดยเฉพาะเป็นแหล่งหาอาหาร หาไมฟื้นแหง้ 
หายาสมุนไพร คนท่ีเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่าดอนปู่ตาเป็นคนจนในหมู่บา้น เพราะไม่มีท่ีทาํกิน

หรือมีนอ้ย มีรายไดต้ ํ่า แต่กอ็ยูใ่นหมู่บา้นได ้ การรวมกลุ่มบางลกัษณะกเ็รียกเป็นประเพณี เช่นการ
ลงแขกดาํนา เก่ียวขา้ว การทาํบุญคุม้ขา้ว การทาํบุญขา้วสาร การแลกเปล่ียนสินคา้เป็นตน้ ซ่ึงการ
รวมกลุ่มท่ีกล่าวมาเป็นระบบการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัของชุมชนโดยอาศยัระบบเครือญาติ การเช่ือ

ฟังเคารพนบัถืออาวโุส ซ่ึงในอดีตถึงแมค้วามเจริญดา้นเทคโนโลยยีงัมีนอ้ยหรือแทบไม่มีเลย ระบบ
การรวมกลุ่มกส็ามารถช่วยแบ่งเบาภาระหลายอยา่งแก่ชุมชน เช่น การลดค่าใชจ่้าย  การลด

ระยะเวลาการทาํงาน  การเพิ่มประสิทธิภาพของงานการรวมกลุ่มมีทั้งท่ีเป็นทางการท่ีจะจดทะเบียน
เป็นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมทั้งท่ีไม่จดทะเบียนแต่ไดอ้าศยัหลกัการ

สหกรณ์ในการดาํเนินงาน ปัจจุบนัภาครัฐเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริม สนบัสนุนให้

ประชาชนมีการรวมกลุ่มทาํกิจกรรมต่างๆ ทั้งดา้นสงัคม เศรษฐกิจ  สหกรณ์  กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
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องคก์รต่างๆ  มีการปรับบทบาทภารกิจในการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ โดยมุ่งเนน้การบริการ
ประชาชนดา้นสหกรณ์ใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด และขยายงานดา้นการเผยแพร่การสหกรณ์ใหเ้ขา้ถึง

องคก์รชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ใหม้ากข้ึน จนมีโครงการชุมชนเขม้แขง็ดว้ยการสหกรณ์หรือวิถีทาง
สหกรณ์ 
 กลุ่มองคก์ร กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ในจงัหวดัยโสธร สมาชิกของกลุ่ม /องคก์ร 
และสหกรณ์ ส่วนมากจะซํ้าซอ้นกนั  ทาํใหบ้ทบาทของสมาชิกท่ีจะช่วยกลุ่ม/องคก์ร ใหพ้ฒันาไปสู่
ความเขม้แขง็และยัง่ยนืยงัมีนอ้ย เพราะแนวคิดเก่ียวกบัอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมยงัสบัสนและมองไม่
เห็นความสาํคญัของประเดน็น้ี  การเช่ือมโยงช่วยเหลือเก้ือกลูเชิงระบบยงัมีนอ้ย  กลุ่ม/องคก์รจึงไม่
เขม้แขง็ มีการจดัตั้ง ลม้เลิกอยูเ่ป็นนิจ  วฒันธรรมการเลียนแบบหรือเอาอยา่ง กเ็ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํ
ใหอ้งคก์ร/กลุ่มขาดความเขม้แขง็  จึงมีหลายกลุ่ม หลายฝ่ายพยายามใชก้ระบวนการวจิยัมาเป็น

เคร่ืองมือในการพฒันา ส่งเสริมกลุ่ม องคก์รและสหกรณ์อยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  การ

พฒันาขบวนการสหกรณ์เพื่อเช่ือมโยง ช่วยเหลือ พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั  โครงการวิจยัพฒันา

กระบวนการสหกรณ์ในจงัหวดัยโสธร เป็นโครงการท่ีพฒันาและขยายผลมาจากผลการวิจยัพฒันา

กระบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ี 9  จงัหวดัทัว่ประเทศ และจงัหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีได้

ดาํเนินการวิจยัตามโครงการน้ีเป็นการนาํร่อง เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในกระบวนการวจิยั  เพื่อขยายพื้นท่ีการพฒันาใหค้รอบคลุม สาํนกังานวิจยัสหกรณ์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั สกว.จึงมีโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการ เพื่อพฒันาความเขม้แขง็
ของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ใหมี้ความยัง่ยนืในพ้ืนท่ีจงัหวดัยโสธร และมีส่วนช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา
คนจน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม/องคก์รประชาชนและสหกรณ์ใน
พื้นท่ีจงัหวดัยโสธรใหเ้กิดการหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพคนและองคก์รในการแกปั้ญหาความ

ยากจน 
 1.2.2 เพื่อสร้างศึกษารูปแบบกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม องคก์รและ 

สหกรณ์ ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร 
1.2.3เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัแก่ผูน้าํกลุ่ม องคก์รและสหกรณ์ในพื้นท่ี 

จงัหวดัยโสธร 
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1.3 ระเบียบวธีิการวจัิย 
1.3.1 ขอบข่ายของการวจัิย 

 กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายในการดาํเนินการวิจยั ครอบคลุมถึง กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
องคก์ร กลุ่มสหกรณ์ในจงัหวดัยโสธร กลุ่มการเงิน กลุ่มการเกษตร และกลุ่มเชิงอนุรักษ ์
 

1.3.2 ระเบียบวธีิการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ใชรู้ปแบบการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research:PAR) ของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ หน่วยงานรัฐ เอกชนผสมผสานกบักระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยกลุ่มตวัแปรท่ีมีความสาํคญัในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ี คือ 
กลุ่มเป้าหมายหลกั คือ กลุ่มสหกรณ์ องคก์รการเงินหรือกลุ่มอาชีพต่างๆ องคก์รพี่เล้ียง ซ่ึงไดแ้ก่
หน่วยงานของรัฐ เช่น สหกรณ์จงัหวดั เกษตรจงัหวดั สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั  สาํนกังาน
จงัหวดั องคก์รพฒันาเอกชน อบต.และสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ี และทีมนกัวิจยั โดยศึกษาทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  มีขั้นตอนสาํคญั ดงัน้ี 
  1.3.2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัการดําเนินงานของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ใน
พืน้ทีจั่งหวดัยโสธร 

1) จดัเวทีประชุมผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ◌์ เพื่อศึกษาสถานการณ์และบทบาท

ของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 
2) วิเคราะห์ศกัยภาพกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ เพื่อพิจารณาความสมัพนัธ์ เช่ือมโยง 

ในบทบาท ภารกิจ กิจกรรมของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 
3) คดัเลือกกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ โดยการสุ่มแบบมีจุดหมาย (Purposive 

Sampling) ตามประเภทของบทบาทหรือภารกิจของกลุ่ม/องคก์ร ขนาดและศกัยภาพของกลุ่ม/
องคก์ร/สหกรณ์ และตามความสมคัรใจ เพื่อจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  เสนอกรอบทิศทางในการ
เช่ือมโยงเครือข่ายและการพฒันาเครือข่าย 

1.3.2.2 สังเคราะห์กรอบ ทศิทางการพฒันาเครือข่ายพนัธมิตร กาํหนดแผนการ 
สร้างและพฒันาเครือข่ายพนัธมิตรการพฒันา 

1) กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ ร่วมกาํหนดกรอบ ทิศทางการพฒันาเครือข่าย 
2) กาํหนดแผนการพฒันาเครือข่ายพนัธมิตร 
1.3.2.3 สร้างเครือข่ายพนัธมิตรการพฒันา เป็นการนําร่องกระบวนการพฒันา 

เครือข่ายเพือ่พฒันาคุณภาพกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ 
1) สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัภายในกลุ่ม  ระหวา่งกลุ่ม 
2) สร้างกระบวนการประเมินตนเองของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 
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1.3.2.4 ส่งเสริมการขยายเครือข่ายพนัธมิตรของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์  
1) ประสานงานเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 
2) เสนอขอ้มูลข่าวสารกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์เพื่อการพิจารณาขยายเครือข่าย 
1.3.2.5 ประเมินผล  สรุปผลและจัดทาํรายงาน 
1) ติดตามผลการพฒันาการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2) วิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน จดัทาํรายงาน 
3) เสนอผลการประเมินใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบและใชเ้ป็นขอ้มูลพฒันา

กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์โดยการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ( ดงัภาพท่ี1.1 ) 
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ภาพที ่1.1  กระบวนการวจัิยพืน้ทีจั่งหวดัยโสธร 
 

ศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงาน 
กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 

วเิคราะห์ศกัยภาพกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 
คดัเลือกกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์เพ่ือพฒันาเครือข่าย 

จดัเวทียอ่ยประชุม  3  จุด (9 อาํเภอ) 
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 

จดัเวทีประชุมผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 
เพ่ือกาํหนดกรอบ ทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ร 

สังเคราะห์กรอบ ทิศทางการดาํเนินงาน 
ของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 

กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ ดาํเนินงาน 
สร้างเครือข่ายพนัธมิตรการพฒันา 

ตามกรอบทิศทางท่ีกาํหนด 

ติดตามผลการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 
สนบัสนุนการขยายเครือข่าย 

 

 
คณะวจิยั 

 
 

ส่งเสริม สนบัสนุน 
การสร้างพนัธมิตร 
เช่ือมโยงและพฒันา

เครือข่ายของกลุ่ม 
องคก์ร/สหกรณ์ 

 
หน่วยงานรัฐ 

เอกชน 
 

ประเมิน สรุปและจดัทาํรายงานการวจิยั  
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1.4 กรอบแนวคดิในการวจัิย 
เน่ืองจากงานวจิยัคร้ังน้ีมีความเช่ือวา่ กระบวนการทางสหกรณ์ การทาํงานแบบมีส่วนร่วม 

การสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน สามารถท่ีจะทาํใหชุ้มชนมี

ความเขม้แขง็และยัง่ยนืได ้ การขบัเคล่ือนกระบวนการทาํงานวิจยัเชิงปฏิบติัการนั้นตอ้งอาศยัแกน

หลกัอยู ่3 อยา่ง คือ 
 1.4.1 พืน้ที ่หมายถึง กลุ่มองคก์รชาวบา้น/สหกรณ์ สภาพทรัพยากร หรือทุนเดิมของชุมชน
นั้น 
 1.4.2 องค์กรหนุนเสริม เช่น หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดั สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดั 
สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั วิทยาลยัชุมชน สถาบนัการศึกษา และวดั 
เป็นตน้ 
 1.4.3 นักวจัิย ทั้งนกัวจิยัในพ้ืนท่ีและจากส่วนกลาง ท่ีจะเป็นผูป้ระสานงานใหเ้กิด

กระบวนการทาํงานร่วมกนั 
 เน่ืองจากการทาํงานวิจยัมีช่วงเวลาเพียง 1 ปี การจะเห็นผลงานทนัทีคงทาํไดย้าก แต่เป็น
การหนุนเสริมใหพ้ื้นท่ีมีความเขม้แขง็ข้ึน แลว้ส่งต่องานใหห้น่วยงานปกติ โดยเฉพาะในปัจจุบนั 
โครงการพฒันาจงัหวดัแบบบูรณาการ หรือ ผูว้า่ราชการจงัหวดั CEO. ซ่ึงรัฐบาลไดก้าํหนดนโยบาย
ในการแกไ้ขปัญหาของจงัหวดัโดยยดึพื้นท่ีจงัหวดัเป็นหลกั แต่กระบวนการทาํงานร่วมกนัทุก

หน่วยงานและประชาชนมีส่วนร่วม (ดงัภาพท่ี 1.2 ) 
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ภาพที ่1.2 องค์กรหลกัในการขับเคลือ่นกระบวนการทาํงานวจัิย 

 
1.5 นิยามศัพท์ 
 เครือข่ายคุณค่า/เครือข่ายพนัธมิตร “ เป็นองคก์รท่ีเกิดความร่วมมือในวงสมัพนัธ์ระยะยาว
เพื่อกา้วทนัการเปล่ียนแปลง เนน้แผนการเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพการดาํเนินธุรกิจ สู่องคก์ร

พนัธมิตรและการพฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิกองคก์ร ” 
 การเช่ือมโยงเครือข่าย หมายถึง การสร้างความร่วมมือ หรือสร้างพนัธมิตร ระหวา่ง กลุ่ม/
องคก์ร/สหกรณ์ ตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทาํกิจกรรมร่วมกนัอยา่งหน่ึงหรือหลาย
อยา่ง เพื่อช่วยเหลือ สนบัสนุน เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั โดยมีการวางแผนงานร่วมกนั ทั้งเร่ืองการ
เรียนรู้ การฝึกงาน การใชอุ้ปกรณ์ร่วมกนั การทาํธุรกิจหรือการช่วยเหลือทางสงัคม 

 
 
 

 

พื้นท่ี องคก์ร/
กลุ่มสหกรณ์ นกัวจิยั 

หน่วยงาน

สนบัสนุน 



บทที ่2 
สภาพทัว่ไป และสถานการณ์ของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ในจงัหวดัยโสธร 

 
2.1. สภาพทัว่ไปของจังหวดัยโสธร 

จงัหวดัยโสธร  เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ท่ีตั้งข้ึนในปี  พ.ศ.  2515    โดยแยก
ออกมาจากจงัหวดัอุบลราชธานี  สภาพโดยทัว่ ๆ ไป คลา้ยคลึงกบัสภาพของจงัหวดัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงจะไดน้าํเสนอรายละเอียดในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ 
1.2 การบริหารและการปกครอง 
1.3 ประชากรและการเมือง 
1.4 วิสยัทศันก์ารพฒันาจงัหวดัยโสธร 
1.5 ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัยโสธร 
1.6  คาํขวญัของจงัหวดัยโสธร 
 

2.1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ 
1) ทีต่ั้งและขนาดพืน้ที ่

- ท่ีตั้ง  จงัหวดัยโสธร  มีรูปร่างคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยาวจากทิศเหนือลงมาทิศใต ้ ตั้งอยู่
ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ทางรถยนต ์ ประมาณ  531  
กิโลเมตร  (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  1,2,207  และ  202) 

- ขนาดพื้นท่ี  มีพื้นท่ี  4,161,444  ตารางกิโลเมตร  หรือ  2,600,902  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  0.81  
ของพื้นท่ีประเทศไทยทั้งประเทศ   (321  ลา้นไร่) 

2) อาณาเขต   จงัหวดัยโสธร  ตั้งอยูท่างดา้น  ตะวนัออกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  หรือภาค
อีสาน  มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง  ดงัต่อไปน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบัจงัหวดัร้อยเอด็  และมุกดาหาร 
ทิศใต ้ ติดต่อกบัจงัหวดัศรีสะเกษ 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัจงัหวดัอาํนาจเจริญ  และอุบลราชธานี 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัจงัหวดัร้อยเอด็ 
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ภาพที ่2.1 แผนทีจั่งหวดัยโสธร 
ทีม่า : www.yasothon.go.th 

 
3) ลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
สภาพพื้นท่ีหรือลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัยโสธร  มีลกัษณะลาดเอียงจากทางทิศตะวนัตกลง

ไปทางทิศตะวนัออก  ดา้นเหนือส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงสลบักบัพื้นท่ีแบบลูกคล่ืน เป็นสภาพป่าและมีแหล่ง
นํ้าขนาดใหญ่  ไดแ้ก่หว้ยลิงโจน  หว้ยสะแบก  ลาํโพง  ลาํเซบาย  ส่วนดา้นใตเ้ป็นท่ีราบลุ่มตํ่าสลบัซบัซอ้น
กบัสนัดินริมนํ้า มีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ไดแ้ก่ ลาํนํ้ายงั ลาํทวน  และแม่นํ้าชีไหลผา่น ดงันั้นถา้ปีใดฝนแลง้ 
เขตท่ีเป็นท่ีดอนจะแหง้แลง้ แต่เขตท่ีลุ่มจะไม่กระทบปัญหามาก แต่ถา้ปีใดฝนตกมากหรือฝนตกชุก เกิด

ปัญหานํ้าท่วม เขตท่ีลุ่มมีปัญหา เขตท่ีดอนจะไดป้ระโยชน์ จากสภาพภูมิศาสตร์ดงักล่าวทาํใหผ้ลผลิต

ทางการเกษตรโดยเฉพาะการทาํนาของจงัหวดัไม่มีเสถียรภาพ 
ลกัษณะดินส่วนมากเป็นดินทรายและดินเคม็  มีหนอง  บึง  ลาํหว้ย  และแหล่งนํ้าขนาดเลก็อยู่

ทัว่ไป  พื้นท่ีอยูใ่นลุ่มนํ้าชี  ลุ่มนํ้ามูลและบางส่วนอยูใ่นลุ่มนํ้าโขง  
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ดา้นภูมิอากาศ  จงัหวดัยโสธรมีลกัษณะภูมิอากาศ  3  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว  
ความช้ืนสมัพทัธ์  เฉล่ียเท่ากบั  71.1%  อุณหภูมิสูงสุด    41.1  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุด  12.2  องศา
เซลเซียส  ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียในรอบ  5  ปี  (2541-2545)  เฉล่ีย  1,558  มม.  ต่อปี 

2.1.2 การบริหารและการปกครอง 
จงัหวดัยโสธร  แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคหรือส่วนทอ้งท่ี  ประกอบไปดว้ย  9  อาํเภอ  

ไดแ้ก่  อ.เมืองยโสธร  อ.เลิงนกทา  อ.ไทยเจริญ  อ.กดุชุม  อ.ทรายมูล  อ.ป่าต้ิว  อ.คาํเข่ือนแกว้  อ.มหาชนะ
ชยั  และ  อ.คอ้วงั มี 78  ตาํบล  870  หมู่บา้น  มีชุมชนทั้งจงัหวดั  62  ชุมชน  (อยูใ่นเขตเทศบาลเมืองยโสธร  
20  ชุมชน) มีพื้นท่ี 2 อาํเภอ ท่ีอยูใ่นเขตทุ่งกลุาร้องไห ้คือ อ.คอ้วงั และ อ. มหาชนะชยั 

 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ประกอบดว้ย  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  1  แห่ง,  เทศบาลเมือง  1  
แห่ง  เทศบาลตาํบล  8  แห่ง  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  (อบต.)  78  แห่ง  (อบต.  มีครบทุกตาํบล)  พื้นท่ี
ในเขตเทศบาล  47.310  ตารางกิโลเมตรและพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล  (ชนบท)  4,114.134  ตารางกิโลเมตร 

2.1.3 ประชากรและการเมือง 
1) จํานวนประชากรและครัวเรือน 
จงัหวดัยโสธร  มีประชากรทั้งหมด  553,864  คน   (ขอ้มูล  ณ  31  ธนัวาคม  2545)  เป็นชาย  

278,300  คน เป็นหญิง  275,564  คน  อตัราการเพิ่ม  ร้อยละ  0.47  (ปี  2545) ความหนาแน่นของประชากร 
133 คน ต่อตารางกิโลเมตร มีจาํนวนครัวเรือน 124,009 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตรกร 99,174 
ครัวเรือน 

2) จํานวนประชากรแยกตามวยั 
จงัหวดัยโสธร  มีประชากร  553,864  คน  แยกเป็นวยัช่วงต่าง ๆ (บางช่วงวยัจะซํ้ากนั  เน่ืองจาก

ซอ้นกนับางส่วน)  ดงัต่อไปน้ี 
- วยัเดก็  (0-14  ปี)  จาํนวน  124,400  คน 
- วยัการศึกษาภาคบงัคบั  (7-15  ปี)  จาํนวน  77,472  คน 
- วนัแรงงาน  (15-60  ปี)  จาํนวน  383,516  คน 
- วยัสูงอาย ุ (60  ปีข้ึนไป)  จาํนวน  45,948  คน 
3) อตัราส่วนทีเ่ป็นภาระ  จงัหวดัยโสธร  มีประชากรทั้งหมด  553,864  คน  มีประชากรวยัเดก็    

(0-14  ปี)  และวยัสูงอาย ุ (60  ปีข้ึนไป)  จาํนวน  170,348  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.41  ของประชากร
ทั้งหมดซ่ึงเป็นภาระจาํนวนมากท่ีจะตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือเล้ียงดูจากประชากรวยัแรงงาน และการ
ช่วยเหลือสวสัดิการจากรัฐ 

4) การเมืองระดับต่าง ๆ  
4.1) จาํนวนสมาชิกวฒิุสภาและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
- สมาชิกวฒิุสภา  จาํนวน  2  คน 
- สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  จาํนวน  4  คน 



 11 

4.2) จาํนวนสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  สมาชิกสภาเทศบาล  และสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  (อบต.)   

5) สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จาํนวน  30  คน 
6) สมาชิกสภาเทศบาล 

เทศบาลเมืองยโสธร  จาํนวน  18  คน 
เทศบาลตาํบล  8  แห่งๆละ จาํนวน  12  คน 

7) สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  (  78  แห่ง )  จาํนวนสมาชิกแต่ละแห่งข้ึนอยูก่บัจาํนวน 
หมู่บา้นในแต่ละตาํบล 

8) องค์กรเอกชน 
จงัหวดัยโสธร  มีองคก์รเอกชนในหลายลกัษณะและหลายแห่งแยกเป็นประเภทต่างๆไดด้งัน้ี 
- มูลนิธิ  ไดแ้ก่  มูลนิธิรวมสามคัคี,มูลนิธิตา้นภยัยาเสพติด,มูลนิธิสุทธาสินีเพื่อเดก็และเยาวชน , 

มูลนิธิสามคัคีพฒันา,มูลนิธิบาไฮ.  ฯลฯ 
- สมาคม  ไดแ้ก่  สมาคมส่ือมวลชนทอ้งถ่ินจงัหวดัยโสธร , ยวุพทุธิกสมาคมยโสธร,สมาคม

ส่งเสริมกีฬาจงัหวดัยโสธร,สมาคม อส.  รด.จงัหวดัยโสธร,สมาคมขา้ราชการบาํนาญจงัหวดัยโสธร . 
- สโมสร  ไดแ้ก่  สโมสรโรตารียโสธร. 
- ชมรม  ไดแ้ก่  ชมรมธนาคารจงัหวดั, ชมรมส่ือสารมวลชนจงัหวดั,ชมรมยโสธรสมัพนัธ์,ชมรม

ลูกเสือชาวบา้น,ชมรมทนายความ,ชมรมโรงสียโสธร. 
- องคก์รเอกชนในช่ือต่างๆ  ไดแ้ก่  หอการคา้จงัหวดั,  สภา/ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดั,  เหล่ากาชาด

จงัหวดั. 
- กลุ่มต่างๆเพ่ือพฒันาสงัคมคุณภาพชีวิตและอาชีพไดแ้ก่ กลุ่มเยาวชน, กลุ่มสตรี, กลุ่มอาชีพ,(มี

ทุกหมู่บา้นและทุกตาํบล) คณะกรรมการพฒันาสตรี,(ทุกตาํบล  ทุกอาํเภอ  และระดบัจงัหวดั) กลุ่ม

เกษตรกรทาํนานาโส่, กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ,   กลุ่มเกษตรกรทาํนาสงเปือย, กลุ่มเกษตรกรทาํนาหอ้ง
แซง,  กลุ่มเกษตรกรทาํนานํ้าออ้ม.   

9) พืน้ทีป่่าไม้ จงัหวดัยโสธรไม่มีเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่มีเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า มีพื้นท่ีป่า 
สงวนแห่งชาติจาํนวน 712,822 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.41 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั ในจาํนวนน้ีเป็นป่าท่ียงัสภาพ
อยูเ่ป็นป่าอนุรักษ ์230,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.82 ของพื้นท่ีจงัหวดั ซ่ึงสภาพป่าท่ีเส่ือมโทรม กรมป่าไมไ้ด้
มอบใหส้าํนกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ดาํเนินการออกเป็นท่ีดิน สปก.4-01 จาํนวน 21,072 แปลง 
เป็นเน้ือท่ี 179,439 ไร่ 
 จากปัญหาดงักล่าว เห็นไดว้า่ในอดีตมีปัญหาเร่ืองพื้นท่ีป่าไม ้เม่ือทางราชการเขม้งวด ประชาชนได้
มีการปรับตวั เช่น การอพยพแรงงานไปทาํงานต่างถ่ิน เช่น ประชาชนบริเวณรอบป่าดงมะไฟ ต. ขั้นไดใหญ่ 
อ. เมือง จ.ยโสธร ไดอ้พยพเขา้กรุงเทพฯ ประกอบอาชีพขายขา้วเหนียว สม้ตาํ ไก่ยา่ง อาหารอีสาน ขบัรถ
แทก็ซ่ี ตลอดทั้งมอเตอร์ไซครั์บจา้งเป็นจาํนวนมาก แลว้ส่งเงินกลบับา้น บางครัวเรือนไดพ้กัอาศยัอยู่

กรุงเทพฯ นานกวา่ 6 เดือน ใน 1ปี แต่ไม่ไดย้า้ยสาํเนาทะเบียนบา้น ในขณะเดียวกนัมีการนาํเงินท่ีไดจ้าก
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การรับจา้งมาสร้างบา้นเรือน ปรับปรุงบา้นเรือน ส่งบุตรหลานใหมี้การศึกษาสูงข้ึน การปรับปรุงพื้นท่ีทาํ
กิน เพราะมีท่ีดินถือครองต่อครัวเรือนตํ่า ท่ีนามีนอ้ย ท่ีปลูกพืชไร่ส่วนหน่ึงเป็นท่ีป่าสงวนท่ีเส่ือมโทรม จึง
จาํเป็นตอ้งปรับปรุงท่ีนาท่ีมีนอ้ยนั้น โดยการปรับหนา้ดิน ลดจาํนวนกระทงนา (คนันา) ใหน้อ้ยลง เพราะ
เม่ือปรับระดบัหนา้ดินในพื้นท่ีนาแลว้ขนาดของแปลงนาจะใหญ่ข้ึน ไม่จาํเป็นตอ้งมีกระทงนาจาํนวนเท่า

เดิม เพราะกระทงนาทาํหนา้ท่ีในการขงันํ้าในนาขา้ว สาเหตุท่ีตอ้งมีกระทงนาขนาดเลก็ เพราะสภาพท่ีดิน
ไม่ราบเรียบ แต่เป็นสภาพลูกคล่ืน สูงตํ่าสลบักนัไป ทาํใหก้ารขงันํ้ าในนาขา้วไม่ไดดี้ ตลอดทั้งการจดัการ
ระบบไร่นา เช่น การขดุสระในท่ีนา การเล้ียงววั การทาํการเกษตรผสมผสาน ในดา้นของส่วนรวมนั้น บาง
หมู่บา้นมีการนาํผา้ป่าหรือกฐินมาทอดในหมู่บา้น แต่เงินท่ีไดน้ั้นแยกเป็น 3 ส่วน คือ ถวายวดั มอบให้
โรงเรียน และพฒันาหมู่บา้น  
 ต่อมาเม่ือรัฐบาลมีนโยบายแกปั้ญหาเร่ืองท่ีทาํกินของเกษตรกร จึงมีนโยบายนาํท่ีป่าสงวนเส่ือม

โทรมมาจดัสรรใหเ้กษตรกรทาํกิน โดยออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน สปก.4-01 ซ่ึงโครงการดงักล่าวมีทั้งผลดีและ
ผลเสีย กล่าวคือ ประชาชนในหมู่บา้นใดท่ีรักษาป่าไมไ้วดี้ ป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ ประชาชนจะไม่ไดรั้บการ
จดัสรรท่ีดิน แต่ถา้หมู่บา้นใดป่าไมเ้ส่ือมโทรมมากกลบัไดรั้บการจดัสรรท่ีดินเป็น สปก.4-01 และการ

ดาํเนินการจดัสรรกไ็ม่สามารถดาํเนินการไดร้วดเร็ว ทาํใหเ้กิดปัญหาขอ้ขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบั

เจา้หนา้ท่ีโดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) โดยเฉพาะ อบต. ท่ีเห็นความสาํคญัของการรักษา
พื้นท่ีป่าไม ้ทั้งน้ีเพราะปัญหาเร่ืองแนวเขตพื้นท่ีป่าไมไ้ม่ชดัเจน 
 จงัหวดัยโสธร ในอดีตรวมอยูก่บัจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงมีความโดดเด่นในเร่ืองการอนุรักษพ์ื้นท่ี
ป่าไมโ้ดยผา่นมิติการจดัการทางวฒันธรรมหรือความเช่ือ เช่น ป่าดอนปู่ตา ป่าบุ่ง ป่าทาม 
 ป่าดอนปู่ตา เป็นพื้นท่ีป่าไมท่ี้ในอดีตการตั้งหมู่บา้นใหม่ หรือการอพยพเคล่ือนยา้ยหมู่บา้นจาก

หมู่บา้นเดิมซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุหลายอยา่ง เช่น ความหนาแน่นของจาํนวนบา้นเรือน ท่ีทาํกินไม่พอ เกิด
โรคระบาด หรือ เกิดปัญหาฝนแลง้ การเลือกท่ีตั้งหมู่บา้นท่ีอยูใ่กลแ้หล่งนํ้า เช่น ลาํหว้ย แม่นํ้า หรือหนอง
บึงขนาดใหญ่ ดงันั้นจะเห็นไดว้า่หมู่บา้นอีสานโบราณอยูใ่กลแ้หล่งนํ้า เช่น จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงแม่นํ้ า
มูลไหลลงแม่นํ้าโขง เม่ือมีการขยายหมู่บา้นจะยา้ยหมู่บา้นทวนกระแสนํ้าหรือข้ึนไปหาตน้นํ้า เช่น จาก

จงัหวดัอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอด็ มหาสารคาม ขอนแก่น และชยัภูมิ เป็นตน้ โดยมีแม่นํ้าชีเป็นหลกั 
 การจดัสรรท่ีดินในหมู่บา้น ผูน้าํหมู่บา้นในอดีตจะพจิารณาเร่ืองท่ีดินส่วนรวมก่อน บริเวณท่ีจะ

เป็นท่ีตั้งหมู่บา้นจะเป็นบริเวณท่ีดอนเพื่อป้องกนันํ้าท่วม ท่ีดินท่ีรวมมีการแยกออกเป็นท่ีวดั ท่ีป่าชา้ ท่ีดอน
ปู่ตา ท่ีตั้งโรงเรียน ท่ีทาํเลเล้ียงสตัว ์ท่ีตั้งศาลากลางบา้น เป็นตน้ แลว้จึงแบ่งแยกท่ีทาํกิน 
 ท่ีดอนปู่ตา สภาพเป็นท่ีดอนท่ีมีป่าไมเ้บญจพรรณข้ึนอยูม่าก มีการสร้างศาลเพ่ือเป็นท่ียดึเหน่ียว

ของประชาชนในหมู่บา้น เพราะเช่ือวา่ผปู่ี และผตีา หรือบรรพบุรุษท่ีตายไปแลว้จะช่วยดูแลรักษาชีวิตของ
คนและสตัวใ์นหมู่บา้นใหอ้ยูอ่ยา่งมีความสุข ประชาชนจะไม่ตดัไมใ้นเขตดอนปู่ตา แต่หาอยูห่ากินได ้
ส่วนมากเป็นคนจนในหมู่บา้นหาอาหาร ผกัป่า ไข่มดแดง แมงและแมลงต่างๆ ตลอดทั้งสมุนไพรต่างๆ 
 ป่าบุ่ง เป็นป่าริมนํ้าท่ีมีนํ้ าท่วมขงัตลอดปีซ่ึงเหมือนป่าชายเลน 
 ป่าทาม เป็นป่าริมนํ้าท่ีมีนํ้ าท่วมขงัเฉพาะฤดูฝนหรือช่วงท่ีมีนํ้ ามาก แต่ฤดูแลง้นํ้าจะไม่ท่วมขงั 
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 ทั้งป่าบุ่ง ป่าทาม เป็นระบบนิเวศน์ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก มีความสาํคญัต่อการ

ดาํรงชีวิตของประชาชนอยา่งมาก 
 สาํหรับพื้นท่ีป่าชุมชนจงัหวดัยโสธรในปัจจุบนัมีพื้นท่ีนอ้ยลง และประชาชนมีความตระหนกัท่ีจะ
ช่วยกนัรักษานอ้ยลง จากการศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ท่ีได้

ศึกษาเร่ืองการติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในระยะแผนพฒันาฯ
ฉบบัท่ี 10 ซ่ึงตวัช้ีวดัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือ พื้นท่ีป่าชุมชนปรากฏวา่ จงัหวดัยโสธรมี
พื้นท่ีมากเป็นอนัดบั 4 ของภาค (10,080 ไร่) รองจากจงัหวดัมุกดาหาร (15,471 ไร่) จงัหวดัขอนแก่น 
(12,749 ไร่) และจงัหวดัศรีสะเกษ (10,518 ไร่) 
 อีกทั้งปัจจุบนัจงัหวดัยโสธรไดมี้การส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนตั้งแต่ พ.ศ.2537-2541 รวม 582 
แปลง รวมพื้นท่ี 3,589 ไร่ อาํเภอท่ีมีการปลูกไมเ้ศรษฐกิจมากท่ีสุดคือ อาํเภอกดุชุม รวมพื้นท่ี 970 ไร่ 
(สาํนกังานป่าไมจ้งัหวดัยโสธร,2546) การปลูกป่าภาคเอกชนท่ีปลูกป่าในท่ีดินของตนเองท่ีมีโฉนดหรือ 
นส.3 นั้นบางพื้นท่ีไดร้วมกนัตั้งเป็นสหกรณ์ เช่น สหกรณ์สวนป่าเอกชนจงัหวดัยโสธร ท่ีตั้งอยูท่ี่ 19 หมู่ท่ี 
8 ต.ฟ้าหยาด อ. มหาชนะชยั จ.ยโสธร  
 อีกทั้งมีการดาํเนินการฟ้ืนสภาพป่าไม ้ เช่น โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริหนองอ่ึง ตาํบล 
คอ้เหนือ อาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชาชนยากจนเม่ือ พ.ศ. 2548 เป็นอนัดบั 2 (510คน) 
รองจาก ตาํบลโคกนาโก อาํเภอ ป่าต้ิว (575 คน) โดยพื้นท่ีป่าไมใ้นเขต ตาํบล คอ้เหนือ ป่าชุมชนดงมนั อยู่
ติดกบัแหล่งนํ้า คือ ชีหลงลดัจากแม่นํ้ายงัไหลลงแม่นํ้าชี ทาํใหเ้กิดปัญหานํ้าท่วมหลากในฤดูฝนโดยเฉพาะ
ถา้ปีใดฝนตกหนกั แต่จากสภาพระบบนิเวศน์ดงักล่าวได ้ทาํใหก้ลายเป็นแหล่งผลิตเห็ดโคนแหล่งใหญ่ของ
จงัหวดั ราคาขายในหมู่บา้นประมาณ กิโลกรัมละ 150-200 บาท แต่ถา้ซ้ือปลีกท่ีตลาดสดประมาณกิโลกรัม
ละ 220-250 บาท จึงเป็นแหล่งหารายไดข้องประชาชน ปัจจุบนัมีการรวมกนัจดัตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรเพาะเห็ดคอ้เหนือ ภายใตโ้ครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณหนองอ่ึง อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ อ.
เมือง จ.ยโสธร โดยสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัยโสธร มีกฎระเบียบรายไดส่้วน
หน่ึงจากการดาํเนินงานกลบัคืนไปเป็นทุนดาํเนินการในการรักษาป่าไม ้ ซ่ึงน่าจะเป็นตวัอยา่งในการจดัการ
ป่าชุมชนใหก้บัพื้นท่ีอ่ืนได ้อีกทั้งปัจจุบนัพื้นท่ีป่าไมมี้มากข้ึน 

10) แหล่งนํา้ธรรมชาติ จงัหวดัยโสธรมีสภาพภูมิประเทศท่ีน่าสนใจ คือ มีแหล่งนํ้าไหลผา่นหลาย
สาย กล่าวคือ แม่นํ้าชีไหลผา่นตอนใตข้องจงัหวดั ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอคาํเข่ือนแกว้ อาํเภอมหาชนะชยั 
และอาํเภอคอ้วงั ลาํหว้ยท่ีสาํคญัท่ีไหลผา่นตอนเหนือและตอนกลางของจงัหวดั เช่น  หว้ยสะแบก หว้ยลิง
โจน ลาํหว้ยโพง ลาํเซบาย ลาํนํ้ายงั ลาํนํ้าทวน และหว้ย หนอง บึง ต่างๆอีกมากมาย จึงเป็นแหล่งผลิตสตัว์
นํ้ าท่ีสาํคญัโดยเฉพาะปลามีมากมายหลายชนิดมีตลอดปี เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาเน้ืออ่อน ปลาตองกราย 
ปลาโจก ปลาเคา้ ปลาหมู ปลาตะเพียน ปลารากกลว้ย และปลากระสูบ เป็นตน้ ทาํใหร้าคาปลาในจงัหวดั
ยโสธรมีราคาถูกกวา่จงัหวดัอ่ืนมาก หรือกล่าวไดว้า่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เม่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดั
อ่ืน เพราะจาํนวนเงินเท่ากนัแต่ซ้ือปลาไดม้ากกวา่ จนทาํใหจ้งัหวดัยโสธรมีช่ือเสียงในการทาํปลาสม้ปลา

ตะเพยีน 
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ปัญหาท่ีสาํคญัคือ การจดัการ เพราะปรากฏวา่ขนาดของปลาท่ีมาขายท่ีตลาด มีขนาดตวัเลก็ ซ่ึง
ช้ีใหเ้ห็นถึงการท่ียงัไม่ตระหนกัถึงการอนุรักษ ์ หรือไม่ทราบวา่จะอนุรักษไ์ปทาํไม ถึงอยา่งไรกมี็ปลาจบั 
แต่ถา้มีการอนุรักษจ์ะเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑข์องจงัหวดัไดโ้ดยมีการลงทุนท่ีตํ่ามาก เพราะทุนเดิมของ
สงัคมมีมากอยูแ่ลว้ 

11) การประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพท่ีสาํคญัคือ การเกษตรกรรม มีพื้นท่ีทาํการเกษตรกรรม 
รวมพื้นท่ีอยูอ่าศยั ประมาณ 1,756,470 ไร่ หรือร้อยละ 67.53 ของพื้นท่ีทั้งหมดของจงัหวดั มีพื้นท่ีปลูกขา้ว
ประมาณ 1,100,000 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 360 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ยนื ต. นํ้าออ้ม อ. คอ้วงั ท่ีผลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย์
ท่ีสามารถไดม้าตรฐาน BCS ซ่ึงเป็นมาตรฐานของตลาดร่วมยโุรป กลุ่มเกษตรกรบากเรือ ต. บากเรือ อ. มหา
ชนะชยั ผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียแ์ละขา้วหอมมะลิปลอดภยั ท่ีไดม้าตรฐานการรับรองจากหน่วยงาน

ภายในประเทศหลายแหล่ง เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรฐานตวัQ 
และสินคา้ OTOP ประจาํจงัหวดั 

จากการศึกษาปรากฏวา่ การส่งเสริมจากหน่วยงานราชการต่างๆ ยงัยดึตามหนา้ท่ีของสงักดั แทนท่ี
จะเอาพื้นท่ีเป็นหลกั โดยการบูรณาการหลายหน่วยงานวางแผนร่วมกนัตั้งแต่ตน้นํ้าคือ การวางแผนระบบ
การผลิต กลางนํ้าการแปรรูป และปลายนํ้าคือ การกระจายสินคา้ไปสู่ตลาดปลายหรือผูบ้ริโภค ทาํอยา่งไร
ตน้ทุนการผลิตจะลดลง สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด ผลตอบแทนต่างๆทาํอยา่งไรจึงจะกระจายกลบัคืนผูท่ี้
เขา้ร่วมทั้งระบบอยา่งเป็นธรรม เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและพอ่คา้ เป็นตน้ ดงันั้นการส่งเสริมเร่ืองการปลูก
ขา้วหอมมะลิ ไม่ควรมองเฉพาะตวัขา้วหรือสินคา้อยา่งเดียว แต่ควรมองเป็นระบบ การทาํนาทั้งระบบ เช่น 
เมลด็พนัธ์ุ การเตรียมดิน การเล้ียงสตัวท์ั้งโค-กระบือ การใชปุ๋้ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก การจดัการนํ้าใน
นาขา้ว ความรู้การบริหารจดัการศตัรูพืชท่ีไม่ใชส้ารเคมี เช่น การใชต้วัหํ้ าตวัเบียน การเกบ็เก่ียวขา้วทาํ

อยา่งไร ขา้วหอมมะลิถึงจะหอมทนนาน เปอร์เซ็นตต์น้ขา้วสูงกวา่ร้อยละ 45 การตรวจรับรองมาตรฐาน
สินคา้ การแปรรูป การจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว ตราของสินคา้ สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการประชาสมัพนัธ์ 
เป็นตน้ 

การปลูกพืชไร่ เช่น ออ้ยโรงงาน มนัสาํปะหลงั ปอแกว้ เป็นตน้ การปลูกไมผ้ลไมย้นืตน้ จงัหวดั
ยโสธรมีตน้ยางนาเป็นไมด้ั้งเดิมของจงัหวดั ปัจจุบนัไดมี้การปลูกยางพารากนัเป็นจาํนวนมาก เม่ือ พ.ศ. 
2548 มีพื้นท่ีปลูกยางพารากนัเป็นจาํนวนมาก มีพื้นท่ีปลูกยางพาราทั้งหมด 26,005 ไร่ และมีตน้ยางพาราท่ี
กรีดนํ้ายางพาราไดแ้ลว้ทั้งหมด 9,698 ไร่ 
 แต่จงัหวดัยโสธรยงัมีปัญหาในเร่ืองขาดแคลนวตัถุดิบในการประกอบอาชีพเสริมท่ีสาํคญัของ

จงัหวดั คือ อาชีพทาํหมอนขิด กลุ่มบา้นศรีฐาน อาํเภอป่าต้ิว ท่ีตอ้งใชนุ่้นเป็นจาํนวนมาก เช่นเดียวกบัไมไ้ผ่
เพื่อการจกัสานต่าง ๆ ดงันั้นชนิดของตน้ไมท่ี้ควรสนบัสนุนใหมี้การปลูกเพิ่มเติมคือ ตน้นุ่น และตน้ไผ ่
และไมเ้พื่อการจกัสานต่าง ๆ ใหมี้มากพอ และปลูกทั้งในบริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ท่ีริมแม่นํ้า ท่ีส่วนตวั 
เพื่อเป็นวตัถุดิบในการนาํมาเพิ่มมูลค่า 
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 การเล้ียงสตัว ์ปรากฏวา่จงัหวดัยโสธรมีการเล้ียงโค กระบือเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะการเล้ียงโค
ในปัจจุบนัไดมี้การเล้ียงกนัมาก เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคมีการปลูกแปลงหญา้หลงับา้นเหมือนการปลูกผกั นบัวา่
เป็นความสาํเร็จของจงัหวดัอยา่งหน่ึงในการส่งเสริมการปลูกหญา้ บางหมู่บา้น เช่น บา้นใหม่ชุมพร ต.เดิด 
อ.เมือง มีการปลูกหญา้กินนีสีม่วง เก่ียวหญา้สดมดัเป็นฟ่อน วางขายตามร้านคา้ริมทางราคามดัละ 5 – 10 
บาท และยงัมีอีกหลายหมู่บา้นท่ีปลูกหญา้สดขาย แต่การเล้ียงววัหรือโคนั้นมีบางครัวเรือนท่ีเล้ียงโคเน้ือ

ลูกผสมโคสวยงาม ราคาซ้ือลูกโคเน้ือลูกผสมราคาสูงมากประมาณตวัละ 50,000 – 70,000 บาท และมีการ
รับจา้งผสมเทียมนํ้าเช้ือลูกโคเน้ือสวยงามท่ีมีราคาแพง แต่เม่ือขายโคเน้ือเขา้สู่ตลาดโคเน้ือเกษตรกรจะขาย

ไดร้าคาตํ่า ซ่ึงอาจเป็นเพราะการป่ันราคาในตลาดโคเน้ือสวยงาม เกษตรกรไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงนอ้ย 
แต่การท่ีมีการเล้ียงโคเน้ือมากข้ึนทาํใหมี้ความเช่ือมโยงกบัความตอ้งการอาหารโคเน้ือ เช่น หญา้สด รําขา้ว 
กากนํ้าตาล นอกจากนั้นความตอ้งการแกลบจากโรงสีขา้วเพื่อใส่ในคอกววั เพื่อดูดซบักล่ินและความช้ืน

แฉะในคอกเล้ียงววัใหน้อ้ยลงอีกทั้งเป็นการเพ่ิมปุ๋ยหมกัในคอกสตัวไ์ปโดยปริยาย 
 อีกทั้งจงัหวดัยโสธรส่งเสริมการทาํเกษตรอินทรียม์ากแต่ปรากฏวา่ปุ๋ยอินทรียห์รือมูลสตัวท่ี์จะมา

ทาํปุ๋ยอินทรียไ์ม่เพียงพอตอ้งนาํเขา้จากจงัหวดัอ่ืน เช่น จงัหวดัชยัภูมิ 
 ดงันั้นการส่งเสริมการเล้ียงโคนั้นจงัหวดัควรสนบัสนุนต่อไป แมว้า่ปัจจุบนัรัฐบาลมีโครงการโค

ลา้นครอบครัวกต็ามควรเป็นโคเน้ือพนัธ์ุพื้นเมืองลูกผสม ซ่ึงการเล้ียงง่ายและขายง่าย นอกจากนั้นควร

สนบัสนุนการเล้ียงกระบือควบคู่ไปดว้ยโดยเฉพาะหมู่บา้นท่ีอยูใ่กลแ้หล่งนํ้า เพราะปัจจุบนัจาํนวนกระบือมี
จาํนวนนอ้ยตลาดมีความตอ้งการมาก 
 

12) ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวดัและรายได้เฉลีย่ต่อหัว 
 ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั จงัหวดัยโสธรมีผลิตภณัฑม์วลรวมทั้งจงัหวดั เม่ือ พ.ศ.2548 ตามราคา
ในปี 2548 (Gross Provincial Product : GPP) มูลค่า 16,249 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2547 จาํนวน 1,343 ลา้น
บาท เม่ือคาํนวณหารายไดเ้ฉล่ียต่อหวัไดป้ระมาณ 30,407 บาท ซ่ึงสูงกวา่ พ.ศ.2544  ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย          
ต่อหวั 20,446 บาท ทาํใหใ้นปี พ.ศ. 2548 จงัหวดัยโสธรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัสูงข้ึนเป็นอนัดบั 9 ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตารางท่ี 2.1 ) เม่ือวเิคราะห์โดยภาพรวมแลว้ปรากฏวา่ GPP ของจงัหวดัเพิ่มข้ึนทุกปี 
ปีละประมาณ 1 พนัลา้นบาท แต่จาํนวนประชากรลดลงประมาณปีละ 5,000 – 10,000 คน ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 
 เม่ือพิจารณาแหล่งท่ีมาของรายไดป้รากฏวา่ภาคท่ีทาํรายไดม้ากท่ีสุดคือการขายส่ง การขายปลีก 
การซ่อมแซม และภาคเกษตรกรรรม (ตารางท่ี 2.2 ) 
 แต่ถา้พิจารณาผลิตภณัฑม์วลรวมตามราคาคงท่ีปี พ.ศ. 2531 เพื่อเป็นการเปรียบเทียบท่ีแทจ้ริง

มูลค่ามวลรวมกเ็พิ่มข้ึนปีละ 300 – 500 ลา้นบาท 
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ตารางที ่2.1 รายไดต่้อหวัของประชากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรายจงัหวดั  
      ตามราคาประจาํปี 2548 (ราคาตลาด) 
 

จังหวดั รายได้ต่อหัว  (บาท) 
1. ขอนแก่น 59,978 
2. นครราชสีมา 48,113 
3. อุดรธานี 38,112 
4. นครพนม 37,283 
5. เลย 36,081 
6. อุบลราชธานี 33,291 
7. มหาสารคาม 31,524 
8. กาฬสินธ์ุ 30,947 
9. ยโสธร 30,407 
10. ชยัภูมิ 30,395 
11. สกลนคร 30,151 
12. มุกดาหาร 28,944 
13. หนองคาย 28,772 
14. ร้อยเอด็ 28,461 
15. บุรีรัมย ์ 26,992 
16. ศรีสะเกษ 24,403 
17. สุรินทร์ 23,906 
18. หนองบวัลาํภู 17,799 
19. อาํนาจเจริญ 17,530 

 
ท่ีมา : รวบรวมจาก www.nesdb.go.th วนัท่ี 2 สิงหาคม 2549 
หมายเหตุ ปี 2548 เป็นรายงานเบ้ืองตน้ 



ตารางที ่2.2 ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัยโสธรตามราคาประจาํปี (2541-2548) 
หน่วย : ล้านบาท 

  2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 

ภาคการเกษตร            2,368             2,218             2,329             2,227             2,566             2,862             2,711             2,994  
     เกษตรกรรม การล่าสตัว ์และการป่าไม ้            2,279             2,106             2,230             2,156             2,472             2,744             2,653             2,877  
     การประมง                 89                112                  99                  81                  94                117                118                118  
ภาคนอกการเกษตร            9,793             8,621             9,054             9,388          10,241          10,646          12,135          13,255  
     การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน                 36                  56                  58                  47                  68                  65                  74                  84  
     การผลิตอุตสาหกรรม               729                580                644                727                600                940             1,353             1,431  
     การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา               199                175                174                181                188                200                219                232  
     การก่อสร้าง               534                573                656                461                601                562                684                732  
     การขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซมฯ            3,891             2,944             3,268             3,436             3,740             3,811             4,166             4,497  
     โรงแรมและภตัตาคาร                 19                  28                  28                  26                  31                  30                  35                  35  
     การขนส่ง สถานที่เกบ็สินคา้ และการคมนาคม               505                539                570                613                735                588                603                645  
     ตวักลางทางการเงิน               648                358                338                359                393                405                456                585  
     บริการดา้นอสงัหาริมทรัพย ์การใหเ้ช่า และบริการทางธุรกิจ               602                626                630                630                648                645                669                723  
     การบริหารราชการแผน่ดินและป้องกนัประเทศฯ               599                652                765                743                813                833                987             1,072  
     การศึกษา            1,444             1,463             1,391             1,471             1,631             1,793             2,013             2,247  
     การบริการดา้นสุขภาพฯ               428                472                488                537                643                605                659                747  
     การใหบ้ริการชุมชน สงัคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ               143                138                118                136                131                148                186                203  
     ลูกจา้งครัวเรือนส่วนบุคคล                 18                  17                  18                  19                  19                  20                  21                  22  
Gross Provincial Product (GPP)         12,161          10,839          11,383          11,615          12,807          13,507          14,906          16,249  

ประชากร (1,000คน)               570                575                577                568                560                551                543                534  

รายได้ต่อหัว (บาท)         21,317          18,864          19,728          20,446          22,889          24,506          27,456          30,407  

ที่มา : www.nesdb.go.th วนัที่ 2 สิงหาคม 2549 
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ตารางที ่2.3 ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัยโสธร ณ ราคาคงที่ พ.ศ. 2531 
หน่วย : ล้านบาท 

  2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 

ภาคการเกษตร            1,422             1,516             1,791             1,681             1,684             1,780             1,558             1,536  
     เกษตรกรรม การล่าสตัว ์และการป่าไม ้            1,370             1,447             1,730             1,632             1,628             1,707             1,486             1,462  
     การประมง                 52                  70                  61                  49                  57                  72                  72                  74  
ภาคนอกการเกษตร            5,485             4,956             5,162             5,271             5,838             5,761             6,243             6,601  
     การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน                 37                  57                  57                  48                  72                  67                  77                  86  
     การผลิตอุตสาหกรรม               319                313                320                340                323                411                575                592  
     การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา               137                136                141                151                159                166                171                181  
     การก่อสร้าง               268                305                286                227                290                265                316                318  
     การขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซมฯ            2,196             1,693             1,841             1,897             2,085             2,093             2,212             2,293  
     โรงแรมและภตัตาคาร                 11                  18                  19                  18                  20                  18                  21                  20  
     การขนส่ง สถานที่เกบ็สินคา้ และการคมนาคม               445                484                565                604                780                601                637                696  
     ตวักลางทางการเงิน               380                209                195                204                221                224                246                301  
     บริการดา้นอสงัหาริมทรัพย ์การใหเ้ช่า และบริการทางธุรกิจ               450                473                479                481                493                501                531                581  
     การบริหารราชการแผน่ดินและป้องกนัประเทศฯ               281                301                346                332                349                344                368                377  
     การศึกษา               675                668                624                650                691                732                739                778  
     การบริการดา้นสุขภาพฯ               198                213                216                235                274                248                246                268  
     การใหบ้ริการชุมชน สงัคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ                 82                  78                  66                  75                  72                  79                  98                102  
     ลูกจา้งครัวเรือนส่วนบุคคล                    9                     8                     9                     9                     9                     9                     9                     9  
Gross Provincial Product (GPP)            6,907             6,472             6,953             6,952             7,522             7,540             7,801             8,137  

ประชากร (1,000คน)               570                575                577                568                560                551                543                534  

รายได้ต่อหัว (บาท)    12,117.54     11,255.65     12,050.26     12,239.43     13,432.14     13,684.21     14,366.48     15,237.83  

ที่มา : www.nesdb.go.th วนัที่ 2 สิงหาคม 2549 
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2.1.4 วสัิยทศัน์การพฒันาจังหวดัยโสธร (Vision) 
  จงัหวดัยโสธร ไดน้าํวิสยัทศัน์ของประเทศ ยทุธศาสตร์ตามแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 
2545-2549) นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ยทุธศาสตร์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของกลุ่มจงัหวดั   
(อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ ยโสธร  และอาํนาจเจริญ ) ระเบียบวาระแห่งชาติของรัฐบาล ขอ้มูลพื้นฐาน
ท่ีสาํคญัของจงัหวดัและดาํเนินการวิเคราะห์สรุปสภาวะแวดลอ้มของจงัหวดั (SWOT Analysis)
รวมทั้งประเดน็ทา้ทายการทาํเกษตรอินทรีย ์  โดยไดจ้ดัเวทีประชาคมจงัหวดัระดมความคิดเห็น    
จากองคก์รทั้งภาคราชการและภาคเอกชนทุกภาคส่วน และยงัไดจ้ดัประชุมปฏิบติัการระดมสมอง

จากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนแลว้ไดก้าํหนดวสิยัทศัน์การพฒันาจงัหวดัยโสธร  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบาย/ยทุธศาสตร์รัฐบาลดงักล่าวและศกัยภาพจงัหวดัยโสธร  ทั้งภาคส่วนการเมือง  โดยเฉพาะ  
สว., สส.  ไดรั้บทราบและเห็นชอบวิสยัทศัน์รวมทั้งไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริหารงานจงัหวดั

แบบบูรณาการ (กบจ.ยส.) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้  ดงัน้ี 
 

“จงัหวดัยโสธรเป็นเมืองน่าอยู่  นําเกษตรอนิทรีย์สู่สากล” 
 

 2.1.5  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัยโสธร  (Strategic)  
1) ประเดน็ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา  ประกอบดว้ย  3  ประเดน็ยทุธศาสตร์  และ  

7  แนวทางพฒันา  ดงัต่อไปน้ี 
 1.1) ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  1  ส่งเสริมการผลิตและการตลาดมีแนวทางในการพฒันา  

2  แนวทาง  คือ 
1.1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย ์

              1.1.2  ส่งเสริมการตลาดเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรียสู่์สากล 
  1.2)  ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  2  พฒันาสงัคมและยกระดบัคุณภาพชีวิต  มีแนวทางการ

พฒันา  3  แนวทาง  คือ 
                          1.2.1 พฒันาสงัคม  การแกไ้ขปัญหา  ความยากจนและระดบัการพฒันาคุณภาพ
ชีวิต 
                          1.2.2 รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
                          1.2.3 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว 
 1.3)  ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี มีแนวทางการพฒันา  2  ทาง  
คือ 
                          1.3.1 การใชห้ลกัธรรมาภิบาล  และการบริหารงานสมยัใหม่ 
                          1.3.2 ส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  และเครือข่ายการเรียนรู้ 
 



 20

 2.1.6  คาํขวญัของจังหวดัยโสธร 
ยโสธรเมืองบ้ังไฟโก้   แตงโมหวาน 

หมอนขวานผ้าขิด   แหล่งผลติข้าวหอมมะล ิ
 

 2.1.7 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
  จากการประมวลขอ้มูลของสาํนกังานจงัหวดัยโสธร สภาพพื้นท่ีของจงัหวดัยโสธร 
ซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน กบันโยบายรัฐบาล/ความตอ้งการสินคา้ของตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
ซ่ึงเป็นโอกาสและสภาพปัญหาท่ีอยูน่อกพื้นท่ีแต่มีผลกระทบต่อจงัหวดั ซ่ึงเป็นภยัคุกคาม ตลอดจน
ยทุธศาสตร์ของรัฐ ยทุธศาสตร์การพฒันาของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และยทุธศาสตร์การพฒันา
กลุ่มจงัหวดั ( จงัหวดัอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอาํนาจเจริญ ) รวมทั้งนโยบายการกีดกนั
ทางการคา้หรือคู่แข่งทางการคา้ของต่างประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก ประกอบกบัจงัหวดัไดจ้ดัให้
มีเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็น แนวทางการพฒันาจงัหวดัและปัญหาความตอ้งการของ

ประชาชนภาคราชการ เอกชน การเมือง กลุ่มประชาชนในทุกภาคส่วน ประมาณ 300 คน เม่ือวนัท่ี 
5 กนัยายน 2546 และไดจ้ดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัและ

แผนปฏิบติัการจงัหวดั จากผูเ้ก่ียวขอ้ง 120 คน โดยจดัสมัมนาฯ 3 คร้ัง ในเดือนกนัยายน-ตุลาคม 
2546 ซ่ึงในการพิจารณาแผนยทุธศาสตร์ฯไดพ้จิารณาขอ้มูลและทาํการประเมินศกัยภาพการพฒันา
จงัหวดัโดยวิธี SWOT ซ่ึงแบ่งเป็นปัจจยัภายใน (จุดแขง็,จุดอ่อน) ปัจจยัภายนอก (โอกาสและภยั
คุกคาม) กาํหนดวิสยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา สาํหรับการจดัทาํ SWOT 
ไดอ้พิจารณาสภาพพ้ืนท่ี สภาพเศรษฐกิจ สงัคม การบริหารงานของจงัหวดั นโยบายและ

ยทุธศาสตร์ของรัฐบาล/ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ/ของกลุ่มจงัหวดั/ความตอ้งการสินคา้ของ
ตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม (SWOT Analysis) โดยไดรั้บ
ความอนุเคราะห์จาก ดร. วฒันา พฒันพงศ ์ และคณะจากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีให้
ความรู้ภาควิชาการในการจดัทาํยทุธศาสตร์ไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่2.4 การวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้ม จงัหวดัยโสธร (SWOT Analysis ของจงัหวดัยโสธร) 
 

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 
1. แหล่งผลิตขา้วหอ้มมะลิท่ีมี

คุณภาพ 
2. แหล่งผลิตสินคา้เกษตรท่ีมี

ศกัยภาพ 
3. แหล่งผลิตสินคา้หตัถกรรม

พื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียง 
4. มีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ท่ีอุดม

สมบูรณ์ (ลุ่มนํ้าชีและลุ่มนํ้า
มูล) สามารถช่วยการ
เพาะปลูกและเป็นแหล่ง

ประมงนํ้าจืด 
5. แรงงานมีจาํนวนมากและ

สามารถพฒันาเป็นแรงงาน

มีฝีมือได ้
6. ศูนยร์วมซ้ือขายรถยนตมื์อ

สองของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
7. มีแหล่งท่องเท่ียวโดย

เฉพาะงานประเพณีบุญบั้ง

ไฟท่ีมีช่ือเสียง

ระดบัประเทศและนานาชาติ 
8. เป็นสงัคมชนบท สงัคม

เกษตรท่ีเอ้ืออาทร 
9. มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

หลากหลาย 
10. ความสงบเรียบร้อยใน

จงัหวดัมีสูง 
11. มีความพร้อมของสถาน

บริการ สาธารณสุขทุก
ระดบัทั้งระดบัจงัหวดัอาํเภอ

และตาํบล 
12. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี

จาํนวนเพียงพอและใน

ระดบัอาชีวะของรัฐทั้ง 3 
แห่งสามารถขยายเป็น

วชิาชีพหลายสาขาไดถึ้ง

ระดบัปริญญาตรี 

1. ประชาชนส่วนใหญ่มีความ 
ยากจนการออมมีนอ้ย และมีหน้ีสิน
มาก รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนไม่มี
ท่ีดินทาํกิน 
2.ตลาดกลางสินคา้การเกษตรยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ และการตลาดใน
ลกัษณะต่าง ๆ ยงัไม่ชดัเจน 
3.เทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิต
การเกษตรยงัมีนอ้ย 
4.ข่าวสารการตลาดและการกระตุน้
ใหมี้การลงทุนมีนอ้ย 
5.ปศุสตัวข์นาดกลาง (โค,กระบือ,
สุกรและสตัวน์ํ้ ายงัมีจาํนวนนอ้ย 
6.แรงงานส่วนใหญ่ขาดทกัษะและ
ขาดวนิยั 
7. ระบบชลประทานมีนอ้ย 
8.นํ้าเพื่อการเกษตรในฤดูแลง้ไม่
เพียงพอ เน่ืองจากแหล่งเกบ็นํ้าไม่
สามารถเกบ็กกันํ้าไดน้าน 
9.แหล่งท่องเท่ียวกระจายขนาดเลก็ 
ขาดความน่าสนในและส่ิงอาํนวย

ความสะดวกดา้นการท่องเท่ียวยงัมี

นอ้ย 
10.ขาดสถาบนัการศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา และประชาชนส่วน
ใหญ่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อเน่ือง 
11.ประชาชนส่วนใหญ่ยงัมีสุขภาพ
อนามยัไม่ดี 
12.สภาพดินส่วนมากขาดความอุดม
สมบูรณ์โดยเป็นดินเคม็และดินทราย

จดัเป็นส่วนมาก 

1.นโยบายกองทุนหมู่บา้น , 
OTOP, พกัชาํระหน้ีแปลง
สินทรัพยเ์ป็นทุนของรัฐบาล 
2.ปริมาณนํ้าฝนตกเฉล่ียอยูใ่น
เกณฑดี์ 
3.นโยบายระบบชลประทานแบบ
ท่อ 
4.ผลผลิตทางเกษตรท่ีปลอด
สารพิษเป็นท่ีตอ้งการของตลาด

ภายในประเทศและต่างประเทศ

รวมทั้งครัวไทยสู่โลก 
5.ปัจจยัทางการเมืองมีส่วน
สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมจงัหวดั 
6.รัฐบาลมีเสถียรภาพ และมี
เสรีภาพทางการเมือง 
7.มีการปราบปรามยาเสพติดทุก
แห่ง 
8.เศรษฐกิจของประเทศฟ้ืนตวั 
9.นโยบาย ICT ประชาชนเขา้ถึง
เทคโนโลย ี
10. รัฐบาลส่งเสริมตลาดแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ 
11.นโยบายส่งเสริมวสิาหกิจ
ชุมชนและ SMEs 
12.นโยบายการสาํรวจความ
ตอ้งการของประชาชนเพื่อ

แกปั้ญหาสงัคมและความยากจน 

1. พื้นท่ีประสบปัญหาอุทกภยั
ซํ้ าซาก 
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บักลไก
ตลาดกลางของประเทศ 
3. นโยบายการกีดกนัทาง
การคา้ระหวา่งประเทศ 
4. ห่างไกลเมืองท่า ทาํให้
ตน้ทุนการขนส่งสูง 
5. กระแสวฒันธรรม
ต่างประเทศทาํใหว้ถีิชีวติ

ชุมชนเปล่ียนไปและฟุ่ มเฟือย 
6. การแข่งขนัจากบริษทัขา้ม
ชาติเน่ืองนโยบายเปิดเสรี

ทางการคา้ 
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ตารางที ่2.4 การวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้ม จงัหวดัยโสธร (SWOT Analysis ของจงัหวดัยโสธร) (ต่อ) 
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 

13. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ

พฒันาค่อนขา้งสูง 
14. องคก์รชุมชน/เอกชนเพื่อการ
สงัคมและการส่งเสริมอาชีพ มี
จาํนวนมากและมีความเขม้แขง็ 
15. มีกองทุนต่าง ๆ ทุกหมู่บา้น 
16. ผลิตภณัฑ ์นตผ. เป็นสินคา้
ส่งออก 
17. หน่วยงานการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีครบทุกพื้นท่ีในจงัหวดั
ท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจสงัคมจงัหวดั

ไดอ้ยา่งดี 
18. สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปยงั
ไม่ถูกทาํลาย 
19. การบริหารราชการจงัหวดั
แบบบูรณาการระบบราชการและ

โครงสร้างส่วนราชการยงั

เอ้ืออาํนวยต่อการพฒันา 
20. บุคลากรราชการและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มี

คุณภาพ 
21. ประชาชนมีความรู้
ความสามารถทางเกษตรและ

ทกัษะทางเกษตรอินทรีย ์
22. สถาบนัครอบครัวเขม้แขง็ 
23. การคมนาคมและการส่ือสาร
เช่ือมโยงสะดวก 

13. สภาพป่าในหลายพ้ืนท่ีมีปริมาณ
ลดลง เน่ืองจากถูกลกัลอบตดัไม ้
14. การอนุรักษดิ์นและนํ้ายงัขาดการ
มีส่วนร่วมจากประชาชนอยา่งจริงจงั

และต่อเน่ือง 
15. ขยะมีมากในเขตชุมชนขนาด
ใหญ่ 
16. พื้นท่ีไร่นามีสารพิษตกคา้ง
สะสม 
17. จาํนวนขา้ราชการและพนกังาน
องคก์รส่วนทอ้งถ่ินเพื่อบริการ

ประชาชนมีจาํนวนนอ้ย 
18. งบประมาณของราชการและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่

เพียงพอในการบริหารงาน 
19. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ปฏิบติังานของราชการและทอ้งถ่ิน

ไม่เพียงพอและทนัสมยั 
20. ไม่มีเส้นทางรถไฟผา่นและไม่มี
สนามบิน 
21. คณะกรรมการบริหารงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ

องคก์รประชาชนหลายแห่งยงัไม่มี

ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี

อยา่งชดัเจน 

  

 
ท่ีมา : ยทุธศาสตร์แผนงานโครงการพฒันาระบบการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ : แนวทาง 
           การจดัทาํ Strategy Map และการแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัของจงัหวดัยโสธร 
           ประจาํปี พ.ศ. 2547 - 2549 
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 2.1.8 การแปลงแผนสู่การปฏิบัต ิ
 จากแผนงานต่างๆท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายท่ีสาํคญั จงัหวดัยโสธรไดจ้ดัทาํโครงการต่างๆไว้

เป็นแผนระยะ 4 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2551 ซ่ึงบางส่วนจะมีส่วนเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบั

โครงการวิจยัได ้(ตารางท่ี 2.5 ) 
ตารางที ่2.5 โครงการตามแผนปฏิบติังาน 4 ปี ( พ.ศ.2548-2551 ) จงัหวดัยโสธร ( บางส่วน ) 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าภาพ 

1. แกปั้ญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 35,000,000 ท่ีทาํการปกครองจงัหวดั 
2. มหาวทิยาลยัไทบา้น 44,431,300 สาํนกังานเกษตรจงัหวดั 
3. ส่งเสริมการปลกูพืชปลอดสารพิษ 7,229,600 สาํนกังานเกษตรจงัหวดั 
4. พฒันาทรัพยากรท่ีดิน 20,757,660 สาํนกังานพฒันาท่ีดินจงัหวดั 
5. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑส์ัตว ์ 1,650,000 สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั 
6. รับรองมาตรฐานฟาร์ม 285,000 สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั 
7. พฒันาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรและปรับปรุงระบบชลประทาน 453,131,300 โครงการชลประทานยโสธร 
8. พฒันาแหล่งอาศยัพอ่แม่พนัธ์ุสัตวน์ํ้ าอินทรีย ์ 500,100 ศุนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ้าจืดยโสธร 
9. พฒันาแหล่งนํ้าขนาดเลก็ 52,000,000 สถานีพฒันาท่ีดินยโสธร 
10. ส่งเสริมการปลกูพืชฤดูแลง้ 4,047,400 สาํนกังานเกษตรจงัหวดั 
11. ปล่อยกุง้กา้มกราม 1,077,600 ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงนํ้าจืดยโสธร 
12. เพ่ิมผลผลิตประมงในแหล่งนํ้าชุมชน 4,191,453 สาํนกังานประมงจงัหวดั 
13. ส่งเสริมการทาํนาหญา้เล้ียงสัตวเ์ชิงการคา้ 1,999,880 สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั 
14. ฟ้ืนฟกูารเล้ียงควายสู่ผืนนา 15,000,000 สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั 
15. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการสหกรณ์ 3,800,000 สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั 
16. ศึกษาและพฒันาภมิูปัญญาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการ 16,823,100 สพท.ยส. เขต2 
17. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพดา้นผลิตภณัฑจ์ากป่า 1,648,500 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

18. เพ่ิมพนูทกัษะดา้นการประกอบอาชีพและรายไดค้รัวเรือนตกเกณฑ ์
จปฐ. 

600,000 สนง.พฒันาชุมชนจงัหวดั 

19. ศึกษาวจิยัศกัยภาพการจดัตั้งศนูยจ์าํหน่ายและแสดงสินคา้หน่ึงตาํบล 
หน่ึงผลิตภณัฑอิ์นโดจีน 

1,250,000 ม. อุบลราชธานี 

20. ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพระดบัตาํบล 24,000,000 สถานีพฒันาท่ีดินยโสธร 
21. พฒันาความรู้และทกัษะการใชแ้ละซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร 

2,553,000 ศนูยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดั 

22. ปลูกป่าเพ่ืออนุรักษฟ้ื์นฟพ้ืูนท่ีป่าตน้นํ้า 1,630,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 

ท่ีมา : สาํนกังานจงัหวดัยโสธร. 2548. แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551 ) 
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2.2 สถานภาพของกลุ่ม สหกรณ์ และองค์กรประชาชนในจังหวดัยโสธร 
 จงัหวดัยโสธร เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีการรวมกลุ่มนกัคิด นกัต่อสู ้ นกัพฒันา กลุ่มบุคคล

หลายๆ กลุ่มโดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อพฒันาอาชีพการเกษตร การทาํนา ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของ
เกษตรกร     ตวัอยา่งท่ีมีการรวมกลุ่มกนัเห็นไดช้ดั   เช่น 
 1. กลุ่มการผลิต  กลุ่มเกษตรทาํนา  สหกรณ์การเกษตร  กลุ่มเกษตรกรทาํไร่  สหกรณ์ปศุ
สตัว ์ สหกรณ์ผูสู้บนํ้า กลุ่มเกษตรอินทรีย ์ เป็นตน้ 
 2. กลุ่มออมทรัพย ์ เช่น กลุ่มสจัจะออมทรัพย ์ กองทุนหมู่บา้น ธนาคารหมู่บา้น สหกรณ์
ออมทรัพย ์ เป็นตน้ 
 3. กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มจกัสาน  กลุ่มแม่บา้น  กลุ่มทอผา้  กลุ่มแปรรูปอาหาร  เป็นตน้ 
 4. กลุ่มบริการเพื่อสงัคมหรือสวสัดิการ เช่น กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มเผยแพร่ความรู้ต่างๆ  
 

 2.2.1 ภาพรวมของสหกรณ์และเครือข่าย 
 เม่ือพิจารณาจาํแนกประเภทของสหกรณ์ในจงัหวดัยโสธรออกเป็น 6 ประเภท  พบวา่ ในปี 
2547 สหกรณ์การเกษตรมีจาํนวนมากท่ีสุดถึง 61 สหกรณ์  รองลงมาคือ สหกรณ์ออมทรัพย ์
สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านคา้ (ตารางท่ี 2.6 และ 2.7)   และมีชุมนุมสหกรณ์จาํนวน 1 ชุมนุม คือ 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยโสธร จาํกดั  ซ่ึงมีสมาชิก 13 สหกรณ์ (ตารางท่ี 2.8 รายละเอียดดงัตาราง
ผนวกท่ี 2.1) 

สาํหรับภาพการเช่ือมโยงของสหกรณ์นั้น สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัยโสธรมีโครงการการ

พฒันาเครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจและสินเช่ือของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีกิจกรรม
การจดัประชุม “การจดัประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจและสินเช่ือของขบวนการ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” มีการดาํเนินการขบวนการสหกรณ์ในนามของชุมนุมสหกรณ์ คือมีการ

ประชุมกนัเพือ่เสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรประจาํทุกเดือนโดยจะหมุนเวยีนกนัประชุมตาม

สหกรณ์ต่าง ๆ  และมีโครงการ “การเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจของขบวนการสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกร”  ซ่ึงจะดาํเนินการทั้งส้ิน 20 คู่  
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ตารางที ่2.6  จาํนวนสหกรณ์ในจงัหวดัยโสธรจาํแนกตามประเภทของสหกรณ์ ปี 2547 
ประเภทสหกรณ์ จํานวนสหกรณ์ (สหกรณ์) จํานวนสมาชิก (คน)  

สหกรณ์การเกษตร 61 73,839 
สหกรณ์นิคม - - 
สหกรณ์ประมง - - 
สหกรณ์ออมทรัพย ์ 7 7,636 
สหกรณ์ร้านคา้ 3 712 
สหกรณ์บริการ 6 1,039 

รวม 75 83,226 

ท่ีมา : สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัยโสธร, 2547. 
 

ตารางที ่2.7  จาํนวนสหกรณ์ในจงัหวดัยโสธรจาํแนกตามอาํเภอและประเภทสหกรณ์ ปี 2547 

อาํเภอ สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ 
ร้านค้า 

สหกรณ์ 
บริการ 

สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ 

รวม สหกรณ์ 

อาํเภอเมืองยโสธร 14 1  3  6  24  
อาํเภอเลิงนกทา 12 1  1  -  14 
อาํเภอกดุชุม 7 1  -  -  8  
อาํเภอทรายมูล 2 -  -  -  2  
อาํเภอป่าต้ิว 7 -  1  -  8  
อาํเภอคาํเข่ือนแกว้ 5 -  1  -  6  
อาํเภอมหาชนะชยั 7  -  -  -  7  
อาํเภอคอ้วงั 4 -  -  -  4  
อาํเภอไทยเจริญ 3 -  -  1  4  

รวม 61 3 6 7 77 

ท่ีมา : สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัยโสธร, 2547. 
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ตารางที ่2.8  จาํนวนสมาชิกในชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยโสธร จาํกดั  
ลาํดบั
ที ่

ช่ือสหกรณ์ ลาํดบั
ที ่

ช่ือสหกรณ์ 

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร จาํกดั 2. สหกรณ์การเกษตรฟ้ืนฟเูลิงนกทา จาํกดั 
3. สหกรณ์การเกษตรคาํเข่ือนแกว้ จาํกดั 4. สหกรณ์การเกษตรชุมชนกา้วหนา้ จาํกดั 

5. 
สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จาํกดั 6. สหกรณ์การเกษตรสมชัชาเกษตรกรรายยอ่ยกดุชุม 

จาํกดั 

7. 
สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จาํกดั 8. สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นคาํนํ้าสร้าง 

จาํกดั 
9. สหกรณ์การเกษตรทรายมูล จาํกดั 10. สหกรณ์การเกษตรไทยเจริญ จาํกดั 

11. 
สหกรณ์การเกษตรป่าต้ิว จาํกดั 12. สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นศรีฐาน 

จาํกดั 

13. 
สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จาํกดั 14. สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นเตาไห (2) 

จาํกดั 

15. 
สหกรณ์การเกษตรกดุชุม จาํกดั 16. สหกรณ์การเกษตรสมชัชาเกษตรกรรายยอ่ยป่าต้ิว 

จาํกดั 

17. 
สหกรณ์การเกษตรปวงชนศรีแกว้ 
จาํกดั 

18. สหกรณ์การเกษตรสมชัชาเกษตรกรรายยอ่ยเมือง

ยโสธร จาํกดั 
19. สหกรณ์ออ้ยยโสธร จาํกดั   

ท่ีมา : สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัยโสธร, 2547. 
 
2.2.2ภาพรวมของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในจังหวดัยโสธร 

 1) องค์กรการเงิน 
 องคก์รการเงินชุมชนในปัจจุบนัมีช่ือเรียกหลากหลายแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัองคก์รท่ี

จดัตั้ง และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง  ไดแ้ก่ กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.)  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  และธนาคารหมู่บา้น  
ปัจจุบนัการดาํเนินงานของกลุ่มองคก์รการเงินชุมชน เกิดข้ึนอย่างแพร่หลายในทุกพื้นท่ี ซ่ึงมีทั้ง
เกิดข้ึนจากปราชญ์ผูน้ําชุมชนเอง และเกิดข้ึนจากการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
วตัถุประสงคส่์วนใหญ่แลว้เพื่อเป็นฐานทางการเงินสําหรับพฒันาชุมชน และแกไ้ขปัญหาให้กบั
ชุมชน จงัหวดัยโสธรมีองคก์รการเงินกระจายตามพ้ืนท่ีจงัหวดัโดยจาํแนกตามประเภทของกลุ่ม คือ 
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตจาํนวน 500 กลุ่ม  กลุ่มกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 500 กลุ่ม (ตาราง
ท่ี 2.9 และตารางท่ี 2.10 ) 
 
 
  



 27

ตารางที ่2.9  จาํนวนกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตจงัหวดัยโสธรจาํแนกตามอาํเภอ ปี 2547 
อาํเภอ จํานวนกลุ่ม 

กดุชุม 50 
คอ้วงั 35 
คาํเข่ือนแกว้ 75 
ทรายมูล 27 
ไทยเจริญ 33 
ป่าต้ิว 24 
มหาชนะชยั 67 
เมืองยโสธร 118 
เลิงนกทา 71 

รวม 500 

ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร, 2547. 
 

ตารางที ่2.10  จาํนวนกลุ่มกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองจงัหวดัยโสธรจาํแนกตามอาํเภอ ปี 2547 
อาํเภอ จํานวนกลุ่ม 

กดุชุม 123 
คอ้วงั 45 
คาํเข่ือนแกว้ 111 
ทรายมูล 53 
ไทยเจริญ 48 
ป่าต้ิว 57 
มหาชนะชยั 102 
เมืองยโสธร 196 
เลิงนกทา 136 

รวม 500 

ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร, 2547. 
 

  2) กลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มอาชีพในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธรในเบ้ืองตน้ พบวา่จะประกอบดว้ยกลุ่มหน่ึงผลิตภณัฑ์

หน่ึงตาํบลซ่ึงสาํนกังานพฒันาชุมชนเป็นผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการจดัทาํเครือข่าย ปัจจุบนัมี

จาํนวนกลุ่มหน่ึงผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลทั้งส้ินจาํนวน 388 กลุ่ม (ตารางท่ี 2.11)  กลุ่มอาชีพธุรกิจ
เกษตรท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของกรมส่งเสริมการเกษตรจาํนวน 84 กลุ่ม(ตารางท่ี 2.12)   
นอกจากนั้นจงัหวดัยโสธรมีความเด่นในดา้นการรวมกลุ่มของชุมชนในพ้ืนท่ีเพื่อประโยชน์ของ

ชุมชนเอง จะเห็นไดจ้ากการเป็นเครือข่ายขององคก์รชุมชนท่ีสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนรับรอง

ทั้งส้ิน 30 เครือข่าย ซ่ึงการดาํเนินงานขององคก์รชุมชนมีความเขม้แขง็และสามารถดาํเนินกิจการ
ของกลุ่มไดดี้กวา่กลุ่มองคก์รอ่ืน ตารางท่ี 2.13 จากจาํนวน 30 เครือข่ายนั้นมีจาํนวนกลุ่มชุมชน
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ทั้งส้ิน 348 กลุ่ม และมีจาํนวนสมาชิกทั้งสิน 78,210 คน ( รายละเอียดดงัตารางผนวกท่ี 2.2 และ
ตารางภาคผนวกท่ี 2.3) 

 

ตารางที ่2.11  จาํนวนกลุ่มหน่ึงผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลจงัหวดัยโสธรจาํแนกตามอาํเภอ ปี 2547 
อาํเภอ จํานวนกลุ่ม 

กดุชุม 19 

คอ้วงั 46 

คาํเข่ือนแกว้ 49 

ทรายมูล 20 

ไทยเจริญ 35 

ป่าต้ิว 42 

มหาชนะชยั 67 

เมืองยโสธร 39 

เลิงนกทา 71 

รวม 388 

ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร, 2547. 
 

ตารางที ่2.12  จาํนวนกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัยโสธรจาํแนกประเภท ณ 31 กนัยายน 2547 

ลาํดบัที่ ประเภทกลุ่มเกษตรกร 
จํานวนกลุ่มเกษตรกร

(กลุ่มเกษตรกร) 
จํานวนสมาชิก (คน)  

1 กลุ่มเกษตรกรทาํนา 58 13,338 
2 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ 2 347 
3 กลุ่มเกษตรกรทาํสวน - - 
4 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว ์ 24 1,057 

รวม 84 14,832 

ท่ีมา : สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัยโสธร, 2547. 
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ตารางที ่2.13  รายช่ือองคก์รขอ้มูลองคก์รชุมชนท่ีเขา้สู่ขบวนการรับรองของสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน (พอช.)ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2548 

ลาํดบัท่ี ช่ือองค์กร ประเภท 
1. เครือข่ายลาํนํ้าป่าชุมชน จ.ยโสธร กลุ่มทรัพยากร/ส่ิงแวดลอ้ม 
2. เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยชุ์มชน ออมทรัพย ์
3. เครือข่ายเกษตรกรทาํนาจงัหวดัยโสธร กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูกพชื 
4. เครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัยโสธร กลุ่มทรัพยากร/ส่ิงแวดลอ้ม 
5. เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยชุ์มชนเมือง จ.ยโสธร ออมทรัพย ์
6. กลุ่มเกษตรกรทาํนาไผ ่ กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูกพชื 
7. เครือข่ายป่า กลุ่มทรัพยากร/ส่ิงแวดลอ้ม 
8. เครือข่ายชมรมรักษธ์รรมชาติ (กลุ่มเกษตรกรนาโส่) กลุ่มทรัพยากร/ส่ิงแวดลอ้ม 
9. เครือข่ายร้านคา้และกองทุนชุมชน จ.ยโสธร ร้านคา้ ศนูยส์าธิตการตลาด วสิาหกิจชุมชน 
10. เครือข่ายเกษตรกรปลอดสารพษิเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูกพชื 
11. เครือข่ายศูนยส์าธิตวสิาหกิจชุมชน จ.ยโสธร ร้านคา้ ศนูยส์าธิตการตลาด วสิาหกิจชุมชน 
12. เครือข่ายเกษตรกรทาํนากดุกงุ กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูกพชื 
13. เครือข่ายเกษตรทาํนาเปือย กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูกพชื 
14. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรอาํเภอคาํเข่ือนแกว้ กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูกพชื 
15. เครือข่ายปุ๋ยชีวภาพ อ.ป่าต้ิว กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูกพชื 
16. เครือข่ายอนุรักษธ์รรมชาติศรีฐาน กลุ่มทรัพยากร/ส่ิงแวดลอ้ม 
17. เครือข่ายโรงสีขา้วภาคอีสาน ร้านคา้ ศนูยส์าธิตการตลาด วสิาหกิจชุมชน 
18. เครือข่ายผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพดีและเกษตรกรรมยัง่ยนื 

อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร 
กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ ์กลุ่มหตัถกรรม 

19. เครือข่ายสตรีคอ้วงั กลุ่มพฒันาสตรี สตรีอาสา 
20. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรอาํเภอคอ้วงั กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูกพชื 
21. เครือข่ายเกษตรกรทาํนากดุเชียงหมี กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูกพชื 
22. เครือข่ายโค-กระบือพนัธ์ุพื้นเมือง อาํเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร กลุ่มเล้ียงสตัว/์ปศุสตัว ์
23. เครือข่ายเกษตรกรทาํนาสร้างม่ิง กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูกพชื 
24. เครือข่ายเฮด็อยูเ่ฮด็กิน กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ ์กลุ่มหตัถกรรม 
25. เครือข่ายเกษตรกรทาํนาสวาท กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูกพชื 
26. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร จ.ยโสธร กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูกพชื 
27. เครือข่ายเกษตรกรกา้วหนา้เปงจาน กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูกพชื 
28. เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย ์อ.เลิงนกทา ออมทรัพย ์
29. เครือข่ายผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิ อาํเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ ์กลุ่มหตัถกรรม 
30. เครือข่ายออมทรัพยเ์พื่อการผลิตนํ้าคาํ ออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 

ท่ีมา :  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน), 2548 
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3) กลุ่มองค์กรการผลติต่างๆ 
กลุ่มสหกรณ์การผลิตต่างๆ เช่น สหกรณ์การเกษตร จาํกดั สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ า จาํกดั ซ่ึงมีอยู่

เป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะสหกรณ์นั้นรัฐบาลใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนในเร่ืองต่างๆมาก แต่มี
ปัญหาเร่ืองไม่สามารถดาํเนินธุรกิจไปไดอ้ยา่งแขง็แรง มีปัญหาเร่ืองระบบบญัชี การดาํเนินธุรกิจ
ขาดทุน ปริมาณธุรกิจมีนอ้ย อยูใ่นฐานะมีทรัพยสิ์นมาก ท่ีตั้งเหมาะสม แต่ขาดความคล่องตวัใน
การบริหารงานแข่งขนักบัธุรกิจเอกชนไม่ได ้ เช่นเดียวกบัองคก์รหรือกลุ่มเกษตรกรทาํนาต่างๆ 
บางแห่งมีโรงสีกข็าดแคลนเงินทุนหมุนเวยีน เพราะเวลาซ้ือขา้วจากเกษตรกรซ้ือเงินสด แต่เวลา
ขายขา้วสารขายเงินเช่ือ ระยะเวลาชาํระเงิน 15 -30 วนั ทาํใหก้ลุ่มมีปัญหาเงินทุนหมุนเวยีน 

กลุ่มเกษตรกรใด หรือสหกรณ์ใดมีผลงานโดดเด่น หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน จะเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลือมาก จนบางคร้ังทาํใหผู้น้าํกลุ่มติดประชุมตลอด ไม่มีเวลา
ทาํงานของกลุ่ม 

4) กลุ่มอนุรักษ์  
เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บความสนใจจากหน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะสาํนกังานทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และองคก์รพฒันาเอกชน กองทุนเพื่อสงัคม (SIF ) เม่ือ 4-5 ปีท่ีผา่นมาให้
การสนบัสนุนใหชุ้มชนต่างๆทาํงานพฒันาในพ้ืนท่ี เช่น โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ โครงการอนุรักษ์
ลุ่มนํ้าต่างๆ 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เกิดจากความไม่ต่อเน่ือง กิจกรรมบางอยา่งตอ้งบริหารงานเชิงธุรกิจ เช่น 
 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ ซ่ึงมีประมาณ 64 แห่ง แต่ปัจจุบนัเหลือท่ีสามารถดาํเนินธุรกิจอยูไ่ดเ้พยีง 
10- 12 แห่ง 

การอนุรักษป่์าไม ้แมท้างราชการจะใหก้ารสนบัสนุน แต่กบ็ริหารงานไดย้าก เพราะ 
กฎระเบียบท่ีออกมานั้น คนจากหมู่บา้นอ่ืนเขา้มาหาผลประโยชนจ์ากป่าชุมชนหา้มกนัไม่ได ้

อีกทั้งมีการเช่ือมโยงอยา่งไม่เป็นทางการของกลุ่มผูจ้ดัการสหกรณ์ท่ีตั้งเป็นชมรมผูจ้ดัการ 
สหกรณ์ มีการประชุมกนัทุกเดือน เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และการช่วยเหลือกนัระหวา่ง

สหกรณ์ 
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2.3.4. สถานการณ์การเป็นเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ก่อนดําเนินการวิจัย 
 การเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ ในปัจจุบนัก่อนท่ีจะดาํเนินการวิจยั
พฒันาขบวนการสหกรณ์ สรุปไดด้งัน้ี 
 1) การเช่ือมโยงแบบทางการ เป็นการเช่ือมโยงตามนโยบายและภารกิจของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสหกรณ์การเกษตร จะเป็นการเช่ือมโยงตามโครงสร้างระบบราชการ
เช่นธนาคารเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) กบัสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร ในลกัษณะการให้
เงินกู ้  การใหกู้เ้งินตามนโยบายรัฐบาล เช่นใหกู้เ้พื่อการรับจาํนาํขา้วเปลือกจากเกษตรกร การใหกู้้
เพื่อซ้ือปุ๋ย  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการพฒันาอาชีพของกลุ่ม การดาํเนินโครงการพฒันาและเช่ือมโยง

กลุ่มอาชีพต่างๆ ท่ีเป็นสินคา้ OTOP ของจงัหวดั การทาํนาอินทรียใ์นพื้นท่ีทุ่งกลุาร้องไห ้ ซ่ึงเป็น
โครงการของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั และการเช่ือมโยงของเครือข่ายขององคก์รพฒันาเอกชนท่ีมี
กลุ่มชุมชน 
 ปัญหาการเช่ือมโยงแบบทางการ 
 ปัญหาของการเช่ือมโยงแบบทางการของกลุ่ม/องคก์ร สหกรณ์ ส่วนใหญ่จะคลา้ยกนั 
กล่าวคือ 
  1. การมองประโยชนไ์ม่เอ้ือต่อการเช่ือมโยง  กลุ่ม/องคก์รท่ีเช่ือมโยงแบบทางการ
ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้กิดจากความตอ้งการร่วมกนั ดงันั้นแต่ละกลุ่มจะมองประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลกั

ทาํใหก้ารประสานเช่ือโยงขาดความน่าเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 
  2. การประสานงานระหวา่งกลุ่ม ตอ้งรอรับฟังนโยบายและแนวทางท่ีส่วนราชการ
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ และไม่ยดืหยุน่ 
 2) การเช่ือมโยงแบบไม่เป็นทางการ เป็นการเช่ือมโยงท่ีเกิดจากการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั เช่น
ลกัษณะการแลกเปล่ียนสินคา้ การรับซ้ือและจาํหน่ายสินคา้ ส่วนใหญ่จะเกิดการเช่ือมโยงจาก

ความคุน้เคย จากการแนะนาํของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  
1) กลุ่มเกษตรอินทรีย ์ ซ่ึงจะมีการเช่ือมโยงในดา้นธุรกิจซ้ือขายขา้วทั้งท่ีเป็น

อินทรีย ์ขา้วปลอดสารจาํหน่ายในประเทศและส่งออก กลุ่มเกษตรอินทรียจ์ะประกอบดว้ย สหกรณ์
เกษตรอินทรียเ์ลิงนกทาไทยเจริญ กลุ่มเกษตรกรนาโส่ กลุ่มเกษตรทาํนาหอ้งแซง   

2) กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ อ.มหาชนะชยั จะมีสมาชิกกลุ่มกระจายอยูห่ลาย
พื้นท่ี สมาชิกกจ็ะชกัชวนเพ่ือนนาํขา้วท่ีกลุ่มตอ้งการมาจาํหน่ายเพื่อการแปรรูป หรือกลุ่มเกษตรกร
ทาํนาบา้นดงแคนใหญ่กอ็าศยัขายขา้วใหก้ลุ่มบากเรือท่ีมีกิจการส่งขา้วอินทรียป์ลอดสารพิษส่ง

ต่างประเทศ การเช่ือมโยงลกัษณะการศึกษาดูงานระหวา่งกลุ่ม แต่การเช่ือมโยงแบบน้ีจะเป็นการ

เช่ือมโยงแบบไม่ต่อเน่ืองจะเป็นการตกลงเป็นคร้ังคราวตามความพึงพอใจเร่ืองผลประโยชน์ของทั้ง

สองฝ่ายเป็นหลกั 
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3)  เครือข่ายกลุ่มโรงงานปรับปรุงเมลด็พนัธ์ุของสหกรณ์การเกษตร ไดแ้ก่ สกก.อ.
เมือง สกก. ทรายมูล สกก. กดุชุม และ สกก.ป่าต้ิว การเช่ือมโยงระหวา่งสหกรณ์การเกษตรดว้ยกนั
มีกิจกรรมค่อนขา้งนอ้ยเน่ืองจากเป็นสหกรณ์ขนาดกลางและเลก็  ซ่ึงจะมีเพยีงสาํนกังานสหกรณ์

การเกษตรป่าต้ิว จาํกดั ท่ีสามารถดาํเนินการไปได ้ โดยสหกรณ์ไดมี้การเช่ือมเครือข่ายเมลด็พนัธ์ุ
ขา้วกบักลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรบา้นเซ, บา้นเชียงเพง็, บา้นป่าต้ิว 
ต.โพธ์ิไทร, บา้นศรีฐาน ต.ศรีฐาน นอกจากนั้นยงัมีเครือข่ายจาํหน่าย ไดแ้ก่ สมาชิกในสหกรณ์เอง
สกก.สุวรรณภูมิ สกก.โพนทราย สกก.ชุมแพ ปัจจุบนัมีขนาดเลก็ลง(กาํลงัการผลิต 230 ตนั) 
เน่ืองจากมีโครงการผลิตเมลด็ขา้วเช่นเดียวกนัเกิดข้ึน เช่น ผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วชุมชน,เมลด็พนัธ์ุ CP 
และตอ้งแข่งขนัราคากบัพอ่คา้ 

4)  เครือข่ายกลุ่มอาชีพซ่ึงมีอยูท่ ัว่ไปพื้นท่ีจงัหวดั มีลกัษณะการเช่ือมโยงระหวา่ง
กลุ่มท่ีมีพื้นท่ีดาํเนินการใกลก้นัหรือแหล่งเดียวกนั เป็นการเช่ือมโยงแบบไม่เป็นทางการและไม่มี

ความแน่นอน โดยส่วนใหญ่และเป็นในลกัษณะฝากขายสินคา้ระหวา่งกลุ่ม การร่วมเดินทางไป

จาํหน่ายสินคา้เพื่อประหยดัค่าเดินทาง การใหข้อ้มูลข่าวสารแหล่งจาํหน่ายสินคา้  
5) โครงการแผนการทาํงานกลไกจงัหวดัพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร ซ่ึงไดรั้บงบประมาณ

จาก สกว. และสาํนกังานพฒันาชุมชน เป็นการทาํงานลกัษณะไตรภาคีระหวา่งหน่วยงานรัฐ ชุมชน
ประชากรและสถาบนัวิชาการในการแกไ้ขปัญหาความยากจน  ซ่ึงจะมีการทาํแผนชุมชนโดยให้

ชุมชนมีส่วนรวม ซ่ึงจะเกิดเครือข่ายการพฒันาข้ึน 
 ปัญหาการเช่ือมโยงแบบไม่เป็นทางการ 
  ปัญหาของการเช่ือมโยงแบบไม่เป็นทางการของกลุ่ม/องคก์ร สหกรณ์ ส่วนใหญ่
จะคลา้ยกนั กล่าวคือ 
  1. ความต่อเน่ืองและระบบการเช่ือมโยง  ของกลุ่ม/องคก์รท่ีเช่ืองโยงแบบไม่เป็น
ทางการ ส่วนใหญ่เกิดจากความตอ้งการและความคุน้เคยของผูน้าํกลุ่มไม่มีหน่วยงานภาครัฐเขา้มา

เก่ียวขอ้ง ระบบการเช่ือมโยงบางเร่ืองจึงไม่ต่อเน่ือง  
  2. การประสานงานระหวา่งกลุ่ม ยงัเป็นการประสานงานแบบทางเดียว คือ กลุ่มท่ี
เขม้แขง็จะเป็นกลุ่มท่ีรับซ้ือเพื่อแปรรูปและจาํหน่าย แต่ทางถ่วงดุลในเร่ืองแลกเปล่ียนสินคา้ยงัมี

นอ้ยและไม่มีขอ้ปฏิบติัร่วมกนัท่ีชดัเจน 
3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการ การวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแขง็

ร่วมกนัมีนอ้ยมาก จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยในการเช่ือมโยงมีคุณภาพและยัง่ยนื 
  สรุปปัญหาการเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ ท่ีสาํคัญคือ การท่ีกลุ่ม/
องค์กร สหกรณ์ต่างๆ ไม่มีข้อมลูจุดอ่อน จุดแขง็ กิจกรรมท่ีกลุ่ม/องค์กรอ่ืนดาํเนินการ ข้อมลูในการ
ตัดสินใจเช่ือมโยงไม่เพียงพอ  ผู้นาํ สมาชิกกลุ่มขาดความเข้าใจตระหนักถึงประโยชน์ของการ
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เช่ือมโยง  การเช่ือมโยงยงัไม่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ ส่วนใหญ่ท่ี
เช่ือมโยงจึงไม่มัน่ใจว่าจะเช่ือมโยง ช่วยเหลือเกือ้กูลกันได้แบบยัง่ยืนได้ 

 

2.3.5.  ปัจจัยสําคญัทีท่าํให้เกดิการเช่ือมโยงเครือข่าย 

การเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม/องคก์ร สหกรณ์ เกิดจากปัจจยัสาํคญั คือ 
1) ผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร มีความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการเช่ือมโยง 
2) การประสานผลประโยชน์หรือความลงตวัของประโยชนร่์วมกนัของกลุ่ม/องคก์ร 
3) ความจาํเป็นตอ้งการของกลุ่ม/องคก์รในดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวกบักิจการของกลุ่ม 
4) กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่ม/องคก์รท่ีต่างกนั การจะเช่ือมโยงกนัไดต้อ้งมีความยดืหยุน่

ระดบัหน่ึง 
5) ความไม่มัน่ใจในการบริหารจดัการในการเช่ือมโยง 
6) ควรมีหน่วยงานกลางท่ีประสานความร่วมมือระหวา่งกลุ่ม/องคก์ร 
7) ความโปร่งใสในการดาํเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม/องคก์ร ซ่ึงจะมีผลในการตดัสินใจใน

การเช่ือมโยงของกลุ่ม 
 

2.3.6.  แนวทางการเช่ือมโยงเพือ่พฒันาขบวนการสหกรณ์ของกลุ่ม/องค์กร 

 การเช่ือมโยงของกลุ่ม/องคก์ร ตอ้งเร่ิมจากความเช่ือของกลุ่มผูน้าํของกลุ่ม/องคก์รก่อนวา่
จะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม/องคก์รอยา่งไร จะประสานความเขา้ใจกบัสมาชิกหรือทีมบริหารใหมี้

ความเห็นสอดคลอ้งกนัอยา่งไร ท่ีสาํคญัจะมีวิธีการเช่ือมโยงอยา่งไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และนอกจากจะพิจารณาจากปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการเช่ือมโยงท่ีกล่าวมาแลว้ การกาํหนดกรอบ

และแนวทางการเช่ือมโยงร่วมกนัระหวา่งกลุ่ม/องคก์ร เป็นเร่ืองสาํคญัยิง่ในการเร่ิมขบวนการ

เช่ือมโยง ซ่ึง สรุปแนวทางการเช่ือมโยงได ้ดงัน้ี 
1) วิเคราะห์ภารกิจ กิจกรรม ศกัยภาพการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
2) กาํหนดกรอบ ทิศทางการเช่ือมโยงร่วมกนัระหวา่งกลุ่ม 
3) กาํหนดขอ้บญัญติั แนวปฏิบติัของกลุ่ม/องคก์รในการเช่ือมโยง 
4) ดาํเนินการเช่ือมโยงเครือข่ายตามกรอบและทิศทาง 
5) ประเมินผลและปรับปรุงการเช่ือมโยงตลอดเวลาดาํเนินงาน 
6) ขยายเครือข่ายเพื่อพฒันาการเช่ือมโยง 

 7) สรุปผลและรายงานผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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2.4 สรุป 
 ในจงัหวดัยโสธร มีการรวมกลุ่มทั้งท่ีจดทะเบียนเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร โดยมี

องคก์รพี่เล้ียงหลกัคือ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั สาํนกังานเกษตรจงัหวดั สาํนกังานพฒันาชุมชน
จงัหวดั อีกทั้งกลุ่มองคก์รต่างๆท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน เป็นการรวมตวักนัข้ึนอยา่งไม่เป็นทางการเพ่ือ

กิจกรรมทาํงานร่วมกนั ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั โดยอาศยัหลกัสหกรณ์ในการดาํเนินงาน แต่
ผลการดาํเนินงานนั้นไม่ชดัเจน ทั้งในกลุ่มอาชีพเดียวกนัและระหวา่งกลุ่มอาชีพ อนัเกิดจากขนาด

ของกลุ่ม การบริหารจดัการ ความสามารถในการแข่งขนั การแบ่งปันผลประโยชน์ต่างๆ อีกทั้งใน
ปัจจุบนัในแต่ละหมู่บา้นมีกองทุนหรือกลุ่มต่างๆมาก เช่น สมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สมาชิกสหกรณ์การเกษตร กองทุน กข.คจ (โครงการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนในชนบท) กองทุนเงินลา้น กองทุนร้านคา้ กลุ่มอาชีพ กองทุน SML ต่างๆอีกมากมาย 
 แต่โดยภาพรวม สหกรณ์ กลุ่มต่างๆท่ีอยูใ่นจงัหวดัยโสธร ไม่ค่อยไดมี้การประชุมร่วมกนั 
จึงทาํใหไ้ม่ทราบวา่กลุ่มใดทาํอะไร สามารถจบัคู่ทาํธุรกิจ ช่วยเหลือกนัและกนัไดห้รือไม่ 
 



บทที ่3 
บทวเิคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ทีจ่งัหวดั 

 
3.1 แหล่งข้อมูล/วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร โดยใชฐ้านขอ้มูลจาก
แบบสาํรวจความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ขอ้ 27 พ.ศ.2548 โดยยดึถือเกณฑร์ายไดต้ามเกณฑก์ลาง
ของประเทศ คือ มีรายไดต้ ํ่ากวา่ 20,000 บาทต่อคนต่อปี ถือวา่ยากจน เม่ือยดึถือตวัเลข 20,000 บาท
ต่อคนต่อปีนั้น การไดม้าซ่ึงตวัเลขนั้นมีความสาํคญัมาก ทั้งน้ีจากการศึกษาปรากฏวา่ รายไดน้ั้น 
หมายถึง รายไดท่ี้เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด โดยรายไดเ้งินสดไดจ้ากการขายผลผลิต การรับจา้ง
ต่างๆ เป็นตน้ ส่วนรายไดท่ี้ไม่เป็นเงินสดนั้น เป็นรายไดท่ี้ไดจ้ากการนาํผลผลิตของตนเองมา

บริโภค เช่น ขา้วท่ีเกษตรกรปลูกเองแลว้เกบ็ไวใ้นยุง้ฉาง แลว้นาํมาบริโภคเองกใ็หน้าํมาคิดมูลค่า 
หรืออาหารท่ีไดจ้ากธรรมชาติ เช่น หาผกั หาปลา หรือหาเห็ดต่างๆ มาบริโภคในครัวเรือนกใ็หคิ้ด
เป็นมูลค่าดว้ย ดงันั้นถา้การสอบถามแต่ละครัวเรือนใหมี้ความละเอียดและชดัเจน คาดวา่จาํนวน

ตวัเลขคนยากจนจะลดลงอยา่งมาก 
3.2 จํานวนคนจน 
 3.2.1 จํานวนทะเบียนคนจนแยกตามพืน้ที ่
 ขอ้มูลคนจนเม่ือ พ.ศ. 2548 จากครัวเรือนท่ีสาํนกังานพฒันาชุมชนสาํรวจ 96,033 ครัวเรือน 
ปรากฏวา่มีครัวเรือนท่ีมีความยากจน 2,481 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.88 เป็นจาํนวนประชากร
ทั้งหมด 9,973 คน โดยแยกเป็นชาย 4,863 คน และหญิง 5,110 คน อาํเภอท่ีมีคนจนมากท่ีสุดคือ 
อาํเภอเมือง อาํเภอกดุชุม และอาํเภอป่าต้ิว ตามลาํดบั ( ตารางท่ี3.1 ) ซ่ึงจากฐานขอ้มูลนั้นมีการระบุ
ช่ือหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ ไวอ้ยา่งละเอียดทาํใหส้ามารถติดตามคนจนไดง่้าย แต่การศึกษาคร้ังน้ีไม่
สามารถเขา้ไปสอบถามถึงคนจนในแต่ละหมู่บา้นได ้ แต่เพื่อใหง่้ายต่อการวิเคราะห์ภาพรวมวา่ใน

ระดบัตาํบลของแต่ละอาํเภอมีคนจนก่ีครัวเรือน ก่ีคน แยกเป็นชาย หญิง เท่าไร เพื่อใหง่้ายต่อ

การศึกษาเพราะกลุ่มและองคก์รต่างๆท่ีศึกษาไดก้ระจายไปตามพ้ืนท่ีต่างๆ จึงไดท้าํการวิเคราะห์

ฐานขอ้มูลคนจนของจงัหวดัยโสธร โดยแยกเป็นคนจนในอาํเภอเมืองและคนจนรายตาํบลของแต่

ละอาํเภอ ดงัตารางท่ี3.2-3.10 
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ตารางที ่3.1 ขอ้มูลคนจนของจงัหวดัยโสธร จาํแนกตามสหกรณ์ / กลุ่ม / องคก์รเครือข่ายท่ีร่วม
ดาํเนินงานตามโครงการ  เป็นรายอาํเภอ พ.ศ. 2548 

ที ่ อาํเภอ 
จํานวน 
ครัวเรือน 
ทีสํ่ารวจ 

ครัวเรือน
ยากจน 

คดิเป็น 
% 

จํานวนประชากรคนจน 

ชาย หญงิ รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

เมืองยโสธร 
คาํเข่ือนแกว้ 
มหาชนะชยั 
เลิงนกทา 
กดุชุม 
ป่าต้ิว 
ทรายมูล 
คอ้วงั 
ไทยเจริญ 

20,924 
10,965 
9,280 
15,371 
10,374 
5,752 
4,181 
3,580 
5,606 

823 
18 
98 
43 
502 
499 
157 
162 
193 

3.89 
0.16 
1.06 
0.28 
4.84 
8.68 
3.76 
4.39 
3.44 

1,657 
19 
185 
73 

1,052 
994 
282 
273 
328 

1,738 
30 
201 
68 

1,050 
1,000 
345 
307 
371 

3,395 
49 
386 
141 

2,102 
1,994 
627 
580 
699 

รวมทั้งจังหวดั 86,033 2,481 2.88 4,863 5,110 9,973 
หมายเหตุ :  สาํรวจเม่ือ  21 – 22  พฤศจิกายน  2548 
ท่ีมา : สาํนกังานจงัหวดัยโสธร 
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ตารางที ่3.2 จาํนวนคนจนอาํเภอเมือง  แยกเป็นรายตาํบล  พ.ศ. 2548 

ตําบล จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชาชน(คน) 

ชาย หญงิ รวม 

ขั้นไดใหญ่ 12 21 26 47 

ขมุเงิน 16 44 41 85 

เข่ืองคาํ 59 119 116 235 

คอ้เหนือ 253 510 564 1,074 

ดู่ทุ่ง 20 39 39 78 

เดิด 173 365 373 738 

ตาดทอง 1 0 2 2 

ทุ่งแต ้ 61 142 142 284 

ทุ่งนางโอก 21 27 36 63 

นาสะไมย ์ 12 21 19 40 

นํ้าคาํใหญ่ 7 9 10 19 

สาํราญ 57 97 92 189 

สิงห์ 20 41 46 87 

หนองคู 70 139 148 287 

หนองเป็ด 38 77 76 153 

หนองเรือ 2 3 4 7 

หนองหิน 1 3 4 7 

รวม 823 1,657 1,738 3,395 

ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร 
หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีไดท้าํการวิเคราะห์รวบรวมเป็นรายตาํบลเพิ่มเติม 
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ตารางที ่3.3 จาํนวนคนจนอาํเภอคาํเข่ือนแกว้  แยกเป็นรายตาํบล  พ.ศ. 2548 

ตําบล จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชาชน(คน) 

ชาย หญงิ รวม 

กู่จาน 1 0 1 1 

ดงแคนใหญ่ 5 5 9 14 

ทุ่งมน 1 1 1 2 

โพนทนั 6 3 6 9 

ยอ่ 4 9 11 20 

ลุมพกุ 1 1 2 3 

รวม 18 19 30 49 
ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร 
หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีไดท้าํการวิเคราะห์รวบรวมเป็นรายตาํบลเพิ่มเติม 
 

ตารางที ่3.4 จาํนวนคนจนอาํเภอมหาชนะชยั  แยกเป็นรายตาํบล  พ.ศ. 2548 

ตําบล จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชาชน(คน) 

ชาย หญงิ รวม 

โนนทราย 2 6 9 15 

บากเรือ 28 37 53 90 

บึงแก 4 9 9 18 

ผอืฮี 6 17 15 32 

พระเสาร์ 10 16 24 40 

ฟ้าหยาด 8 17 18 35 

ม่วง 31 66 61 127 

หวัเมือง 9 17 12 29 

รวม 98 185 201 386 

ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร 
หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีไดท้าํการวิเคราะห์รวบรวมเป็นรายตาํบลเพิ่มเติม 
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ตารางที ่3.5 จาํนวนคนจนอาํเภอเลิงนกทา  แยกเป็นรายตาํบล  พ.ศ. 2548 

ตําบล จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชาชน(คน) 

ชาย หญงิ รวม 

โคกสาํราญ 1 1 0 1 

บุ่งคา้ 2 4 3 7 

ศรีแกว้ 12 24 20 44 

สร้างม่ิง 6 14 12 26 

สวาท 10 7 10 17 

สามแยก 3 9 4 13 

สามคัคี 9 14 19 33 

รวม 43 73 68 141 

ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร 
หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีไดท้าํการวิเคราะห์รวบรวมเป็นรายตาํบลเพิ่มเติม 
 

ตารางที ่3.6 จาํนวนคนจนอาํเภอกดุชุม  แยกเป็นรายตาํบล  พ.ศ. 2548 

ตําบล จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชาชน(คน) 

ชาย หญงิ รวม 

กาํแมด 57 107 115 222 

กดุชุม 67 134 140 274 

คาํนํ้าสร้าง 124 270 258 528 

นาโส่ 28 63 56 119 

โนนเปือย 38 87 88 175 

โพนงาม 22 47 45 92 

หนองหมี 22 41 52 93 

หนองแหน 91 208 193 401 

หว้ยแกว้ 53 95 103 198 

รวม 502 1,052 1,050 2,102 

ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร 
หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีไดท้าํการวิเคราะห์รวบรวมเป็นรายตาํบลเพิ่มเติม 
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ตารางที ่3.7 จาํนวนคนจนอาํเภอป่าต้ิว  แยกเป็นรายตาํบล  พ.ศ. 2548 

ตําบล จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชาชน(คน) 

ชาย หญงิ รวม 

กระจาย 27 44 47 91 

โคกนาโก 283 575 567 1,142 

โพธ์ิไทร 162 333 328 661 

ศรีฐาน 27 42 58 100 

รวม 499 994 1,000 1,994 
ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร 
หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีไดท้าํการวิเคราะห์รวบรวมเป็นรายตาํบลเพิ่มเติม 
 

ตารางที ่3.8 จาํนวนคนจนอาํเภอทรายมูล  แยกเป็นรายตาํบล  พ.ศ. 2548 

ตําบล จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชาชน(คน) 

ชาย หญงิ รวม 

ดงมะไฟ 28 39 57 96 

ดู่ลาด 23 36 54 90 

ทรายมูล 7 8 12 20 

นาเวยีง 40 84 95 179 

ไผ ่ 59 115 127 242 

รวม 157 282 345 627 
ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร 
หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีไดท้าํการวิเคราะห์รวบรวมเป็นรายตาํบลเพิ่มเติม 
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ตารางที ่3.9 จาํนวนคนจนอาํเภอคอ้วงั  แยกเป็นรายตาํบล  พ.ศ. 2548 

ตําบล จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชาชน(คน) 

ชาย หญงิ รวม 

กดุนํ้าใส 107 186 209 395 

คอ้วงั 17 35 34 69 

นํ้าออ้ม 15 17 34 51 

ฟ้าห่วน 23 35 30 65 

รวม 162 273 307 580 
ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร 
หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีไดท้าํการวิเคราะห์รวบรวมเป็นรายตาํบลเพิ่มเติม 
 

ตารางที ่3.10 จาํนวนคนจนอาํเภอไทยเจริญ  แยกเป็นรายตาํบล  พ.ศ. 2548 

ตําบล จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชาชน(คน) 

ชาย หญงิ รวม 

คาํเตย 30 42 53 95 

คาํไผ ่ 30 51 58 109 

ไทยเจริญ 43 74 94 168 

นํ้าคาํ 75 135 141 276 

สม้ผอ่ 15 26 25 51 

รวม 193 328 371 699 
ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัยโสธร 
หมายเหตุ : ขอ้มูลท่ีไดท้าํการวิเคราะห์รวบรวมเป็นรายตาํบลเพิ่มเติม 
 
 3.2.2 จํานวนทะเบียนคนจนแยกตามประเภทปัญหา 
 ขอ้มูลของศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร        
(ศตจ.ยโสธร) โดยใหมี้การลงทะเบียนคนจนตามนโยบายของรัฐบาล และขอ้มูลคนจนดงักล่าวจะ
ถูกนาํกลบัเขา้ไปในหมู่บา้นหรือชุมชน เพื่อใหค้ณะกรรมการประชาคมหมู่บา้นทาํการตรวจสอบ

และรับรองก่อนยืน่กลบัอาํเภอและจงัหวดัต่อไป 
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จากตารางท่ี 3.11 จาํนวนประชากรทั้งหมดในจงัหวดัยโสธร  มีจาํนวน  340,742  และ
จาํนวนผูจ้ดทะเบียนคนจนจาํนวน  113,624  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.35 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงจะ
เห็นความแตกต่างจากขอ้มูล จปฐ. ซ่ึงมีครอบครัวคนจน 2,481 ครัวเรือน จาํนวน 9,937 คน  
 
ตารางที ่3.11  จาํนวนประชากรทั้งหมดและจาํนวนผูจ้ดทะเบียนปัญหาสงัคมและความยากจนใน 

         จงัหวดัยโสธร    
ที ่ อาํเภอ จํานวนประชากร จํานวนผู้จดทะเบียน ร้อยละ 
1 เมืองยโสธร 82,293 19,750 5.80 
2 คาํเข่ือนแกว้ 40,877 15,673 4.60 
3 มหาชนะชยั 34,780 14,327 4.20 
4 เลิงนกทา 64,850 20,705 6.08 
5 กดุชุม 45,323 13,280 3.90 
6 ป่าต้ิว 23,186 8,111 2.38 
7 ทรายมูล 16,347 6,809 2.00 
8 คอ้วงั 13,063 6,802 2.00 
9 ไทยเจริญ 20,023 8,167 2.40 

รวม 340,742 113,624 33.35 
 

จงัหวดัยโสธร  ไดท้าํการสาํรวจขอ้มูลผูมี้ปัญหาสงัคมและความยากจนในจงัหวดั โดยแยก
ประเภทของปัญหาออกเป็น  8  ประเภท ดงัตารางท่ี 3.12 

1. ท่ีดินทาํกิน 
2. คนเร่ร่อน 
3. ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 
4. นกัเรียน นกัศึกษา มีรายไดอ้าชีพเหมาะสม 
5. ถูกหลอกลวง 
6. หน้ีสินภาคประชาชน 
7. ท่ีอยูอ่าศยั 
8. ดา้นอ่ืนๆ 
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จากผลการศึกษาของศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจน 
จงัหวดัยโสธร (ศตจ.จ.ยโสธร) พบวา่ปัญหาท่ีมีการจดทะเบียนมากท่ีสุดคือ ปัญหาหน้ีสินภาค

ประชาชนในระบบ จาํนวน 44,815 คน หรือร้อยละ 39.44 สาํหรับรายละเอียดแยกเป็นรายอาํเภออยู่
ในตารางผนวกท่ี 3.1-3.9 
 
ตารางที ่3.12  จาํนวนประชากรผูจ้ดทะเบียนปัญหาสงัคมและคนจนในจงัหวดัยโสธร   
                       แยกตามประเภท 

ที ่ ประเภทปัญหา จํานวนผู้จดทะเบียน ร้อยละ 

1 ท่ีดินทาํกิน   
      1.1      ไม่มีท่ีดินทาํกิน 7,750 6.82 
      1.2      มีท่ีดินทาํกินแต่ไม่เพียงพอ 15,431 13.58 
      1.3      มีท่ีดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 8,894 7.83 

2 คนเร่ร่อน 45 0.04 
3 ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 37 0.03 
4 นร.นศ.มีรายไดอ้าชีพเหมาะสม 3,517 3.10 
5 ถูกหลอกลวง 745 0.66 
6 หน้ีสินภาคประชาชน   

      6.1      หน้ีในระบบ 44,815 39.44 
      6.2      หน้ีนอกระบบ 14,580 12.83 

7 ท่ีอยูอ่าศยั 8,709 7.66 
8 ดา้นอ่ืน ๆ 9,101 8.01 

รวม 113,624 100 
ท่ีมา : ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร (ศตจ. จ.ยโสธร ) 
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ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2549 ไดมี้การสาํรวจรายไดข้องครัวเรือนใหม่ จากทั้งหมด 9 อาํเภอ 78 
ตาํบล 853 หมู่บา้น จากจาํนวนประชากร 340,742 คน ปรากฏวา่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี เท่ากบั 
34,130 บาท มีครัวเรือนท่ีรายไดต้ ํ่ากวา่เกณฑ ์ 1,299 ครัวเรือน ซ่ึงลดลงจาก พ.ศ. 2548 มีครัวเรือน
คนจน 2,481 ครัวเรือน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเป็นเป้าหมายของจงัหวดัยโสธรท่ีจะลดจาํนวนคนจนลง
ปีละร้อยละ 25 ตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2551 นัน่คือเม่ือถึง พ.ศ. 2551 จาํนวนคนจนจะหมดไป ตาม
นโยบายของรัฐบาลซ่ึงไดต้ั้งการแกไ้ขปัญหาคนยากจนเป็นวาระแห่งชาติ ทุกจงัหวดัจะพยายาม

จดัหาโครงการแผนงานต่างๆเขา้ไปยงัหมู่บา้นเพื่อลดจาํนวนคนจนลง 
 
ตารางที ่3.13  ผลการสาํรวจรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปีโดยภาพรวมของจงัหวดัยโสธร  ปี  2549 

ที ่ อาํเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน 
ประชากร รายได้เฉลีย่ 

คน : ปี 
ครัวเรือนตก
เกณฑ์รายได้ ชาย หญงิ รวม 

1 เมืองยโสธร 17 190 21,036 40,366 41,927 82,293 35,741 408 
2 คาํเข่ือนแกว้ 13 114 10,991 19,762 21,115 40,877 33,989 5 
3 มหาชนะชยั 10 103 9,269 16,671 18,109 34,780 35,072 48 
4 เลิงนกทา 10 139 15,797 31,907 32,943 64,850 33,828 23 
5 กดุชุม 9 121 10,890 22,471 22,852 45,323 33,276 270 
6 ป่าต้ิว 5 54 5,770 11,329 11,857 23,186 30,774 276 
7 ทรายมูล 5 47 4,108 7,965 8,382 16,347 32,780 55 
8 คอ้วงั 4 37 3,632 6,168 6,895 13,063 36,182 52 
9 ไทยเจริญ 5 48 5,493 9,735 10,288 20,023 32,720 162 
รวม  9  อาํเภอ 78 853 86,986 166,374 174,368 340,742 34,130 1,299 
ท่ีมา : ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร (ศตจ. จ.ยโสธร ) 
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3.2.3 การกลัน่กรองปัญหาสังคมและปัญหาความยากจน 
 ผลจากการดาํเนินงานการจดทะเบียนผูมี้ปัญหาสงัคมและความยากจน จงัหวดัยโสธร โดย
ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร (ศตจ. จ.ยโสธร ) ไดส้รุป
และกลัน่กรองตามประเภทของปัญหา ปรากฏวา่มีผูล้งทะเบียนทั้งหมด 113,624 คน แต่ละคนอาจมี
ปัญหาหลายดา้น ท่ีน่าสนใจคือ ปัญหานกัเรียน นกัศึกษาตอ้งการมีงานทาํ ประเภทปัญหาท่ีมีมากคือ 
ปัญหาหน้ีสินในระบบ จาํนวน 44,815 ราย จากผูล้งทะเบียนปัญหาต่างๆ 113,624 รายนั้น ผลการ
กลัน่กรองปรากฏวา่ เป็นผูไ้ม่ประสงคข์อรับความช่วยเหลือจาํวน 47,472 ราย หรือ ร้อยละ 39.13 
และผูต้อ้งการรับความช่วยเหลือ 66,152 ราย หรือร้อยละ 58.22 (ตารางท่ี 3.14) และถา้พิจารณาผล
การกลัน่กรองปัญหาสงัคม แยกตามรายอาํเภอ และเป็นปัญหาท่ีตอ้งการความช่วยเหลือมากท่ีสุดอยู่
อาํเภอเลิงนกทา (ตารางท่ี3.15) การกลัน่กรองปัญหาตามประเภทตามอาํเภอ (ตารางภาคผนวกท่ี 
3.10) 
 จากการสมัภาษณ์ผูใ้หญ่บา้นท่ีเป็นผูน้าํกลุ่มองคก์รดว้ย ปรากฏวา่การกลัน่กรองนั้นเป็น

เร่ืองดี ทาํใหท้ราบปัญหาท่ีชดัเจน เช่น ปัญหาเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั ปรากฏวา่ประชาชนไปขบัแทก็ซ่ีท่ี
กรุงเทพฯ แต่ทะเบียนบา้นไม่ไดย้า้ยแต่เวลาลงทะเบียนปรากฏวา่กลบัมาลงทะเบียน ทั้งๆท่ี

กรุงเทพฯกเ็ช่าบา้นอยู ่หรือผูไ้ม่มีท่ีทาํกิน เม่ือจดัสรรท่ีดินท่ีอยูห่่างไกลกไ็ม่ตอ้งการ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46

ตารางที ่3.14   ผลการกลัน่กรองจากการสาํรวจปัญหาสงัคมและความยากจนของจงัหวดัยโสธร   
                        ปี  2548  แยกตามประเภท 

ที ่ ประเภทปัญหา 
จํานวน 

ผู้จดทะเบียน 

ผลการกลัน่กรอง 

ผู้ไม่ประสงค์ 
ขอรับความช่วยเหลอื 

ผู้ต้องการ 
ความช่วยเหลอื 

1 ท่ีดินทาํกิน    
1.1 ไม่มีท่ีดินทาํกิน 7,750 1,476 6,274 
1.2 มีท่ีดินทาํกินแต่ไม่เพียงพอ 15,431 9,381 6,050 
1.3 มีท่ีดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 8,894 1,886 7,008 
2 คนเร่ร่อน 45 2 43 
3 ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 37 3 34 
4 นร.นศ.มีรายไดอ้าชีพเหมาะสม 3,517 568 2,949 
5 ถูกหลอกลวง 745 83 662 
6 หน้ีสินภาคประชาชน    

6.1 หน้ีในระบบ 44,815 21,919 22,896 
6.2 หน้ีนอกระบบ 14,580 6,569 8,011 
7 ท่ีอยูอ่าศยั 8,709 4,955 3,754 
8 ดา้นอ่ืน ๆ 9,101 630 8,471 

รวม 113,624 47,472 66,152 
ท่ีมา : ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร (ศตจ. จ.ยโสธร ) 
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ตารางที ่3.15  ผลการกลัน่กรองจากการสาํรวจปัญหาสงัคมและความยากจนของจงัหวดัยโสธร   
                       ปี  2548 

ที ่ อาํเภอ 
จํานวน 

ผู้จดทะเบียน 

ผลการกลัน่กรอง 

ผู้ไม่ประสงค์ 
ขอรับความช่วยเหลอื 

ผู้ต้องการ 
ความช่วยเหลอื 

1 เมืองยโสธร 19,750 5,460 14,290 
2 คาํเข่ือนแกว้ 15,673 2,805 12,868 
3 มหาชนะชยั 14,327 7,493 6,834 
4 เลิงนกทา 20,705 3,194 17,511 
5 กดุชุม 13,280 7,456 5,824 
6 ป่าต้ิว 8,111 5,802 2,309 
7 ทรายมูล 6,809 4,445 2,364 
8 คอ้วงั 6,802 5,168 1,634 
9 ไทยเจริญ 8,167 5,649 2,518 

รวม 113,624 47,472 66,152 
ท่ีมา : ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร (ศตจ. จ.ยโสธร ) 
 

3.2.4 จํานวนคนจนทีเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์ทีจ่ดทะเบียน 
จากการศึกษาปรากฏวา่ ทาํการคน้ควา้ยากมากจนไม่สามารถหาคาํตอบได ้ทั้งสหกรณ์ท่ีจด

ทะเบียนและสหกรณ์ประชาชน 
3.2.5 สมาชิกสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมเครือข่ายของโครงการ 
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนไดมี้การสอบถามผูเ้ขา้ร่วมประชุมถึงคนจนท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์มี

หรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มี และจากการตรวจสอบบญัชีรายช่ือสมาชิกสหกรณ์สวนป่าเอกชนจงัหวดั

ยโสธร จาํกดั ปรากฏวา่ไม่มีรายช่ือในทะเบียนคนจน เป็นตน้ สาํหรับสหกรณ์อ่ืนๆไม่ไดต้รวจสอบ
บญัชีรายช่ือสมาชิก เพราะมีจาํนวนสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนมาก 

สหกรณ์ภาคประชาชนหรือสหกรณ์หรือกลุ่มอาชีพ กลุ่มต่างๆท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็น

สหกรณ์ ปรากฏวา่มีคนจนเป็นสมาชิกนอ้ยมาก แต่เม่ือถามประชาชนถึงคนจนในหมู่บา้นมีไหม 
ปรากฏวา่มีและทราบวา่เป็นใคร กลุ่มสามารถช่วยใหท้าํงานมีรายไดห้รือไม่ ปรากฏมกัไดค้าํตอบว่า
คนจน ไม่สนใจท่ีจะเขา้ร่วมทาํงานหรือบางครัวเรือนแยกไปอยูอิ่สระนอกหมู่บา้น ไปอยูต่ามไร่-นา 
เป็นตน้ จากการสาํรวจปรากฏวา่ สมาชิกของกลุ่ม/สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายของโครงการ 16 กลุ่ม 
มีสมาชิกทั้งหมด 7,129 คน แยกเป็นสมาชิกสหกรณ์ 2,827 คน ไม่มีผูจ้ดทะเบียนคนจน แต่กลุ่ม
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องคก์ร/สหกรณ์ภาคประชาชน มีสมาชิกทั้งหมด 4,302 คน มีสมาชิกของกลุ่มจดทะเบียนคนจน 46 
คน หรือร้อยละ 1.07 ของจาํนวนสมาชิกกลุ่ม (ตารางท่ี3.16) และเม่ือพิจารณาภาพรวมคนจนทั้ง
จงัหวดัพบวา่มีนอ้ย 

 
ตารางที ่3.16 จาํนวนสมาชิกและจาํนวนผูล้งทะเบียนคนจน ของกลุ่ม/องคก์รท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิก 
                       เครือข่ายโครงการวิจยัฯ พ.ศ. 2548 

ช่ือกลุ่ม 
จํานวนสมาชิก

(คน) 

จํานวนผู้
ลงทะเบียนคนจน 

(คน) 
สหกรณ์ 2,827 - 
1. สหกรณ์สวนป่าเอกชนจงัหวดัยโสธรจาํกดั 395 - 
2. สหกรณ์การเกษตรป่าต้ิว จาํกดั 1,807 - 
3. สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลยโสธร จาํกดั 625 - 
กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ภาคประชาชน 4,302 46 
4. กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ยนื ต.นํ้าออ้ม 434 - 
5. กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 800 - 
6. กลุ่มเกษตรกรทาํนาดงแคนใหญ่ 193 - 
7. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสตัวค์อ้เหนือ 53 19 
8. กลุ่มโรงสีรักธรรมชาติ (กลุ่มเกษตรกรทาํนานาโส่) 1,015 - 
9. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี 40 - 
10. กลุ่มออมทรัพยท์รายมูล   
11. กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นหวัเมือง 150 13 
12.  กลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษป่์าเพื่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม (อ.พ.ช.)  451 *** 
13. กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดคอ้เหนือ 276 - 
14. กลุ่มออมทรัพยส์ร้างชา้ง 668 - 
15. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นคาํกา้ว 112 - 
16. กลุ่มอนุรักษป่์าบา้นคาํแหลม 110 14 

รวม 7,129 46 
หมายเหตุ *** ไม่มีขอ้มูล 
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ตารางที ่3.17 ภาพรวมขอ้มูลคนจนจดทะเบียนจงัหวดัยโสธร พ.ศ. 2548 
รายการ จํานวนคนจดทะเบียน ค่าร้อยละ 

ประชากรทั้งจงัหวดั 113,624 100.00 
ผูจ้ดทะเบียนคนจนในจงัหวดั 113,624  
     แบ่งตามพื้นท่ี 9,973  
     แบ่งตามปัญหาความยากจน 113,624  
สมาชิกสหกรณ์   
     สหกรณ์จดทะเบียน **  
     สหกรณ์ภาคประชาชน **  
สมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายของโครงการ 46 100.00 
     สหกรณ์จดทะเบียน 0 0.00 
     สหกรณ์ภาคประชาชน 46 100.00 

หมายเหตุ : ผูจ้ดทะเบียนคนจนนั้นสามารถมีหลายปัญหาท่ีทาํใหย้ากจน และรวมปัญหาสงัคมดว้ย 
      ** หาขอ้มูลไม่ได ้

 
3.3 สรุป 
 การสงัเคราะห์ขอ้มูลคนจนในพ้ืนท่ีจงัหวดัยโสธรนั้นมีการทาํงานเป็นขั้นเป็นตอน มีการ

กาํหนดเป้าหมายหรือค่า KPI ในการลดจาํนวนคนจนลงร้อยละ 25 ต่อปี ทุกหน่วยงานพยายามท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาความยากจนท่ีไดก้าํหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยการแกไ้ขปัญหาต่างๆทั้งการเพ่ิมรายได ้
ลดรายจ่าย และการขยายโอกาสต่างๆ 
 สาํหรับสมาชิกเครือข่ายโครงการงานวจิยั ไดพ้ยายามตั้งประเดน็ในการจดัเวทีในระดบั

พื้นท่ีเร่ืองคนจน แต่ปรากฏวา่สมาชิกสหกรณ์จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนไม่มีคนจนหรือหา

คาํตอบไดย้าก แต่มีความคิดเห็นวา่ถา้กลุ่มองคก์รในชุมชนมีความเขม้แขง็แลว้ จะมาสามารถ

ช่วยเหลือเอ้ืออาทรคนจนในหมู่บา้นได ้ซ่ึงตอ้งใชเ้วลานาน 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 
ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของพืน้ทีว่จิยั 

 
 

4.1 ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย ระยะที ่1 (15 สิงหาคม - 15 ธันวาคม 2548) 
 การดาํเนินงานวิจยัเก่ียวกบักระบวนการสร้างเครือข่ายนั้นไม่ใช่โครงการใหม่ ในเขตจงัหวดั

ยโสธรไดมี้การสร้างเครือข่ายทั้งจากทางราชการ เช่น สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร องคก์รพฒันา
ชุมชน (อพช.) ต่าง ๆ โดยเฉพาะกองทุนเพื่อสงัคม (SIF) โดย อพช. นั้นเป็นส่ิงท่ีภาคประชาชนใหค้วาม
สนใจมากเพราะมีงบประมาณมาสนบัสนุนดว้ย ทาํใหก้ลุ่มองคก์รต่าง ๆ ใหค้วามสนใจมาก แต่โครงการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธรไม่มีงบประมาณสนบัสนุนในการทาํกิจกรรม แต่ใหค้วาม

ช่วยเหลือในการใหค้วามรู้การฝึกหดัวิทยากรกระบวนการ การจดัเวทีการประชุม และการประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทีมนกัวิจยัมีหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกหรือกระตุน้ใหส้มาชิกกลุ่มองคก์รต่าง ๆ 
แสดงความคิด มีขั้นตอนกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทีมวิจยัดงัน้ี 
 1) การพฒันาทีมวิจยัใหค้วามเขา้ใจวตัถุประสงคข์องโครงการและขั้นตอนในการปฏิบติังาน โดย
เขา้ร่วมประชุมกบัทีมวิจยัทั้งหมดท่ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์จากโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ใน 9 จงัหวดัและฝึกอบรม การจดัการประชุมแบบมี
ส่วนร่วมจะทาํอยา่งไร ใชเ้คร่ืองมือในการจดัประชุมอยา่งไร 
 - การเขา้ร่วมประชุมกบัทีมวิจยั 3 จงัหวดั คือจงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัร้อยเอด็ และจงัหวดั
ยโสธร ซ่ึงทั้ง 3 ทีมหวัหนา้โครงการเป็นอาจารยภ์าควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทีมวิจยัในพ้ืนท่ี ทีมอาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ และมหาวิทยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม และทีมศึกษานิเทศก ์จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตท่ี 1 จงัหวดัยโสธร โดยทีมวิจยัจงัหวดัยโสธร
มี 2 กลุ่ม คือ ทีมงานวิจยัในพ้ืนท่ี 5 คน และหวัหนา้โครงการและนกัวิจยัอีก 2 คน (ทีม
มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
 - การประชุมทีมงานวิจยัทั้ง 7 คน เพื่อเกิดความเขา้ใจถึงการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 2) การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มองคก์รสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธรโดย 
 - การเขา้พบหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สาํนกังานจงัหวดั เพื่อไดข้อ้มูลเก่ียวกบัแผนยทุธศาสตร์
จงัหวดั สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั เพื่อขอ้มูลเก่ียวกบั จปฐ. ขอ้มูลคนจน ขอ้มูลกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
สาํนกังานราชการจงัหวดั เพือ่ไดข้อ้มูลกลุ่มเกษตรกรและโครงการท่ีสาํคญัต่าง ๆ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั 
เพื่อไดฐ้านขอ้มูลของสถาบนัเกษตรกรต่าง ๆ ในจงัหวดั 
 นอกจากนั้นจงัหวดัยโสธรเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีดาํเนินการโครงการนาํร่องบูรณาการบริหารจดัการ

เชิงพื้นท่ีจงัหวดัยโสธรเพ่ือแกไ้ขปัญหาความยากจนซ่ึงไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการวิจยั (สกว.) จึงไดป้ระสานงานกบัผูป้ระสานงานโครงการ (คุณธนพร  การินทร์) เพือ่ทราบถึง
การดาํเนินงานของโครงการเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร 
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 - การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ การแลกเปล่ียนขอ้มูลและขอคาํช้ีแนะจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 - การเขา้ตรวจสอบขอ้มูลการดาํเนินงานของกลุ่มท่ีสาํคญัต่าง ๆ เพื่อสร้างความคุน้เคย และหา
ประเดน็คาํถามต่าง ๆ ท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัประชุม 
 3) การประชุมทีมวิจยั เพื่อกาํหนด 
 -  กลุ่มเป้าหมายท่ีจะเขา้ประชุม โดยใหก้ระจายทั้ง 9 อาํเภอ โดยจดัประชุม 3 คร้ัง แต่ละคร้ังมีกลุ่ม
องคก์รต่าง ๆ ประมาณ 15-20 กลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน โดยเป็นประธานหรือกรรมการ 
 - กาํหนดวนั เวลา สถานท่ีจดัประชุม 
 - กาํหนดวิธีการจดัประชุม ใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) 
 - การกาํหนดแบบฟอร์มเพื่อเป็นฐานขอ้มูลของกลุ่ม (ภาคผนวกท่ี 4.1) 
 4) ทีมนกัวิจยัในพ้ืนท่ี เขา้ติดต่อประสานงานกลุ่มองคก์รพร้อมกบัการอธิบายวตัถุประสงคข์อง
โครงการ การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) ของกลุ่มเป็นการอบรมเบ้ืองตน้พร้อมกบัเสนอใหก้ลุ่มมีการ
ระดมความคิดเห็นกนัเบ้ืองตน้ เพื่อจะไดเ้ตรียมเขา้ประชุมตามประเดน็คาํถามหลกัท่ีกาํหนดตามแบบฟอร์ม 
 5) การจดัประชุม 3 คร้ัง โดยการจดัประชุมแต่ละคร้ังไดท้าํการเชิญเจา้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมเป็น
วิทยากรร่วม เช่น ตวัแทนจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั สาํนกังานพฒันาชุมชน สาํนกังานพฒันาท่ีดิน 
สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั เป็นตน้ โดยกลุ่มท่ีเขา้ประชุมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า 
2. กลุ่มองคก์รการเงิน/สหกรณ์ออมทรัพย/์กองทุนหมู่บา้น 
3. กลุ่มอาชีพ 
4. กลุ่มอนุรักษ ์
สาํหรับกลุ่มอนุรักษน์ั้นนกัวจิยัมีความเห็นวา่จะช่วยคนจนไดเ้พราะเคยทาํงายวจิยัเร่ืองป่าชุมชนท่ี

จงัหวดัยโสธรมาก่อน 
 ทาํการจดัประชุมผูน้าํกลุ่มองคก์รและสหกรณ์ เพื่อสร้างความตระหนกัในการประเมินตนเอง การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งองคก์ร/เครือข่ายเพื่อนาํไปสู่การแกปั้ญหาและพฒันา โดยการจดัเวทีประชุม  3 
คร้ัง คือ 

 คร้ังท่ี 1  อาํเภอเมืองยโสธร   ป่าต้ิว และ ทรายมูล 
 คร้ังท่ี 2  อาํเภอมหาชนะชยั   คาํเข่ือนแกว้ และ คอ้วงั 
 คร้ังท่ี 3  อาํเภอกดุชุม  เลิงนกทาและไทยเจริญ 

 ซ่ึงคณะทาํงานไดร่้วมพิจารณากลุ่มเป้าหมายท่ีจะร่วมในการคิดโดยกาํหนดการจดัเวทียอ่ยแต่ละ

คร้ังครอบคลุม 3 อาํเภอ ในแต่ละการประชุมกลุ่มยอ่ยใหมี้การกระจายตวัของกลุ่มต่างๆ เช่น สหกรณ์

การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย ์กลุ่มการเงิน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรต่างๆ โดยมีทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเลก็ การจดัเวทีแต่ละคร้ังมีกลุ่มต่างๆเขา้ร่วมประชุมประมาณ 20 กลุ่ม กลุ่มแต่ละกลุ่มใหส่้ง

ตวัแทนเขา้ร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั กลุ่มละ 2–3 คน ดงันั้นในการประชุมแต่ละคร้ังจะมี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมคร้ังละประมาณ 40-60 คน  
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 คณะผูว้จิยัไดเ้ตรียมบตัรคาํใหแ้ต่ละคนเขียนแสดงความคิดเห็น โดยกาํหนดประเดน็ท่ีจะพดูทาํ

ความเขา้ใจคือ (1). เก่ียวกบัความเป็นมาของโครงการ  (2). วตัถุประสงคข์องการมาประชุมเพื่ออะไรและ
ต่อไปจะทาํอยา่งไร (3). การดาํเนินการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย  (4). การสรุปผล  (5). การนาํเสนอ และในช่วง
การนาํเสนอผลการประชุมนั้นใหป้ระธานกลุ่มไดแ้นะนาํสมาชิกกลุ่มมีกลุ่มอะไรบา้ง มีใครมาบา้ง และให้
กลุ่มนั้นไดมี้โอกาสแนะนาํกลุ่มใหเ้พื่อนสมาชิกไดท้ราบวา่กลุ่มของตนเองคือกลุ่มอะไร จุดแขง็หรือจุดเด่น
ของตนเองคืออะไร และตอ้งการจะเช่ือมโยง (ทั้งรับและใหห้รือทาํธุรกิจร่วมกนั) กบักลุ่มอะไร เพื่อเป็น
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เป็นการฝึกจดัการประชุม การฝึกการเป็นผูน้าํและผูต้าม การรับฟัง

ความคิดเห็น การแลกเปล่ียนความรู้ สามารถสงัเคราะห์ และปรับความรู้นั้นไปใชก้บักลุ่มตนเองได ้ ทาํให้
บรรยากาศการประชุมเป็นกนัเอง เกิดความไวใ้จเช่ือถือ ขอ้มูลต่างๆเป็นประโยชน์กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ส่งผลใหผู้น้าํกลา้แสดงออกและมีความมัน่ใจในการท่ีจะไปจดัประชุมในกลุ่มของตน โดยเฉพาะการ

วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม (SWOT)  โดยคาดหวงัวา่ ผูน้าํเม่ือกลบัไปสามารถนาํวิธีประชุมแบบมีส่วนร่วมน้ี
ไปใชไ้ด ้

- การจดัเวทีระดมความคิดเห็นในแต่ละคร้ัง ใชเ้วลา 1 วนั (8.30 - 16.00 น.) ซ่ึงใชก้าร 
วิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่ม (SWOT) เป็นเคร่ืองมือในการระดมความคิดเห็น 

- สรุปผลการประชุมกลุ่มยอ่ย วเิคราะห์ผลการประชุมกลุ่มยอ่ยแต่ละคร้ังเพื่อแกไ้ขในคร้ังต่อไป 
เป็นการศึกษาไปเรียนรู้ไป แกไ้ขไปตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม เม่ือไดข้อ้มูลของทุกกลุ่มยอ่ยแลว้นาํไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ในการจดัเวทีประชุมใหญ่ 

6) การเขา้พบผูว้า่ราชการจงัหวดัเพื่อแนะนาํโครงการวจิยัฯสรุปผล การประชุมกลุ่มยอ่ยและ 
จดัเวทีประชุมใหญ่ พร้อมทั้งรับฟังนโยบายของผูว้า่ราชการจงัหวดั 

7) จดัเวทีประชุมใหญ่ โดยคดัเลือกกลุ่มองคก์รจากการจดัประชุมยอ่ย โดยมีกลุ่มตวัแทนเขา้ร่วม
เวทีประชุมใหญ่ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2548 ณ. หอ้งประชุม 1 ศาลากลางจงัหวดัยโสธร(อาคารใหม่) โดยผูว้า่
ราชการจงัหวดั (นายอาํนาจ ผการัตน์) ไดม้อบหมายใหส้หกรณ์จงัหวดัเป็นประธานในท่ีประชุมและร่วม
ประชุมตลอดงาน เน่ืองจากผูว้า่ราชการจงัหวดัติดราชการด่วน นอกจากนั้นยงัมีตวัแทนของหน่วยงาน

ราชการเขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยและประชุมกลุ่มใหญ่ เช่น สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั สาํนกังานเกษตร

จงัหวดั สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัและสาํนกังานจงัหวดั โดยการคดั

กลุ่มจากเวทีประชุมกลุ่มยอ่ยเขา้มาประชุมท่ีศาลากลางจงัหวดั โดยมีตวัแทนของหน่วยงานราชการ 
ส่ือมวลชนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงมีวิธีการดาํเนินงานเหมือนกบัการจดัเวทียอ่ย ส่ิงท่ีแตกต่างคือ คือ ให้

หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมประชุมไดเ้สนอความคิดเห็นต่างๆ ซ่ึงหน่วยงานต่างๆกจ็ะไดท้ราบความตอ้งการของกลุ่ม

ต่าง  ๆ นอกจากนั้นทีมวิจยัในพื้นท่ีไดติ้ดต่อส่ือมวลชนเพ่ือทาํข่าวทอ้งถ่ินและการสมัภาษณ์สดออกอากาศทางวทิย ุ
อสมท. จงัหวดัยโสธร เวลา 12.30 – 12.40 น. 

8) การติดตามกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม การเพิ่มเติมขอ้มูลท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
9) การเขียนรายงานผลการศึกษาระยะท่ี 1 
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10) การเขา้พื้นท่ีของนกัวิจยัในพื้นท่ี แต่ระยะหลงั(พฤศจิกายน-ธนัวาคม) ไม่ไดเ้ขา้บ่อยเพราะเป็น
ช่วงท่ีเกษตรกรตอ้งเกบ็เก่ียวขา้ว และเป็นช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวฒิุสภา 
ประชาชนจึงไม่มีเวลาท่ีจะเขา้มาประชุมกลุ่มยอ่ย 
4.2 ผลการดําเนินงานจัดประชุมผู้บริหาร/กรรมการจากกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ 

การประชุมกลุ่มย่อย 3 คร้ัง มีดังนี ้
คร้ังที ่1  กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ พืน้ทีอ่าํเภอเมืองยโสธร  ทรายมูล  และป่าติว้  จดัท่ีหอ้งประชุม

วิทยาลยัชุมชนยโสธร วนัท่ี 21 กนัยายน 2548  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  48 คน (รายละเอียดดงัตารางภาคผนวกท่ี 
4.2) ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร/กรรมการจากกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ อาํเภอเมืองยโสธร ป่าต้ิว และทรายมูล จาก 20 
กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี  

 
1. สหกรณ์ออมทรัพย ์รพ.ยโสธร จาํกดั 2. กลุ่มเกษตรอินทรีย ์
3. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบา้นโพธิญาณ 4. สหกรณ์การเกษตรทุ่งนางโอก 
5. กลุ่มศูนยส์าธิตการตลาด 6. สอ.ตาํรวจยโสธร 
7. กลุ่มเล้ียงโค  ต.นํ้าคาํใหญ่ 8. สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าดอนกลอย 
9. สหกรณ์เครดิตยเูนียนโนนตาล 10. สหกรณ์ออมทรัพยค์รูยโสธร 
11. สอ. พจ. ยโสธร  จาํกดั 12. สหกรณ์สมชัชาคนจน 
13. สหกรณ์สมชัชา  ต.ไผ ่ 14. สกก.เมืองยโสธร 
15. กลุ่มจกัสาน 16. สกก.สมชัชาป่าต้ิว  จาํกดั 
17. สหกรณ์ออมทรัพย ์ร.พ.ยโสธร จาํกดั 18. กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดคอ้เหนือ 
19. กองทุนหมู่บา้นตาดทอง 20. สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
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 ผลการวเิคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ 
1) กลุ่มการเงิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. สามารถระดมหุน้จากสมาชิก 
2. การบริหารจดัการโปร่งใส 
3. จดัสรรผลประโยชน์เป็นธรรม 
4. สมาชิกมีความสามคัคี 
5. สมาชิกส่วนใหญ่ส่งคืนเงินกูต้ามสัญญา 

1. สมาชิกขาดความรู้ในบทบาทหนา้ท่ี 
2. เงินทุนตอ้งอาศยัการกูย้มืสถาบนัอ่ืน 
3. ระเบียบ ขอ้บงัคบัไม่เอ้ือต่อการบริหารจดัการ 
4. คณะกรรมการขาดประสบการณ์ 
5. สมาชิดขาดวินยัในการมีส่วนร่วม 

โอกาส อุปสรรค 
1. ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ 
2. หน่วยงานรัฐสนบัสนุนงบประมาณ 
3. สถาบนัการเงินทอ้งถ่ินสนบัสนุน 
4. นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง 

1. มีคู่แข่งสหกรณ์อ่ืน 
2. การปฏิรูประบบราชการทาํใหเ้กิดปัญหา 
 

2) กลุ่มอาชีพ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การบริหารงานองคก์รมีคุณภาพ 
2. สมาชิกชาํนาญการผลิตสินคา้ 
3. ผลผลิตตรงตามความตอ้งการของชุมชน 
4. ผลผลิตไดรั้บรางวลัรับรองคุณภาพ 

1. ขาดความรู้ในการจดัการเกบ็รักษาผลผลิต 
2. กาํลงัการผลิตไม่เพียงพอ 
3. เงินทุนดาํเนินการไม่เพียงพอ 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. รัฐบาลส่งเสริมการผลิต 
2.  ตลาดมีความตอ้งการสูง 
3. ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

1. ราคานํ้ามนัสูง 
2. ปัญหานํ้าท่วม ภยัแลง้ สภาพอากาศ 
3. พอ่คา้คนกลางตดัราคา 

3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ผลผลิตมีคุณภาพ 
2. ผลิตภณัฑต์รงตามความตอ้งการของตลาด 
3.การบรรจุ ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ 
4. สมาชิกมีการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

1. กาํลงัการผลิตไม่เพียงพอ 
2. ไม่มีการรับรองมาตรฐานการผลิต 
3. ทุนดาํเนินการไม่เพียงพอ 
4. คณะกรรมการขาดความรู้ ความชาํนาญ 
5. สมาชิกคา้งชาํระหน้ี 

โอกาส อุปสรรค 
1. รัฐบาลส่งเสริมการผลิต 
2.  ตลาดมีความตอ้งการสูง 
3. ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

1. ราคานํ้ามนัสูง 
2. ปัญหานํ้าท่วม ภยัแลง้ 
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4) ความตอ้งการในการเช่ือมโยง 
กลุ่ม กจิกรรมกลุ่ม กลุ่มทีต้่องการเช่ือมโยง เร่ืองทีต้องการเช่ือมโยง 

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาล

ยโสธร 
 ออมทรัพย ์
ใหกู้เ้งิน 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
กลุ่มเกษตรอินทรีย ์

การใหกู้เ้งิน 
ซ้ืออาหารอินทรีย ์

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบา้นโพธิญาณ  
อ.ป่าต้ิว 

  ทาํปุ๋ยอินทรีย ์ กลุ่มเกษตรกรทาํนา 
กลุ่มปศุสัตว ์

การขายปุ๋ย 
ซ้ือวตัถุดิบทาํปุ๋ย 

กลุ่มศนูยส์าธิตการตลาดเพื่อการ

ผลิต ต.ทรายมูล  อ.ทรายมูล 
 ทาํนา ทุกกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

กลุ่มเล้ียงโค  ต.นํ้าคาํใหญ่   เล้ียงโค กลุ่มปุ๋ยชีวะภาพ แลกเปล่ียนสินคา้ 
สหกรณ์เครดิตยเูนียนโนนตาล

ยโสธร อ.เมืองยโสธร 
 ออมทรัพย ์
ใหกู้เ้งิน 

กลุ่มออมทรัพย ์ การกูย้มืเงิน 

 
คร้ังที ่2  กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ พืน้ทีอ่าํเภอมหาชนะชัย อาํเภอค้อวงั และคาํเขื่อนแก้ว จดัท่ีหอ้ง

ประชุมวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยจีงัหวดัยโสธร วนัท่ี 6 ตุลาคม 2548  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 49 คน 
(ตารางภาคผนวกท่ี 4.3) เป็นผูบ้ริหาร/กรรมการจากกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์   อาํเภอมหาชนะชยั อาํเภอคอ้วงั 
และคาํเข่ือนแกว้  จาก 20 กลุ่มดงัต่อไปน้ี  

 
1. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นพลไว   2. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  บา้นคูเมือง 
3. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นโพนแพง   4. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  บา้นฟ้าหยาด 
5. กองทุนหมู่บา้นม่วง  หมู่ท่ี 1 6. ส.กก.  มหาชนะชยั 
7. กองทุนหมู่บา้นม่วง  หมู่ท่ี 1 8. ส.กก.คอ้วงั 
9. กลุ่มออมทรัพย ์บา้นม่วง 10. กลุ่มทาํนาดงแคนใหญ่ 
11. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ต. คูเมือง    12. สหกรณ์สวนป่า 
13. สหกรณ์ปศุสตัวด์งยาง  จาํกดั 14. สตรีสหกรณ์นาห่อม 
15. สหกรณ์สวนป่าเอกชน ยโสธร  16. สกก. คาํเข่ือนแกว้  จาํกดั 
17. กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 18. กลุ่มเกษตรกรทาํนาทุ่งมน 
19. สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าบา้นต้ิว จาํกดั 20. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ  ต. ลุมพกุ 
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 ผลการวเิคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ 
1) กลุ่มการเงิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. สมาชิกมีจาํนวนไม่มากมีคุณภาพ 
2. มีกฎ ระเบียบชดัเจน 
3. มีทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินการเพียงพอ 
4. สมาชิกมีความสามคัคี 
5. สมาชิกส่วนใหญ่ส่งคืนเงินกูต้ามสัญญา 

1. ส่ือ/อุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ไม่มี 
2. ไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะใหส้มาชิกกู ้
3. สมาชิกบางส่วนขาดวนิยัในการส่งเงินคืน 
4.ไม่มีสถานท่ีทาํงานเป็นเอกเทศ 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนเพ่ิมเติม 
2. หน่วยงานรัฐสนบัสนุน 
3. สมาชิกตอ้งการเงินกูเ้พ่ือการผลิต 
4. มีโอกาสไดดู้งานและเรียนรู้กลุ่มอ่ืน 

1. กลุ่มกองทุนอ่ืนปล่อยเงินกูด้อกเบ้ียตํ่ากวา่ 
2. มีตวัอยา่งการผอ่นผนัหน้ีทาํใหเ้ป็นตวัอยา่ง 

2) กลุ่มอาชีพ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีวตัถุดิบในการทาํธุรกิจเพียงพอ 
2. ความร่วมมือของสมาชิกในการผลิตสินคา้ 
3. มีเคร่ืองมือท่ีเอ้ือต่อการผลิต 
4. ผลผลิตไดรั้บรางวลัรับรองคุณภาพ 
5. มีแหล่งวตัถุดิบธรรมชาติ 
6. เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ภมิูปัญญา 

1. กรรมการบางส่วนขาดความรู้ในการจดัการ 
2. การตลาดสู่พอ่คา้คนกลางไม่ได ้
3. เคร่ืองมือผลิตสินคา้ไม่ทนัสมยั 
4. ขาดความรู้ในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
5. สมาชิกซํ้ าซอ้นกลุ่มอ่ืน 

โอกาส อุปสรรค 
1.ไดมี้โอกาสเสนอสินคา้/ธุรกิจหน่วยงานอ่ืน 
2.ไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาล 

1. การแข่งขนัดา้นการตลาดสูง สู้นายทุนไม่ได ้
2.ไม่มีตลาดขายสินคา้แน่นอน 
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3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีวตัถุดิบในการทาํธุรกิจเพียงพอ 
2. การระดมหุน้ 
3. ความร่วมมือของสมาชิก 
4. มีเคร่ืองมือท่ีเอ้ือต่อการผลิต 
5. ผลผลิตไดรั้บรางวลัรับรองคุณภาพ 
6. มีแหล่งวตัถุดิบธรรมชาติ 
7. เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ภมิูปัญญา 
8. สมาชิกเป็นประชาธิปไตย 
9. ปีการปันผลคืนสมาชิก 
10. เป็นแหล่งเงินทุนสมาชิก 

1. กรรมการบางส่วนขาดความรู้ในการจดัการ 
2. ตน้ทุนการผลิตสูง 
3. ทุนหมุนเวยีนทางธุรกิจไม่เพียงพอ 
4. การตลาดสู่พอ่คา้คนกลางไม่ได ้
5. สมาชิกคา้งชาํระ 
6. เคร่ืองมือแปรรูปสินคา้ไม่ทนัสมยั 
7. สมาชิกขาดความรู้เก่ียวกบัสหกรณ์ 
8. เจา้หนา้ท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการ 
9. ขาดการควบคุมภายในท่ีดี 
10. ไม่มีสาํนกังานท่ีมัน่คง/เอกเทศ 

โอกาส อุปสรรค 
1.ไดมี้โอกาสเสนอสินคา้/ธุรกิจหน่วยงานอ่ืน 
2.ไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาล 
3.มีโอกาสรวมผลผลิตและซ้ือขา้วท่ีมีคุณภาพ 
4.เสนอขายสินคา้ต่างประเทศไดง่้ายข้ึน 
 

1. สมาชิกซํ้ าซอ้นกลุ่มอ่ืนเป็นหน้ีหลายกลุ่ม 
2. การแข่งขนัดา้นการตลาดสูง สู้นายทุนไม่ได ้
3.ไม่มีตลาดขายสินคา้แน่นอน 
4.นโยบายรับจาํนาํขา้งเปลือกไม่สอดคลอ้ง 
5.ภยัธรรมชาติ เช่นนํ้าท่วม แลง้ 

 
4) การเช่ือมโยงของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 

ที ่ กลุ่ม กจิกรรมกลุ่ม กลุ่มทีต้่องการเช่ือมโยง เร่ืองที่ต้องการ 
1 กลุ่มเกษตรกรทาํนา 

บากเรือ  อ.มหาชนะชยั 
 รับซ้ือขา้วอินทรีย ์
 สีขา้ว/จาํหน่ายขา้ว 
 แกลบ  รําขา้ว 

กลุ่มเกษตรกรทาํนา

อินทรียทุ์กกลุ่ม 
 ตอ้งการซ้ือขา้วหอม
มะลิ 105 

2 กลุ่มทาํนาดงแคนใหญ่  ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
 ทาํนาขา้วอินทรีย ์

 กลุ่มปศุสัตว/์ 
 กลุ่มทาํนาบากเรือ 

 ซ้ือวตัถุดิบผลิตปุ๋ย 
 ขายขา้วอินทรีย ์

3 สหกรณ์ปศุสัตวด์งยาง 
อ.มหาชนะชยั 

 เล้ียงสัตว ์
 จาํหน่ายมูลสัตว ์

 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ  ตอ้งการปุ๋ยชีวภาพ
ราคาถกู 

4 สหกรณ์สวนป่าเอกชน 
อ.มหาชนะชยั 

 ปลกูและอนุรักษไ์ม ้
 จาํหน่ายกลา้ไม ้

 ทุกกลุ่มท่ีตอ้งการ
พนัธ์ุไม ้

 

5 เกษตรกรทาํนาทุ่งมน 
อ.คาํเข่ือนแกว้ 

 กลุ่มทาํนาบากเรือ   ตอ้งการขายขา้ว 

6 กลุ่มผลิตขา้วอินทรีย ์ต.
ลุมพกุ อ.คาํเข่ือนแกว้ 

 กลุ่มทาํนาบากเรือ 
 กลุ่มปศุสัตว ์

  ตอ้งการขายขา้ว 
 ตอ้งการปุ๋ยชีวภาพ 

7 สหกรณ์การเกษตรคาํ

เข่ือนแกว้อ.คาํเข่ือนแกว้ 
 รับซ้ือขา้ว/จาํนาํ 
 

 กลุ่มการเกษตรทุก
กลุ่ม 

 แลกเปล่ียนสินคา้ 
รับซ้ือขา้ว 
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ที ่ กลุ่ม กจิกรรมกลุ่ม กลุ่มทีต้่องการเช่ือมโยง เร่ืองที่ต้องการ 
8 กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการ

ผลิตบา้นพลไว 
 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 การกูเ้งิน 
 การบริหารจดัการ 

9 กลุ่มออมทรัพยก์ารผลิต

บา้นม่วง อ.มหาชนะชยั 
 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 การกูเ้งิน 
 การบริหารจดัการ 

10 กลุ่มออมทรัพยก์ารผลิต

บา้นโพนแบง   อ.คอ้วงั 
 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 การกูเ้งิน 
 การบริหารจดัการ 

11 กองทุนหมู่บา้นม่วง 
อ.มหาชนะชยั 

 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 การกูเ้งิน 
 การบริหารจดัการ 

12 กลุ่มสตรีทอผา้ไหม บ.
หวัเมือง 

 ผลิตผา้ไหม/ผา้ 
 จาํหน่ายผา้ไหม 

 สหกรณ์ทุกสหกรณ์ 
 กลุ่มออมทรัพย ์

 จาํหน่ายสินคา้ 
 กูย้มืเงิน 

13 กลุ่มสตรีบา้นม่วง 
อ.คาํเข่ือนแกว้ 

 ทอผา้   

14 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้น

โพนแบง  อ.คอ้วงั 
   

 
คร้ังที ่ 3  กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ พืน้ทีอ่าํเภอเลงินกทา กดุชุม และไทยเจริญ  จดัท่ีหอ้งประชุม

โรงเรียนกดุชุมวิทยาคม วนัท่ี 7 ตุลาคม 2548  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  39 คน (ตารางภาคผนวกท่ี 4.4) เป็น
ผูบ้ริหาร/กรรมการจากกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ อาํเภอเลิงนกทา กดุชุม และไทยเจริญ  จาก 19 กลุ่มดงัต่อไปน้ี  
1. เคร่ือข่ายเกษตรอินทรีย ์ ต.สวาท 2. สกก.ไทยเจริญจาํกดั 
3. กลุ่มสตรีบา้นม่วงกาชงั 4. กลุ่มเกษตรกรทาํนาหอ้งแซง 
5. ชมรมรักษธ์รรมชาติ 6. สตรีสานตะกร้าบา้นกดุแห่ 
7. สกก.สุขเกษมจาํกดั   8. กลุ่มสตรีทอผา้ บา้นโคกสวาท 
9. กลุ่มส่งเสริมเกษตรกร 10. กลุ่มแม่บา้นเกษตรคาํกา้ว 
11. ส.กก.เกษตรอินทรียเ์ลิงนกทาไทยเจริญ 12. กลุ่มศิลประดิษฐด์อกไม ้
13. สกก.มวลชน  จาํกดั 14. กองทุนหมู่บา้นดอนหวาย 
15. สกก.ผูเ้ล้ียงสุกรเลิงนกทา 16. สหกรณ์เครดิต  ยเูน่ียนซ่งแย ้
17. กลุ่มเกษตรอินทรียส์ร้างม่ิง 18. ออมทรัพยส์จัจะเพื่อการผลิต บา้นโนนยาง   
19. สหกรณ์มหาชนการเกษตรสุขเกษม 
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 ผลการวเิคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ 
1) กลุ่มการเงิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. สมาชิกมีจาํนวนไม่มากมีคุณภาพ 
2. มีกฎ ระเบียบชดัเจน 
3. มีทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินการเพียงพอ 
4. สมาชิกมีความสามคัคี 
5. สมาชิกส่วนใหญ่ส่งคืนเงินกูต้ามสัญญา 

1. สมาชิกไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
2. คณะกรรมการและสมาชิกขาดความรู้ 
3. ขาดทุนหมุนเวยีน 
4.การบริหารจดัการบางแห่งไม่มีคุณภาพ 
5.กรรมการปฏิบติัหลายหนา้ท่ี 

โอกาส อุปสรรค 
1. ไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย 
2. หน่วยงานรัฐสนบัสนุน 
3. มีการเช่ือมโยงกบัองคก์รอ่ืน 
4. มีโอกาสไดดู้งานและเรียนรู้กลุ่มอ่ืน 

1. กลุ่มกองทุนในชุมชนมากเกินไป 
2. ไม่มีแหล่งเงินทุนจากภายนอก 

 

2) กลุ่มอาชีพ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. คณะกรรมการเสียสละ เขม้แขง็ รับผดิชอบสูง 
2. สินคา้มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการตลาด 
3. สมาชิกมีความสามารถในการผลิตสินคา้ 
4. วตัถุดิบในทอ้งถ่ินหาง่าย ตน้ทุนตํ่า 
5. มีแหล่งวตัถุดิบธรรมชาติ 
6. เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ภมิูปัญญา 

1. ผลิตสินคา้ไม่ทนัตามความตอ้งการ 
2. ทุนหมุนเวยีนไม่เพียงพอ 
3. สมาชิกไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบกลุ่ม 
4. ขาดความรู้ในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 

โอกาส อุปสรรค 
1.รัฐบาลและองคก์รต่างๆ สนบัสนุน 
2.มีตลาดกวา้งขวาง แน่นอน 
 

1. คู่แข่งตดัราคาสินคา้ 
2. วสัดุ อุปกรณ์ราคาแพง 
3.การคมนาคมไม่สะดวก 
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3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีผูน้าํท่ีเขม้แขง็  สมาชิกมีส่วนร่วม 1. ขาดความรู้ความเขา้ใจการบริหารงาน 
2. มีผูน้าํท่ีเขม้แขง็  สมาชิกมีส่วนร่วม 2. ขาดความรู้ความเขา้ใจการบริหารงาน 
3. มีโรงงาน วตัถุดิบ อุปกรณ์ เป็นของตวัเอง 3. ขาดแหล่งเงินทุนและแหล่งความรู้ 
4. สินคา้ตน้ทุนตํ่า  4. ขาดระบบติดตามหน้ีท่ีดี 
5. บริหารงานในรูปคณะกรรมการ มีความเสียสละ 5. สมาชิกขาดความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี   
6. มีระบบควบคุมติดตามหน้ี 6. การดาํเนินงานตามระบบสหกรณ์ 
7. มีความตอ้งการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 7. ขาดสถานท่ีประกอบการเป็นของตนเอง 

โอกาส อุปสรรค 
1. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นความรู้จากหน่วยงานของรัฐ 

องคก์รต่าง ๆ 
1. แหล่งนํ้าไม่เพียงพอในการทาํเกษตร 

2. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นความรู้จากหน่วยงาน 2. ไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติ 
3. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเงินทุน  เคร่ืองมือจาก 

ภาครัฐ และองคก์ร 
3. ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการกาํหนดราคา 

4. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเงินทุน 4. การตลาดไม่มัน่คง  แน่นอน 
5. มีเวทีนาํเสนอผลงาน  แลกเปล่ียนเรียนรู้ 5. ค่าครองชีพแพงไม่สมดุลยก์บัรายจ่าย 
6. ภาครัฐมีนโยบาย  กฎระเบียบใหก้ารคุม้ครอง 6. การคมนาคมไม่สะดวก 

 
4) ความตอ้งการในการเช่ือมโยง 
กลุ่ม กจิกรรมกลุ่ม กลุ่มทีต้่องการเช่ือมโยง เร่ืองที่ต้องการเช่ือมโยง 

สหกรณ์มหาชนสุขเกษม จาํกดั  ทาํปุ๋ยหมกัอินทรีย ์  กลุ่มอินทรียน์าโส  ขายปุ๋ยอินทรีย ์
กลุ่มออมทรัพยบ์า้นโนนยาง 
(เครือข่ายท่ีมีอยู ่-กลุ่ม
เกษตรกรทาํนายโสธร) 

  กลุ่มออมทรัพย,์กองทุน
หมู่บา้น, เจ 

 ความรู้ดา้นการจดัทาํ
บญัชี 

สกก.มวลชนไทยเจริญ จาํกดั  ไม่ไดท้าํธุรกิจ   ตอ้งการเช่ือมทุกกลุ่ม  ช่วยในดา้นบริหาร
จดัการ 

สหกรณ์เครดิตยเูนียนซ่งแย ้
(เครือข่ายท่ีมีอยู ่– สหกรณ์
ยเูนียนทั้งประเทศ) 

 ระดมทุนไปส่วนกลาง 
ใหส้มาชิกกูร้้อยละ 10 
(รับมา 7%) 

 เปิดโอกาสใหก้องทุนหมู่บา้น
เขา้สมคัรเป็นสมาชิก 

 

สหกรณ์ผูเ้ล้ียงหมูเลิงนกทา  ซ้ือปลายขา้ว 
 ขายมูลสัตว ์

 กลุ่มเกษตรอินทรีย ์
 อ่ืนๆ 

 ซ้ือขายทั้งปัจจยัการ
ผลิตและผลผลิต 

กองทุนหมู่บา้นดอนหวาย 
 

   ความรู้เพ่ิมเติมดา้นบญัชี
และคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มสตรีจกัสานตะกร้า

พลาสติก 
   ตอ้งการจาํหน่าย

ผลผลิต 
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4) ความตอ้งการในการเช่ือมโยง (ต่อ) 
กลุ่ม กจิกรรมกลุ่ม กลุ่มทีต้่องการเช่ือมโยง เร่ืองที่ต้องการเช่ือมโยง 

กลุ่มศิลปะประดิษฐด์อกไม ้
(สบู่)   (เครือข่ายท่ีมีอยู-่กลุ่ม
จกัสาน) 

  กลุ่มสตรีจกัสาน 
 เคร่ืองป้ันดินเผา 
 ภาชนะบรรจุ 

 ตอ้งการตะกร้าใส่
สินคา้ 

 ฝากจาํหน่ายได ้

กลุ่มทอผา้ยอ้มสีธรรมชาติ

นาโส  
 กลุ่มเกษตรกรทาํนานา

โส่ 
 ถุงใส่ขา้วสาร ผา้ 

 ทุกเกษตรทุกกลุ่ม  ใหค้าํแนะนาํในการ
ยอ้มผา้ 

 จาํหน่ายสินคา้ 
กลุ่มทาํหมอน  หมอนฟักทอง  กลุ่มกลุ่มศิลปประดิษฐ์ 

 ดอกไม ้(สบู่)  
 กลุ่มทอผา้ยอ้มสีธรรมชาติ
นาโส 

 ศึกษาความรู้ เพ่ือผลิต 

กลุ่มสตรีบา้นคาํเกา้  ทอเส่ือกก  กลุ่มสตรีบา้นสาํราญ 
 กลุ่มสตรีบา้นโนนยาง 

 ขอกูเ้งิน 

กลุ่มโรงสีทาํนาเกษตรบา้น

หอ้งแซง 
 รับซ้ือและสีขา้ว

จาํหน่าย 
 กลุ่มเกษตรกรทาํนานาโส่ 
 สหกรณ์ผูเ้ล้ียงหมูเลิงนกทา 

 แลกเปล่ียนความรู้ 

กลุ่มเกษตรอินทรียต์าํบล

สร้างม่ิง 
 ทาํนาอินทรีย ์  กลุ่มเกษตรกรทาํนานาโส 

 สหกรณ์ผูเ้ล้ียงหมูเลิงนกทา 
 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

กลุ่มส่งเสริมการเกษตร

ตาํบลสวาท เลิงนกทา 
 ผลิตปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็  ซ้ือขา้วเปลือก 

 ขายขา้ว   ธนาคารชุมชน 
 ซ้ือมูลสัตว ์(ผา่น 
มกท.) 

 จาํหน่ายขา้ว 
สหกรณ์เกษตรอินทรีย ์
เลิงนกทาไทยเจริญ จาํกดั 

 สีขา้วส่งต่างประเทศ  สหกรณ์ผูเ้ล้ียงหมูเลิงนกทา  ขายแกลบ ซ้ือข้ีหมู 

สหกรณ์เครือข่าย

เกษตรกรรมอินทรียส์วาท

สามคัคี จาํกดั (เพ่ิงตั้ง) 

 ออมทรัพย ์สวสัดิการ  
 ถือหุน้ 
 ยงัไม่ค่อยมีกิจกรรม  

  ตอ้งการเช่ือมเร่ือง
เกษตรอินทรีย ์

กลุ่มเกษตรกรทาํนานาโส่  ซ้ือขา้วเปลือก 
 ขายขา้ว 
 ธนาคารชุมชน 

 กลุ่มเกษตรทุกกลุ่ม 
 เครือข่ายอู่ขา้วอู่นํ้า 3 จงัหวดั 
 ธนาคารชุมชน 

 

สหกรณ์ไทยเจริญ   รับฝาก/กูเ้งินสมาชิก 
 รวมซ้ือ/ขายใหส้มาชิก 

 ตอ้งการเช่ือมทุกกลุ่ม   ยนิดีใหค้วามรู้ดา้น
บญัชี สินเช่ือ 
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4.3 ผลการดําเนินงานจัดเวทปีระชุมใหญ่ผู้นํากลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ เพือ่กาํหนดกรอบ ทศิทางการ
ดําเนินงานขององค์กร 
 คณะนกัวิจยัฯ ไดเ้ชิญผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร ท่ีมีความประสงคแ์ละมีศกัยภาพในการดาํเนินงานร่วมกนั 
ร่วมประชุมใหญ่โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร ในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2548 ณ หอ้ง
ประชุม 1 ศาลากลางจงัหวดัยโสธร เพื่อกาํหนดกรอบทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์ร ซ่ึงมีกลุ่ม/
องคก์รเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 34 กลุ่ม ( ตารางภาคผนวกท่ี 4.5 ) ซ่ึงเป็นตวัแทนจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ออมทรัพย ์กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย ์กองทุนหมู่บา้น ทั้งท่ีเป็นกลุ่มดาํเนินการโดย
รัฐบาล ดาํเนินการโดยองคก์รประชาชน และจดัตั้งข้ึนเอง 

4.3.1  การเช่ือมโยงของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ก่อนเข้าไปดาํเนินการวจัิย 
  การเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ ในปัจจุบนัก่อนท่ีจะดาํเนินการวิจยั
พฒันาขบวนการสหกรณ์ สรุปไดด้งัน้ี 
  1) กลุ่มทีมี่การเช่ือมโยงแบบไม่เป็นทางการก่อนการวจัิย  

กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ  มีสมาชิกท่ีเป็นเกษตรกรมากมาย กระจายอยูห่ลาย 
อาํเภอเป็นปัจจยัสาํคญัในการเช่ือมโยง กลุ่มท่ีมาเช่ือมโยงกบักลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ มีกลุ่มเกษตรกร
ทาํนาดงแคนใหญ่ กลุ่มเกษตรกรทาํนานาโส่ กลุ่มเกษตรกรทาํนาทุ่งมน โดยกิจกรรมท่ีเช่ือมโยง คือ การ
จาํหน่ายขา้วเปลือกเพื่อการแปรรูป การซ้ือขา้วอินทรีย ์ดงัภาพท่ี 4.1  
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ภาพที ่4.1  รูปแบบการเช่ือมโยงของกลุ่มการเกษตร 
 
เร่ือง/กจิกรรม ทีเ่ช่ือมโยง 
 A       หมายถึง     การซ้ือขา้วเปลือก 
 B       หมายถึง     จาํหน่าย/ขายขา้วเปลือก 
 C       หมายถึง     การบริหารจดัการ 
 D       หมายถึง     การกูเ้งิน/การสนบัสนุนการเงิน 
 E       หมายถึง     การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

เกษตรกรทาํนาบากเรือ 
-การระดมหุน้ ใหกู้เ้งิน 
-การจาํหน่ายสินคา้แก่สมาชิก 
-แปรรูปผลิตผลการเกษตร 

กลุ่มเกษตรกรทาํนา 
ดงแคนใหญ่ B,  A, C 

กลุ่มเกษตรกรยัง่ยนืนํา้อ้อม 
B, E 

กลุ่มเกษตรกรทาํนา 
นาโส่ B,  A, E, C 

สหกรณ์การเกษตร 
มหาชนะชัย  E,D,A,C 

สมาชิก B, D 

สหกรณ์จังหวดั/ สนง.
เกษตรอาํเภอ/จังหวดั 
C, E 
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2) กลุ่ม/องค์กรทีไ่ม่มีการเช่ือมโยงกนั 
  นอกจากกลุ่มการเกษตรมีการเช่ือมโยงกนัมาก่อนการดาํเนินการวิจยัแลว้ ส่วนกลุ่ม/
องคก์ร/สหกรณ์อ่ืน พบวา่ มีการเช่ือมโยงกนันอ้ยมาก หรืออาจสรุปวา่เป็นการเช่ือมโยงภายในกลุ่มและ

เช่ือมโยงกบัหน่วยงานภาครัฐ ดงั ภาพท่ี 4.2   
 

กลุ่มการเงิน และกลุ่มอาชีพ  ประกอบดว้ย สหกรณ์ออมทรัพย ์ กลุ่มออมทรัพย ์และกลุ่มอาชีพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.2 รูปแบบการเช่ือมโยงของกลุ่มการเงินและกลุ่มอาชีพ 
 
เร่ือง/กจิกรรมเช่ือมโยง 
 A       หมายถึง     การบริหารจดัการ 
 B       หมายถึง     การแลกเปล่ียนสินคา้/ผลผลิตการจาํหน่าย 
 C       หมายถึง     การใชท้รัพยากรร่วมกนั 
 D       หมายถึง     การพึ่งพาดา้นการเงิน 

สหกรณ์/กลุ่มออมทรัพย์ 
-การระดมหุน้ ใหกู้เ้งิน 
-การจาํหน่ายสินคา้แก่สมาชิก

กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ 

E, A สนง. สหกรณ์จังหวดั 

กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี 
E, D, A 

กลุ่มอนุรักษ์ป่า/ 
ธรรมชาต ิ A,D 

A, D 
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 E       หมายถึง     การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 4.3.2 รูปแบบความต้องการเช่ือมโยงของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์  จากการจดัเวทีประชุมผูน้าํกลุ่ม/
องคก์ร/สหกรณ์ระดบัจงัหวดัยโสธร เพื่อร่วมกนักาํหนดกรอบ ทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ร ซ่ึงในการ
การประชุมใชเ้คร่ืองมือคือใบกิจกรรมในการระดมสมอง และแสดงความคิดเห็น ( ภาคผนวก ท่ี4.6 และ
ภาคผนวกท่ี 4.7 )  

 

 1) กลุ่มการเงิน  ประกอบดว้ย สหกรณ์ออมทรัพย ์ กลุ่มออมทรัพย ์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แสดงการเช่ือมโยงภายในเครือข่าย 
  แสดงการเช่ือมโยงระหวา่งเครือข่าย 

 

เร่ือง/กจิกรรม ทีต้่องการเช่ือมโยง 
 A       หมายถึง     การบริหารจดัการ 
 B       หมายถึง     การแลกเปล่ียนสินคา้/ผลผลิตการจาํหน่าย 
 C       หมายถึง     การใชท้รัพยากรร่วมกนั 
 D       หมายถึง     การพึ่งพาดา้นการเงิน 

สหกรณ์/กลุ่มออมทรัพย์ 
-การระดมหุน้ ใหกู้เ้งิน 
-การจาํหน่ายสินคา้แกส้มาชิก

กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
E, D, A, C 

กลุ่มเกษตรทาํนา 
ผลติปุ๋ยอนิทรีย์  B, D, A 

กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี 
B, D, A 

กลุ่มอนุรักษ์ป่า/ธรรมชาติ 
E,D สหกรณ์/กลุ่มออมทรัพย์ 

 
E,B 
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 E       หมายถึง     การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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 2) กลุ่มอาชีพ ประกอบดว้ย กลุ่มจกัสาน หมอนขิด ทอผา้ไหม ทาํเห็ด/อาหารกระป๋อง ทอเส่ือ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  แสดงการเช่ือมโยงภายในเครือข่าย 
  แสดงการเช่ือมโยงระหวา่งเครือข่าย 
 
 เร่ือง/กจิกรรม ทีต้่องการเช่ือมโยง 

 A       หมายถึง     การบริหารจดัการ 
 B       หมายถึง     การแลกเปล่ียนสินคา้/ผลผลิตการจาํหน่าย 
 C       หมายถึง     การใชท้รัพยากรร่วมกนั 
 D       หมายถึง     การพึ่งพาดา้นการเงิน 
 E       หมายถึง     การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
 

กลุ่มอาชีพ 
-การระดมหุน้  ผลิตสินคา้ 

-การจาํหน่ายสินคา้

กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
E, D, B, A 

กลุ่มเกษตรทาํนา 
ปุ๋ยอนิทรีย์  E, C, B 

กลุ่มสหกรณ์/ 
ออมทรัพย์ B, D, A 

กลุ่มอนุรักษ์ป่า/ 
ธรรมชาติ  C, E 

กลุ่มอาชีพ 
B, D, A, B, C 
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 3) กลุ่มการเกษตร  ประกอบดว้ย สหกรณ์การเกษตร  กลุ่มเกษตรกรทาํนา กลุ่มทาํปุ๋ยอินทรีย/์
ชีวภาพ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เร่ือง/กจิกรรม ทีต้่องการเช่ือมโยง 

 A       หมายถึง     การบริหารจดัการ 
 B       หมายถึง     การแลกเปล่ียนสินคา้/ผลผลิตการจาํหน่าย 
 C       หมายถึง     การใชท้รัพยากรร่วมกนั 
 D       หมายถึง     การพึ่งพาดา้นการเงิน 

  E       หมายถึง     การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

กลุ่มการเกษตร 
-การระดมหุน้ ใหกู้เ้งิน ผลิตสินคา้ 

-การจาํหน่ายสินคา้แก่สมาชิก 

กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
E, D, A, C, B 

กลุ่มเกษตรทาํนาและผลติ 
ปุ๋ยอนิทรีย์ B, D, A, C, E 

กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี 
B, D, A 

กลุ่มอนุรักษ์ป่า/ 
ธรรมชาต ิ  E,C 

กลุ่มสหกร์/ออมทรัพย์ 
B, D, A, C, E 
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 4) กลุ่มอนุรักษ์  ประกอบดว้ย กลุ่มเพาะเห็ดคอ้เหนือ(กลุ่มวนาทิพย)์  กลุ่มอนุรักษไ์ผง่าม กลุ่ม
สหกรณ์สวนป่าเอกชนจงัหวดัยโสธร  และ พอช.FM 104.02 MHz   

ความตอ้งการเช่ือมโยงภายในกลุ่มอนุรักษ ์คือ กลุ่มอนุรักษไ์ผง่ามจาํหน่ายวตัถุดิบไมไ้ผใ่หแ้ก่กลุ่ม
เพาะเห็ดคอ้เหนือ และกลุ่มสวนป่าเอกชน  กลุ่มเพาะเห็ดคอ้เหนือจาํหน่ายสินคา้ ไดแ้ก่ เห็ดกระป๋องอาหาร
ป่าใหแ้ก่กลุ่มอนุรักษไ์ผง่ามและกลุ่มสวนป่าเอกชน  สาํหรับกลุ่ม พอช. FM 104.02 MHz นั้นจะทาํการ
เผยแพร่ขอ้มูลการอนุรักษ ์และการดูงานร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แสดงการเช่ือมโยงภายในเครือข่าย 
  แสดงการเช่ือมโยงระหวา่งเครือข่าย 
 
 เร่ือง/กจิกรรม ทีต้่องการเช่ือมโยง 

 A       หมายถึง     การบริหารจดัการ 
 B       หมายถึง     การแลกเปล่ียนสินคา้/ผลผลิตการจาํหน่าย 
 C       หมายถึง     การใชท้รัพยากรร่วมกนั 
 D       หมายถึง     การพึ่งพาดา้นการเงิน 
 E       หมายถึง     การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

กลุ่มอนุรักษ์ป่า/ 
ธรรมชาติ 

 

กลุ่มสหกรณ์การเกษตร/ 
E, B กลุ่มเกษตรทาํนา 

ปุ๋ยอนิทรีย์  E, C, B 

กลุ่มอาชีพ 
B, E 

 

กลุ่มอนุรักษ์ป่า/ 
ธรรมชาติ  B,C, E 
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 4.4. สรุปผลการจัดเวทปีระชุมเพือ่ศึกษาบทบาทกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ 
 ผลการประชุมผูน้าํกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร  4   คร้ัง กระจายครอบคลุมทุก
พื้นท่ี สรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้ง 4 คร้ัง สามารถจาํแนกตามลกัษณะหรือประเภทของกิจกรรมหลกัได ้ดงัน้ี 
 กลุ่มการเกษตร ไดแ้ก่สหกรณ์การเกษตร  กลุ่มเกษตรกรทาํนา  กลุ่มเล้ียงสตัว ์ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
หรือปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มโรงสี เป็นตน้ 
 กลุ่มอาชีพ  ไดแ้ก่กลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่นทาํเส่ือกก ทอผา้ไหม  ผลิตกระเป๋าพลาสติก กลุ่ม
จกัสาน  กลุ่มแปรรูปอาหารจากแหล่งธรรมชาติ กลุ่มทาํและจาํหน่ายหมอนขิด เป็นตน้ 
 กลุ่มการเงิน ไดแ้ก่ กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย ์ กลุ่มออมทรัพย ์ กลุ่มออมทรัพยส์จัจะ เป็นตน้ 
 กลุ่มอนุรักษ์  ไดแ้ก่กลุ่มอาสาพิทกัษป่์าเพื่อชีวิต กลุ่มชมรมรักษธ์รรมชาติ  กลุ่มสหกรณ์สวนป่า 
กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดคอ้เหนือ เป็นตน้ 
 
4.5. ผลการประสานความร่วมมือกบัองค์กร/หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 ผลการศึกษาบทบาทของกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร พบวา่ หน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเก่ียวขอ้งมีบทบาทในการพฒันากลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ค่อนขา้งมาก หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีโครงการ

พฒันากลุ่ม/องคก์ร สหกรณ์ อยา่งต่อเน่ือง เช่น 
1. สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัยโสธร ไดส่้งเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมการจดัเวทีประชุมยอ่ย 3 คร้ัง และ

ใหข้อ้มูลของกลุ่ม/องคก์รสหกรณ์ ทุกคร้ังท่ีคณะผูว้จิยัขอความร่วมมือ 
2. สาํนกังานเกษตรจงัหวดั ไดส่้งตวัแทนเขา้ร่วมการจดัเวทีประชุม 2 คร้ัง ไดใ้หข้อ้มูลและ

ตอบคาํถามผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
3. คณะผูว้จิยัไดเ้ขา้พบผูว้า่ราชการจงัหวดัยโสธร เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางท่ีจะ

พฒันากลุ่ม/องคก์ร สหกรณ์ ผูว้า่ราชการจงัหวดั ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองน้ีมาก ไดส้ัง่การใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งเขา้รับฟัง เขา้ร่วมประชุมในการจดัเวทีเพื่อสรุปผลการศึกษาบทบาท สถานการณ์ของกลุ่ม/องคก์ร 
สหกรณ์ ในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2548  

4. เกิดการเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มต่างๆ และหน่วยงานต่างๆไดรั้บรู้ความตอ้งการของกลุ่มต่างๆ 
และกลุ่มมีช่องทางติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการ 

การดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสมัพนัธ์กบัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในคร้ังน้ี คือ 
สหกรณ์จงัหวดัยโสธร มีการวิจยัปฏิบติัการโครงการพฒันาประสิทธิภาพ การบริหารจดัการกลุ่มผูผ้ลิต 
ภายใตโ้ครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร  ทาํใหก้ลุ่มอาชีพบางกลุ่มมีทกัษะในการ
พฒันาเครือข่าย พฒันาทกัษะการเรียนรู้ หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดัยโสธร ยนิดีท่ีจะใหค้วาม
ร่วมมือทีมวิจยัในการพฒันาขบวนการสหกรณ์ โดยการพฒันาใหเ้กิดเครือข่ายการพฒันาท่ีมีคุณภาพท่ีย ัง่ยนื 
โดยจะสนบัสนุนทุกเร่ืองท่ีสามารถใหก้ารสนบัสนุนได ้
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4.6 สรุปผลการศึกษาระยะที่ 1 และแผนการดําเนินการระยะที ่2 

4.6.1 สรุปผลการศึกษาระยะที ่1 
- กจิกรรมการดําเนินการ ระยะที ่1 

 คณะผูว้จิยัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร ดาํเนินการวิจยัตามแผนงานท่ี
กาํหนดไว ้ดงัน้ี 
  1) ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อวางแผนกรอบ แนวทางการพฒันาขบวนการวิจยัร่วมกนั
กบัทีมผูว้ิจยัในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั คือร้อยเอด็  มหาสารคาม และยโสธร โดยประชุมคร้ังท่ี 1 ท่ีมหาวิทยาลยัราช
ภฏัร้อยเอด็ 
  2) คณะผูว้ิจยัพื้นท่ียโสธร ประชุมวางแผนกาํหนดแผนการดาํเนินงาน โดยหวัหนา้
โครงการวิจยัร่วมพิจารณา และเสนอแผน ให ้สกว. 
  3) ดาํเนินการวิจยัระยะท่ี 1-2 (ตารางท่ี 4.1 และ 4.2) 

4.7 ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายระยะที ่2 (16 ธันวาคม – 14 สิงหาคม 2549) 
เม่ือส้ินสุดระยะท่ี 1 หลงัจากการจดัเวทีประชุมใหญ่ แมจ้ะมีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกนักจ็ริง แต่

เป็นการพดูคุยแสดงความคิดเห็นกนัเบ้ืองตน้เท่านั้น จึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัเวทีในระดบัพื้นท่ีต่อไป โดยการ
จดัเวทีในระยะท่ี 1 นั้นทาํใหผู้น้าํมีความกลา้และมัน่ใจในการท่ีจะเป็นวิทยากรกระบวนการ การท่ีจะเป็น
ผูน้าํการประชุม คณะนกัวจิยัจึงไดก้าํหนดใหมี้การประชุมเวทียอ่ย 4 คร้ัง 
  1. กลุ่มเกษตรทาํนาสหกรณ์การเกษตรท่ีกลุ่มบากเรือ 
  2. กลุ่มอนุรักษแ์ละกลุ่มอาชีพ ท่ี อบต.คอ้เหนือ 
  3. กลุ่มเกษตรทาํนาท่ีกลุ่มเกษตรกรยัง่ยนื ต.นํ้าออ้ม อ. คอ้วงั 
  4. กลุ่มอนุรักษแ์ละกลุ่มอาชีพ ท่ีวดัป่าพทุธสถานภูหินปูน อ. กดุชุม 
 ในการประชุมเวทียอ่ยนั้น มีวตัถุประสงคใ์หแ้ต่ละกลุ่มมีความคุน้เคย ไวใ้จกนัมากข้ึน ตลอดทั้งได้
ศึกษาดูงานในพื้นท่ีเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และหาโอกาสท่ีจะเช่ือมโยงกนัในประเดน็ต่างๆ ในระยะน้ีการ

เช่ือมโยงไดเ้กิดข้ึนในระดบัหน่ึงคือ การเรียนรู้ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การยนิดีใหค้วามช่วยเหลือกนั
ในส่ิงท่ีตนเองหรือกลุ่มมีความสามารถ ตลอดทั้งการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งมากข้ึน เช่น กลุ่มเกษตรกร ต.คอ้
เหนือ รับซ้ือเห็ดโคนกิโลกรัมละ 200 บาท แต่กลุ่มอนุรักษป่์าดงมะไฟไดข้อ้มูลวา่รับซ้ือกิโลกรัมละ 100 
บาท ทาํใหก้ารซ้ือ – ขาย เห็ดโคนไม่เกิดข้ึน อีกทั้งการแลกเปล่ียนประสบการณ์การทาํงานของ อบต. ทั้งน้ี
เพราะการประชุมเวทียอ่ยในระดบัพื้นท่ีนั้น กาํหนดใหมี้ผูแ้ทนของ อบต. เขา้ประชุมดว้ย กลุ่มต่างๆได้
เสนอโครงการต่างๆต่อ อบต. ซ่ึงนายก อบต. หลายแห่งไดใ้หก้ารสนบัสนุนงบประมาณต่อกลุ่มอาชีพ และ
บาง อบต. ไดน้าํปัญหาเร่ืองป่าชุมชนเขา้บรรจุในแผน อบต. ทาํใหมี้งบประมาณในการดาํเนินการ อบต.อ่ืน
ท่ีเขา้ร่วมประชุมกไ็ดแ้นวทางในการบริหารโครงการงบประมาณของตนเองมีความเขา้ใจและขอบคุณ

โครงการวิจยัท่ีไดจ้ดัเวทีการประชุมใหไ้ดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์และไดเ้พื่อนมากข้ึน 
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 การจดัประชุมระดบักลุ่มของตนเองเพียงกลุ่มเดียว โดยทีมวิจยัในการสนบัสนุนการจดัการประชุม 
และมีนกัวิจยัเขา้ไปร่วมเป็นวิทยากรผูช่้วยในการสงัเคราะห์กลุ่มของตนเอง 
 การสนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรมท่ีนกัวจิยัเห็นประเดน็สาํคญัคือ การประกาศเขตอภยัทานบริเวณ

แม่นํ้าชีหนา้วดัศรีธรรมมาราม เทศบาลเมืองยโสธร ทั้งน้ีเพราะวา่บริเวณหนา้วดัติดกบัแม่นํ้าชียงัไม่มีการ

เป็นเขตอภยัทาน เพื่อสร้างความตระหนกัใหเ้ห็นถึงความสาํคญัในการอนุรักษพ์นัธ์ุสตัวน์ํ้ า โดยกาํหนดใน
วนัเขา้พรรษา 10 กรกฎาคม 2549 โดยมีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั รองผูว้า่ราชการจงัหวดั และหวัหนา้ส่วน
ราชการต่างๆท่ีมาทาํบุญท่ีวดัศรีธรรมมารามซ่ึงเป็นอารามหลวงประจาํจงัหวดั มีพระเทพสงัวรญาณ (หลวง
ปู่พวง) เป็นเจา้อาวาส และเป็นเจา้คณะจงัหวดัฝ่ายธรรมยตุ เป็นประธานฝ่ายสงฆใ์นงาน ซ่ึงไดรั้บความ
สนใจมาก ไดรั้บการสนบัสนุนพนัธ์ุปลาจากศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงจงัหวดัยโสธร จาํนวน 50,000 ตวั 
เพื่อเป็นการเพิม่ประชากรสตัวน์ํ้ าใหม้ากข้ึนและมีการเขม้งวดเร่ืองการจบัปลา โดยเคร่ืองมือท่ีไม่ถูกตอ้ง

ตามกฎหมายและหา้มจบัปลาในฤดูวางไข่ ซ่ึงน่าจะเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหชุ้มชนท่ีอยูใ่กลน้ํ้ าไดร่้วมกนักาํหนด

เขตอนุรักษส์ตัวน์ํ้ าในเขตชุมชนของตนเอง 
 อีกทั้งจากการสนใจของทีมวิจยัท่ีเห็นป่าชุมชนบา้นคาํแหลม มีปรากฏการณ์นํ้าผดุหรือนํ้าซึม

เกิดข้ึน ทาํใหเ้กิดแหล่งนํ้าสามารถกกัเกบ็นํ้าในหนองนํ้าและสูบนํ้าเขา้มาใชใ้นหมู่บา้น อีกทั้งมีนํ้าไหลซึม
ไปตามท่ีนา ทาํใหมี้การจดัสรรนํ้าตามคลองร่องเหมืองเพื่อทาํการเกษตรในฤดูแลง้ ทาํใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง
วา่ป่าชุมชนนอกจากเป็นแหล่งผลิตอาหารป่า แหล่งผลิตไมฟื้น และสมุนไพรแลว้ ยงัสามารถซบันํ้ าไวใ้ชใ้น
ฤดูแลง้ไดอี้ก เพื่อเป็นการเพิม่สถานท่ีเรียนรู้ใหมี้มากข้ึน 
 การจดัเวทีใหญ่ หลงัจากท่ีทาํการจดัประชุมมาหลายคร้ัง ทาํใหมี้การคดัเลือกตวัแทนกลุ่มต่างๆได ้
12 กลุ่ม เพื่อเขา้ร่วมประชุมใหญ่อีกคร้ัง เพือ่ใหไ้ดรู้ปแบบของเครือข่ายคณะกรรมการและโครงการท่ีสาํคญั
ต่างๆซ่ึงจะกล่าวต่อไปในบทท่ี6 
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ตารางที ่4.1 กิจกรรมที่ดาํเนินการในการวจิยัระยะที่ 1 ระหวา่งวนัที่ 15 สิงหาคม 2548- 14 ธนัวาคม 2548 

ลาํดบั
ที ่

กจิกรรมดาํเนินการ วนั เดอืน  ปี/สถานที่ ทมีวจิัย/ผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ข้าร่วม กลุ่มเป้าหมาย/จํานวนผู้เข้าร่วม จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีจ่ะเกดิขึน้ 

1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกบั

คณะผูว้จิยั 3 จงัหวดัที่  
5  กนัยายน 2548 
ม.ราชภฏัร้อยเอด็ 

 คณะผูว้จิยัทุกคน นกัวจิยั 3 จงัหวดั /20 คน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกบัคณะผูว้จิยั 3 
จงัหวดัและประชุมกาํหนดแผนการดาํเนินการ

วจิยั 
2. ประชุมกาํหนดแผนการดาํเนินการ

วจิยั 
7-9  กนัยายน 2548 

/สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ยโสธรเขต1 

 คณะผูว้จิยัทุกคน คณะนกัวจิยั /7 คน ทาํความเขา้ใจร่วมกนั 

3. สาํรวจกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ใน
พื้นที่จงัหวดัยโสธร 

10 - 18 กนัยายน 2548  คณะผูว้จิยัพื้นที่ กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในพื้นที่ 
/100 คน 

สาํรวจกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดั
ยโสธร 

4. เขา้พบเจา้หนา้ที่หน่วยงานการเพื่อ

สาํรวจขอ้มูลกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์
และเครือข่ายจงัหวดัยโสธร 

19 -20 กนัยายน 2548  คณะนกัวจิยัทุกคน เจา้หนา้ที่หน่วยงานราชการไดแ้ก่ 
สนง.พฒันาชุมชน, สนง.เกษตร
จงัหวดั, สนง.สหกรณ์จงัหวดั 

-ไดล้กัษณะเครือข่ายที่มีอยู ่ณ ปัจจุบนั 
-ไดจ้าํนวนและรายชื่อคนจนจดทะเบียนของ
จงัหวดัยโสธร 

5. จดัเวทีประชุมครั้งที่ 1 มีผูน้าํกลุ่มใน
พื้นที่อาํเภอ เมืองยโสธร  ป่าติ้ว และ
ทรายมูล 

21 กนัยายน 2548 
/วทิยาลยัชุมชนยโสธร 

 คณะผูว้จิยัทุกคน มีผูน้าํกลุ่มองคก์รอาํเภอ เมือง
ยโสธร  ป่าติ้ว และทรายมูล 
/48 คน 

จดัเวทีประชุมครั้งที่ 1 มีผูน้าํกลุ่มในพื้นที่อาํเภอ 
เมืองยโสธร  ป่าติ้ว และทรายมูล 
 

6. จดัเวทีประชุมครั้งที่ 2 มีผูน้าํกลุ่มใน
พื้นที่อาํเภอคอ้วงั มหาชนะชยั และ
คาํเขื่อนแกว้ 

6  ตุลาคม  2548 
/วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยยีโสธร 

 คณะผูว้จิยัทุกคน  
 เจา้หนา้ที่จาก สนง.พฒันาชุมชน

, สนง.เกษตรจงัหวดั, สนง.
สหกรณ์จงัหวดั และจาก พอช. 

ผูน้าํกลุ่มอาํเภอคอ้วงั มหาชนะชยั 
และคาํเขื่อนแกว้ 
/ 49 คน 

-จดัเวทีประชุมครั้งที่ 2 มีผูน้าํกลุ่มในพื้นที่อาํเภอ
คอ้วงั มหาชนะชยั และคาํเขื่อนแกว้ 
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ตารางที ่4.1 กิจกรรมที่ดาํเนินการในการวจิยัระยะที่ 1 ระหวา่งวนัที่ 15 สิงหาคม 2548- 14 ธนัวาคม 2548 (ต่อ) 

ลาํดบั
ที่ 

กจิกรรมดาํเนินการ วนั เดอืน  ปี/สถานที่ ทีมวจิัย/ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมาย/จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

จุดมุ่งหมาย/ผลงานที่จะเกดิขึน้ 

7. จดัเวทีประชุมครั้งที่ 3  มีผูน้าํกลุ่มในพื้นที่
อาํเภอกดุชุม  ไทยเจริญ และเลิงนกทา 

7  ตุลาคม  2548 
/โรงเรียนกดุชุมวทิยาคม อ.

กดุชุม 

 คณะผูว้จิยัทุกคน 
 เจา้หนา้ที่จาก สนง.พฒันา
ชุมชน, สนง.เกษตรจงัหวดั, 
สนง.สหกรณ์จงัหวดั  

ผูน้าํกลุ่มอาํเภอกดุชุม  ไทย
เจริญ และเลิงนกทา 
/38 คน 

-จดัเวทีประชุมครั้งที่ 3  มีผูน้าํกลุ่มในพื้นที่อาํเภอกดุ
ชุม  ไทยเจริญ และเลิงนกทา 
 

8. สาํรวจกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดั
ยโสธร 

9-16 ตุลาคม 2548  คณะผูว้จิยัพื้นที่ กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในพื้นที่ 
/40 คน 

-สาํรวจกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัยโสธร 

9. จดัเวทีประชุมครั้งที่ 4  มีผูน้าํกลุ่มในพื้นที่ทุก
อาํเภอ เพื่อศึกษารูปแบบการเชื่อมโยง 

19  ตุลาคม  2548 
/ศาลากลางจงัหวดัยโสธร 

 คณะผูว้จิยัทุกคน 
 เจา้หนา้ที่จาก สนง.พฒันา
ชุมชน, สนง.เกษตรจงัหวดั, 
สนง.สหกรณ์จงัหวดั และจาก 
พอช. 

ผูน้าํกลุ่มในจงัหวดัยโสธร 
/40 คน 

-จดัเวทีประชุมครั้งที่ 4  มีผูน้าํกลุ่มในพื้นที่ทุกอาํเภอ 
เพื่อศึกษารูปแบบการเชื่อมโยง 
 

10. ศึกษากลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ที่สนใจร่วมพฒันา
ขบวนการสหกรณ์ 

20-26 ตุลาคม 2548  คณะผูว้จิยัพื้นที่ กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ที่สนใจ
ร่วมพฒันาขบวนการสหกรณ์/ 
33 คน 

-ศึกษากลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัยโสธรที่
สนใจร่วมพฒันาขบวนการสหกรณ์ 

11. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกบัคณะผูว้จิยั 3 
จงัหวดั  

27  ตุลาคม  2548 
ม.ราชภฏัมหาสารคาม 

 คณะผูว้จิยัทุกคน นกัวจิยั 3 จงัหวดั 
/20 คน 

-ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกบัคณะผูว้จิยั 3 
จงัหวดัที่  

12. สรุป/สงัเคราะห์ผลการดาํเนินงานโครงการวจิยั  
ระยะที่ 1  

พฤศจิกายน 2548  คณะผูว้จิยัทุกคน คณะนกัวจิยั 
/7 คน 

รายงานผลการวจิยัระยะที่ 1 

13. รายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยัระยะที่1 ธนัวาคม  2548  คณะผูว้จิยัทุกคน คณะนกัวจิยั/3คน  
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ขั้นตอน / กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจิัย ระยะที ่1 
 
ตารางที ่4.2  การวิจยัเพื่อพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัยโสธร  มีขั้นตอน/กระบวนการดาํเนินงาน เพื่อพฒันาเครือข่ายสหกรณ์   ดงัต่อไปนี้ 
 

ลาํดบัที่ ว/ด/ป 
กระบวนการ/วธิีการ ของทมีวจิัย 

(ระบุการจัดสัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่

กระบวนการ  
สถานที่ 

ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ(เช่น สร้างความ
เข้าใจ/เกดิเครือข่ายฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 
 
1 
 
 
 
 

 
2. 

ระยะที ่1 
 
21 ก.ย 48 
 
 
 
 
 
6 ต.ค.48 

การวเิคราะห์สถานการณ์กลุ่ม/
องค์กร 
ประชุมผูน้าํกลุ่มองคก์ร 
และสหกรณ์เพื่อศึกษาสถานการณ์

และบทบาทการดาํเนินงานของ

สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนใน
พื้นที่ 
 
ประชุมผูน้าํกลุ่มองคก์รและสหกรณ์

เพื่อศึกษาสถานการณ์และบทบาท

การดาํเนินงานของ 
สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนใน
พื้นที่ 
 

 
 
ผูน้าํกลุ่ม/องคก์รและ 
สหกรณ์ในพื้นที่อาํเภอเมือง

ยโสธร ป่าติ้ว และทรายมูล 20 
กลุ่มจาํนวน  60  คน  ผู้เข้าร่วม 
วทิยากร 7 คน 
ผูน้าํกลุ่ม/องคก์รและ 
สหกรณ์ในพื้นที่อาํเภอมหา

ชนะชยั  คอ้วงั และคาํเขื่อน
แกว้  20 กลุ่มจาํนวน60  คน 

ผู้เข้าร่วม 
วทิยากร 7 คน 

 
 

สาํนกังานชัว่คราววทิยาลยั

ชุมชน จงัหวดัยโสธร 
 
 
 

 
หอ้งประชุม 
วทิยาลยัเกษตรกรรมและ 

เทคโนโลยจีงัหวดัยโสธร 

 
 
1. ไดร้ับทราบบทบาท/สถานการณ์การ
ดาํเนินงานของกลุ่มสหกรณ์/องคก์ร
ประชาชนในพื้นที่ 
2. ตวัแทนกลุ่มองคก์ร/สหกรณ์ได้
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้เกี่ยวกบัการดาํเนินงานของกลุ่ม

สหกรณ์/องคก์ร 
3. เสริมสร้างเครือข่าย 
พนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม 
สหกรณ์/องคก์รประชาชน 
(เหมือนลาํดบัที่ 1) 
 

 
 

6  ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
6 ชัว่โมง 
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ตารางที ่4.2  การวิจยัเพื่อพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัยโสธร  มีขั้นตอน/กระบวนการดาํเนินงาน เพื่อพฒันาเครือข่ายสหกรณ์   ดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

ลาํดบัที ่ ว/ด/ป 
กระบวนการ/วธิีการ ของทมีวจิัย 

(ระบุการจัดสัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่

กระบวนการ  
สถานที่ 

ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ(เช่น สร้างความ
เข้าใจ/เกดิเครือข่ายฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

   3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 

 
 
 
 
 
 

 

7 
ต.ค. 48 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 ต.ค.48 
 

ประชุมผูน้าํกลุ่มองคก์ร 
และสหกรณ์เพื่อศึกษาสถานการณ์และ

บทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/
องคก์รประชาชนในพื้นที่ 

 
 
 
 
 

 
 
ประชุมผูน้าํกลุ่มองคก์ร 
และสหกรณ์เพื่อศึกษาสถานการณ์และ

บทบาทการดาํเนินงานของ 
สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพื้นที่ 

 
 
 

ผูน้าํกลุ่ม 
องคก์รและ 
สหกรณ์ในพื้นที่อาํเภอเลิงนกทา  
 กดุชุม และ 
ไทยเจริญ 
รวม 18 กลุ่ม 
จาํนวน 50 คน 

ผู้เข้าร่วม 
- วทิยากร 7 คน 
 
ผูน้าํกลุ่ม 
องคก์รและ 
สหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัยโสธร 30 
กลุ่ม 
จาํนวน 68 คน 

ผู้เข้าร่วม 
- วทิยากร 7  คน 
-หวัหนา้ส่วนราชการ  5 คน 

หอ้งประชุมโรงเรียนกดุชุม

วทิยาคม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หอ้งประชุม 2 ศาลากลาง
จงัหวดัยโสธร 

1. ไดร้ับทราบบทบาท/ สถานการณ์การดาํเนินงาน
ของกลุ่มสหกรณ์/องคก์รประชาชนในพื้นที่ 
2. ตวัแทนกลุ่มองคก์ร/สหกรณ์ไดแ้ลกเปลี่ยน 
เรียนรู้เกี่ยวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มสหกรณ์/
องคก์ร 
3. เสริมสร้างเครือข่าย 
พนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม 
สหกรณ์/องคก์รประชาชน 
1. ไดร้ับทราบบทบาท สถานการณ์การดาํเนินงาน
ของกลุ่มสหกรณ์/องคก์รประชาชน 
2. ไดแ้นวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย และการขอรับ
การสนบัสนุนจากองคก์รอื่น หรือหน่วยงานอื่น 
3.  ไดร้ับทราบปัญหา  อุปสรรคการดาํเนินงานของ
สหกรณ์/องคก์รประชาชนในพื้นที่ 

6  ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6  ชัว่โมง 
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ตารางที ่4.2  การวิจยัเพื่อพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัยโสธร  มีขั้นตอน/กระบวนการดาํเนินงาน เพื่อพฒันาเครือข่ายสหกรณ์   ดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

ลาํดบัที ่ ว/ด/ป 
กระบวนการ/วธิีการ ของทมีวจิัย 

(ระบุการจัดสัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่

กระบวนการ  
สถานที่ 

ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ(เช่น สร้างความ
เข้าใจ/เกดิเครือข่ายฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

   5 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 

 

27 ม.ค.49 
 
 
 
 
 
 

 
 
28 ม.ค.49 

 

ประชุมผูน้าํกลุ่มองคก์รและ

สหกรณ์เพื่อหาแนวทางในการ

พฒันาการดาํเนินงาน  และ
เสริมสร้างพนัธมิตรระหวา่ง 
สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนใน
พื้นที่ 

 
 

 
ประชุมผูน้าํกลุ่มองคก์รและ

สหกรณ์เพื่อหาแนวทางในการ

พฒันาการดาํเนินงาน  และ
เสริมสร้างพนัธมิตรระหวา่ง 
สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนใน
พื้นที่ 
 

ผูน้าํกลุ่มองคก์รและ

สหกรณ์ดา้นการทาํนา ,
ออมทรัพย ์
จาํนวน 14 คน 

ผู้เข้าร่วม 
-นายก อบต. 
7 คน 
-วทิยากร 7 คน 
 
ผูน้าํกลุ่มองคก์รและ

สหกรณ์ดา้นอาชีพ และ 
อนุรักษป์่า 
จาํนวน 14 คน 

ผู้เข้าร่วม 
- นายก อบต.7 คน 
- วทิยากร 7 คน 

หอ้งประชุมโรงสีกลุ่ม

เกษตรกรทาํนาบากเรือ  
อาํเภอมหาชนะชยั  
จ.ยโสธร 

 
 
 
 

 
หอ้งประชุมองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลคอ้

เหนือ 
 
 
 

 

1. กิจกรรม  ผลผลิต  จุดเด่นจุดดอ้ย  ปัญหา
อุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์/องคก์ร 
2. ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวทางการ
เชื่อมโยงเครือข่าย 
3. กิจกรรม  วธิีการที่คาดวา่จะเชื่อมโยง 
 
 
 
 
1. กิจกรรม  ผลผลิต  จุดเด่นจุดดอ้ย  ปัญหา
อุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์/องคก์ร 
2. ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวทางการ
เชื่อมโยงเครือข่าย 
3. กิจกรรม  วธิีการที่คาดวา่จะเชื่อมโยง 

5 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5  ชัว่โมง 
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ตารางที ่4.2  การวิจยัเพื่อพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัยโสธร  มีขั้นตอน/กระบวนการดาํเนินงาน เพื่อพฒันาเครือข่ายสหกรณ์   ดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

ลาํดบัที ่ ว/ด/ป 
กระบวนการ/วธิีการ ของทมีวจิัย 

(ระบุการจัดสัมมนา/เวที
แลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่
กระบวนการ  สถานที่ 

ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ(เช่น สร้างควา
เข้าใจ/เกดิเครือข่ายฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

    
 
 
7 

 
 
 
 
 

 
 
8 

 
 
 

 

 
 
 

10 มี.ค.49 
 
 
 
 
 

 
 

11.มี.ค.49 
 

ระยะที ่2  การวางแผน 
กลยุทธ์ของสหกรณ์/องค์กร 
 
ประชุมผูน้าํกลุ่มองคก์รและ

สหกรณ์เพื่อจดัทาํแผนดาํเนินงาน 
และเสริมสร้างพนัธมิตรระหวา่ง

สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชน
ในพื้นที่ 

 
 
 
ประชุมผูน้าํกลุ่มองคก์ร 
และสหกรณ์เพื่อจดัทาํแผน

ดาํเนินงาน  และเสริมสร้าง
พนัธมิตรระหวา่งสหกรณ์/กลุ่ม/
องคก์รประชาชนในพื้นที่ 

 
 
 
ผูน้าํกลุ่ม/องคก์รและ 
สหกรณ์ดา้นโรงสี  การทาํนา 
,และออมทรัพย ์ 42 คน 

ผู้เข้าร่วม 
-วทิยากร 7 คน 
 
 
 
ผูน้าํกลุ่ม/องคก์รและ 
สหกรณ์ดา้นอาชีพ และ 
อนุรักษป์่า จาํนวน       42 คน 

ผู้เข้าร่วม 
-วทิยากร   7 คน 

 
 
 
หอ้งประชุมศนูยก์ารเรียนรู้ 
ชุมชน ต. นํ้าออ้มอาํเภอ 
คอ้วงั 
จ.ยโสธร 
 
 
 
 
หอ้งประชุม วดัป่าพทุธ
สถานภหูินปูน 
อ.กดุชุม 
จ.ยโสธร 

 
 

 
 
 
1. ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวทางการ
จดัทาํแผนยกุลยทุธ์ของกลุ่ม 
2.  ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่ม 
3.  การกาํหนดวิสัยทศัน์พนัธกิจ  เป้าหมาย 
4. โครงการ/กิจกรรมที่จะดาํเนินการของ
กลุ่ม 
 
 
1. ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวทางการ
จดัทาํแผนกลยทุธ์ของกลุ่ม 
2.  ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่ม 
3.  การกาํหนดวิสัยทศัน์พนัธกิจ  เป้าหมาย 
4. โครงการ/กิจกรรมที่จะดาํเนินการของ
กลุ่ม 

 
 
 

5 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 

 
5  ชัว่โมง 
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ตารางที ่4.2  การวิจยัเพื่อพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัยโสธร  มีขั้นตอน/กระบวนการดาํเนินงาน เพื่อพฒันาเครือข่ายสหกรณ์   ดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

ลาํดบัที ่ ว/ด/ป 
กระบวนการ/วธิีการ ของทมีวจิัย 

(ระบุการจัดสัมมนา/เวที
แลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่
กระบวนการ  สถานที่ 

ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ(เช่น สร้างควา
เข้าใจ/เกดิเครือข่ายฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

 9. 
 
 
 
 

 
10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 เมย.49 
 
 
 
 

 
31 พ.ค.49 

 

การประชุมกลุ่มสหกรณ์/องคก์ร 
และผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อหาแนวทางใน

การพฒันาการดาํเนินงาน  และ
จดัทาํแผน 
กลยทุธ์ของกลุ่ม 
 
การประชุมกลุ่มสหกรณ์/องคก์ร 
และผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อหาแนวทางใน

การพฒันาการดาํเนินงาน  และ
จดัทาํแผนกลยทุธ์ของกลุ่ม 

 
 

 
 

 

สมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
ศรีฐานพลงัสามคัคีและ 
ผูเ้กี่ยวขอ้ง 
จาํนวน 20 คน 

ผู้เข้าร่วม 
-วทิยากร   2 คน 
สมาชิกกลุ่มสวนป่าชุมชนดง

มะไฟและผูเ้กี่ยวขอ้ง 
จาํนวน 20 คน 

ผู้เข้าร่วม 
-วทิยากร  3  คน 
 
 

หอ้งประชุม 
 ต. อาํเภอป่าติ้ว 
จ.ยโสธร 
 
 
 
หอ้งประชุม อบต. 
ดงมะไฟ 
อ.ทรายมูล 
จ.ยโสธร 

 
 
 

 

1. ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวทางการ
จดัทาํแผนกลยทุธ์ของกลุ่ม 
2.  ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่ม 
3.  การกาํหนดวิสัยทศัน์พนัธกิจ  เป้าหมาย 
4. โครงการ/กิจกรรมที่จะดาํเนินการของ
กลุ่ม 
1. ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวทางการ
จดัทาํแผนกลยทุธ์ของกลุ่ม 
2.  ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่ม 
3.  การกาํหนดวิสัยทศัน์พนัธกิจ  เป้าหมาย 
4. โครงการ/กิจกรรมที่จะดาํเนินการของ
กลุ่ม 
 
 
 

5 ชัว่โมง 
 
 
 
 

 
5  ชัว่โมง 
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ตารางที ่4.2  การวิจยัเพื่อพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัยโสธร  มีขั้นตอน/กระบวนการดาํเนินงาน เพื่อพฒันาเครือข่ายสหกรณ์   ดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

ลาํดบัที ่ ว/ด/ป 
กระบวนการ/วธิีการของทมีวจิัย 

 
 กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่กระบวนการ  

(ระบุจํานวน) 
สถานที ่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

  
11. 

 
 
 

 
12. 

 
 
 
 
 
 

13. 
 

 
10 มี.ค.49 
 
 
 
 
28 มิ.ย.49 
 
 
 
 
 
 
4 ก.ค.49 
 

 
การประชุมกลุ่มสหกรณ์/องคก์ร 
และผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อหาแนวทางใน

การพฒันาการดาํเนินงาน  และจดัทาํ
แผนกลยทุธ์ของกลุ่ม 
 
การประชุมกลุ่มสหกรณ์/องคก์ร 
และผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อหาแนวทางใน

การพฒันาการดาํเนินงาน  และจดัทาํ
แผนกลยทุธ์ของกลุ่ม 

 
 
 

การประชุมกลุ่มสหกรณ์/องคก์ร 
และผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อหาแนวทางใน

การพฒันาการดาํเนินงาน  และจดัทาํ
แผนกลยทุธ์ของกลุ่ม 
 

 
สมาชิกกลุ่มอาชีพวนาทิพย์

บา้นคาํนํ้าสร้าง ต. คอ้เหนือ
และผูเ้กี่ยวขอ้งจาํนวน 20 คน 

ผู้เข้าร่วม 
-วทิยากร   4  คน 
สมาชิกกลุ่ม 
เกษตรกรยัง่ยนื ต. 
นํ้าออ้มและผูเ้กี่ยวขอ้ง 
จาํนวน 20 คน 

ผู้เข้าร่วม 
-วทิยากร   3  คน 
 
สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์บา้น

หวัเมืองและเกี่ยวขอ้งจาํนวน 
28 คน 

ผู้เข้าร่วม 
-วทิยากร    3  คน 

 
หอ้งประชุม 
ศนูยเ์พาะเห็ดวนาทิพย ์
 บา้นคาํนํ้าสร้าง 
ต.คอ้เหนือ  จ.ยโสธร 
 
หอ้งประชุมศนูยก์าร

เรียนรู้  
ต. นํ้าออ้ม 
อ. คอ้วงั 
จ.ยโสธร 
 
 
หอ้งประชุมที่ทาํการ 
กลุ่มสตรีบา้นหวัเมือง 
 ต. หวัเมือง 
อ.มหาชนะชยั 
จ.ยโสธร 

 
1. ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวทางการจดั 
ทาํแผนกลยทุธ์ของกลุ่ม 
2.  ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่ม 
3.  การกาํหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ  เป้าหมาย 
4. โครงการ/กิจกรรมที่จะดาํเนินการของกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
1. ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวทางการ
จดัทาํแผนกลยทุธ์ของกลุ่ม 
2.  ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่ม 
3.  การกาํหนดวิสัยทศัน์พนัธกิจ  เป้าหมาย 
4. โครงการ/กิจกรรมที่จะดาํเนินการของกลุ่ม 

 
5 ชัว่โมง 

 
 
 

 
5  ชัว่โมง 

 
 
 
 

 
 

5 ชัว่โมง 
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ตารางที ่4.2  การวิจยัเพื่อพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัยโสธร  มีขั้นตอน/กระบวนการดาํเนินงาน เพื่อพฒันาเครือข่ายสหกรณ์   ดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

ลาํดบัที ่ ว/ด/ป 
กระบวนการ/วธิีการของทีมวจิัย

(ระบุการจัดสัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่

กระบวนการ  
สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ(เช่น สร้างความเข้าใจ/เกดิเครือข่ายฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

14. 
 
 
 
 
 
 

 

10 ก.ค.49 
 

การประสานความร่วมมือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวขอ้ง การประชุมกลุ่ม
สหกรณ์/องคก์ร และผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อ
หาแนวทางในการพฒันาการ

ดาํเนินงาน  และจดัทาํแผนกลยทุธ์
ของกลุ่ม 
การกาํหนดเขตอภยัทานสัตวน์ํ้ า   
แม่นํ้าชีบริเวณ 
วดัศรีธรรมาราม 

- สมาชิกกลุ่ม 
สหกรณ์/องคก์รใน
พื้นที่จาํนวน 20 คน 
- หวัหนา้ส่วนราชการ

15 คน 
- ประชาชน 50  คน 
- นกัเรียน 15 คน 
- นกัวจิยัพื้นที่  7  คน 

หอ้งประชุมสุนทร

จิตตา นุสรณ์ 
วดัศรีธรรมาราม 
และบริเวณถนนริม

แม่นํ้าชี 
อ.เมือง 
จ.ยโสธร 

1. ควรตระหนกั   
จิตสาํนึกต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
2.  การกาํหนดบริเวณเขตอภยัทานสัตวน์ํ้ า 
3.  กฎกติกา  ระเบียบแนวปฏิบตัิร่วมกนัในการอนุรักษท์รัพยากรของ
ชุมชนที่เกี่ยวขอ้ง 
 

30 
ชัว่โมง 

 
 
 
 
 

 

 15. 22  ก.ค.49 การประชุมใหญ่ สมาชิกกลุ่ม
สหกรณ์/องคก์รในพื้นที่จงัหวดั
ยโสธร  

ประธานและสมาชิก

กลุ่ม  16  กลุ่ม ๆ  ละ 5  
คน รวม 80 คน 

ผู้เข้าร่วม 
- วทิยากร 6 คน 
-  หวัหนา้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวขอ้ง  5  
คน 

หอ้งประชุมอาคาร

อเนกประสงค์

โรงเรียนบา้น

สาํราญ สาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ยโสธร เขต 1 
 อ.เมือง 
จ.ยโสธร 

1. ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานของ
สหกรณ์/องคก์ร 
2.  การสร้างพนัธมิตรและการเชื่อมโยงเครือข่าย 
3.  โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย  ไดแ้ก่ 
 - กลุ่มสหกรณ์/องคก์รเกี่ยวกบัการออมทรัพย ์
- กลุ่มสหกรณ์/องคก์รเกี่ยวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติ 
- กลุ่มสหกรณ์/องคก์รเกี่ยวกบัโรงสี การทาํนา 
- กลุ่มสหกรณ์/องคก์รเกี่ยวกบัการผลิตสินคา้ 
4. คณะกรรมการเครือข่ายสหกรณ์/องคก์ร ในพื้นที่จงัหวดัยโสธร 

 
6 ชัว่โมง 
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บทที ่5 
เครือข่ายทีเ่กดิขึน้ 

 
ผลการประชุมผูน้าํกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร  4   คร้ัง ครอบคลุมทุก

พื้นท่ีรวมทั้งหมด 59 กลุ่ม และคดัเลือกกลุ่ม/องคก์ร สหกรณ์ท่ีสนใจร่วมกนัพฒันาขบวนการ

สหกรณ์ในระยะท่ี 2 ได ้ 11 กลุ่ม (ภาคผนวกท่ี 5.1 ) และแต่ละกลุ่มมีการเรียนรู้ซ่ึงกนัระหวา่งกลุ่ม 
เพื่อเช่ือมโยงและพฒันาเครือข่าย  คณะผูว้ิจยัร่วมกบัองคก์รต่างๆ ไดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1. ประชุมผูน้าํกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ เพื่อใหค้วามรู้และกระตุน้ใหผู้น้าํใชแ้ผน

ยทุธศาสตร์ในการพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ โดยใหก้ระบวนการเรียนรู้

กลุ่มองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการทบทวนจุดอ่อน จุดแขง็ของแต่ละกลุ่ม/องคก์ร  
2. กลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ จดัการประชุมสมาชิกและผูน้าํกลุ่ม เพื่อทบทวนบทบาท 

ภารกิจของแต่ละกลุ่ม กาํหนดแผนยทุธศาสตร์และแนวทางเช่ือมโยงและสร้างเครือข่าย  
     ผลการประชุมพฒันาเครือข่าย  สรุปไดด้งัน้ี 

 
5.1 กลุ่มการเกษตร 
       ความเป็นมาของเครือข่ายกลุ่มการเกษตร 
 

 กลุ่มการเกษตร กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ยนื ต.นํ้าออ้ม  และกลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ ไดจ้ดั
ประชุมสมาชิกกลุ่ม ผูน้าํกลุ่มเพื่อทบทวนบทบาทการดาํเนินงานของกลุ่ม กาํหนดแผนยทุธศาสตร์
การพฒันา กลุ่มละ  1 วนั โดยมีกลุ่มทาํนาดงแคนใหญ่ กลุ่มโรงสีไทยเจริญ เลิงนกทา ร่วมประชุม 
ผลการดาํเนินการประชุม สมาชิกมีการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ ขอ้จาํกดั
ในการดาํเนินงาน ซ่ึงทั้ง  3 กลุ่มมีแนวคิดสอดคลอ้งกนัในประเดน็สาํคญั ดงัน้ี 
 1. การทาํนาขา้วอินทรีย ์ เพือ่การคา้ ทุกกลุ่มสรุปตรงกนัวา่ เกษตรกรท่ีทาํนาขา้วอินทรีย์
ดว้ยความตั้งใจและดาํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนด จะเกิดประโยชนห์ลายประการเช่น 
     1.1 เป็นการลดค่าใชจ่้ายไดถึ้งร้อยละ 50  ของรายจ่ายท่ีทาํนาขา้วปุ๋ยสารเคมี 
     1.2 เพิ่มปริมาณผลผลิตขา้วลดการใชส้ารเคมี 
     1.3 กลุ่มสมาชิกมีความมัน่ใจ และเช่ือมัน่ในการทาํนาขา้วอินทรีย ์ จนกล่าวไดว้า่ “ให้
ปุ๋ยเคมี มาใชฟ้รีเพื่อทาํนาขา้ว กไ็ม่ตอ้งการ” 
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ปัญหาการทาํนาข้าวอนิทรีย์ ทีสํ่าคญั คอื 
  1) กลุ่มเกษตรกรท่ีทาํนาขา้วโดยใชปุ๋้ยสารเคมี ใกลน้าขา้วอินทรีย ์ ทาํใหคุ้ณภาพ
ของขา้วอินทรียข์าดความน่าเช่ือถือ ปริมาณการส่งออกจึงไม่เพียงพอ 
  2)  คุณภาพของขา้วอินทรีย ์ของกลุ่มเครือข่ายไดรั้บรองมาตรฐานต่างกนั  การรับ
ขา้วกลุ่มอ่ืนมาจาํหน่าย เพื่อส่งออกจึงเป็นเร่ืองค่อนขา้งยาก เพราะการกาํหนดมาตรฐานของกลุ่ม

ผูรั้บซ้ือค่อนขา้งเขม้งวด เร่ืองมาตรฐานการผลิต ดงันั้นการเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อรับขา้วมาจาํหน่าย
จึงยงัขาดความมัน่ใจ 
  3) ความมัน่ใจของสมาชิกเก่าท่ีทาํนาขา้วอินทรียไ์ม่เตม็รูปแบบ สมาชิกท่ียงัไม่กลา้
ทาํนาขา้วอินทรีย ์ และปลูกพืชอ่ืนๆ ในพื้นนาเพื่อเป็นการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช่น การ
ปลูกถัว่พร้าในนาขา้ว ของกลุ่มทาํนาบากเรือ 
  4)ความเช่ือถือต่อองคก์รการเกษตรอ่ืนและความจริงใจในการเปิดใจร่วมประสาน
ประโยชน์ขององคก์ร 
  5) ขาดเงินทุนหมุนเวียน เพราะขายขา้วเงินเช่ือ ประมาณ 15- 30 วนั 
  6) ช่องทางการตลาดมีนอ้ยราย ทาํใหข้ยายตลาดยาก 

  
การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน 

  กลุ่มการเกษตร มีการประชุมร่วมกนัและตกลงร่วมกนัพฒันาองคก์ร โดยมี

วตัถุประสงคส์าํคญัดงัน้ี 
  1) พฒันาความรู้และทกัษะดา้นการเกษตรใหก้บัสมาชิกในองคก์ร โดยมุ่งเนน้ให้
สมาชิกผลิตขา้วอินทรียเ์พื่อการส่งออกและการดาํเนินเศรษฐกิจพอเพยีง 
  2)   เพิ่มศกัยภาพการผลิตของกลุ่ม โดยมุ่งเนน้ใหส้มาชิกผลิตขา้วใหไ้ดผ้ลผลิตได้
เป็นมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของลูกคา้หรือคู่คา้ โดยมาตรฐานการผลิตขององคก์รทุกองคก์รตอ้งได้
มาตรฐานเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั เพื่อแลกเปล่ียนสินคา้กนัได ้
  3)  เพิ่มรายไดใ้หก้บัสมาชิก โดยการหาตลาดใหก้บัสมาชิก ส่งเสริมใหส้มาชิก
บริหารจดัการการคา้ไดด้ว้ยตนเอง 
  การดําเนินการของกลุ่มเครือข่ายการเกษตร 
  1) จดัใหมี้กรรมการผูป้ระสานงานระหวา่งกลุ่มการเกษตร และกลุ่มองคอ์งกรอ่ืนๆ 
  2) กิจกรรมหรือประเดน็ท่ีมีการเช่ือมโยงระหวา่งเครือข่าย คือ 
      2.1  การพฒันาสมาชิกกลุ่มโดยจดัอบบรมใหค้วามรู้ หลกัสูตรระยะสั้น เก่ียวกบั
การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ การทาํนาขา้วอินทรีย ์ โดย ขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลยัชุมชนยโสธร 
สนบัสนุนงบประมาณ และวิทยากร ตลอดจนการบริหารจดัการใหมี้การอบรม และมีการกาํหนด
แผนการอบรมหลกัสูตรระยะสั้น เช่น การจดัทาํบญัชี การพฒันาอาชีพเสริมใหก้บัสมาชิก 
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      2.2 กิจกรรมเพิ่มเครือข่ายการผลิต โดยการเพ่ิมศกัยภาพการเกษตรใหก้บัสมาชิก 
โดยการใหศึ้กษาดูงานกลุ่ม สมาชิกท่ีประสบผลสาํเร็จ  
      2.3 กิจกรรมแลกเปล่ียนสินคา้ มีการรับซ้ือขา้ว ปุ๋ยอินทรีย ์ และวตัถุดิบในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์การคดัแยกเมลด็ขา้ว และการแนะนาํตลาดขา้วอินทรีย ์
      2.4 กิจกรรมการเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่ม เช่น การเช่ือมโยงกบักลุ่มการเงินและ
กลุ่มอาชีพ ยงัไม่เป็นรูปธรรมเน่ืองจากการประสานงานระหวา่งกลุ่มค่อนขา้งลาํบาก และหน่วยงาน
ภาครัฐกเ็ขา้มาสนบัสนุนในเร่ืองน้ีเพิ่มข้ึน ส่วนการเช่ือมโยงกบักลุ่มอนุรักษ ์ มีการประชาสมัพนัธ์
ใหป้ระชาชนอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มโดยปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชปุ๋้ยเคมี มาใชปุ๋้ยอินทรีย ์ เพื่อ
ลดค่าใชจ่้าย เพิ่มผลผลิตและรักษาสุขภาพสมาชิก เพื่อประโยชน์ต่อตวัเกษตรกรเอง ต่อผูบ้ริโภค 
และต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  1. กลุ่มเกษตรกรรมนํ้าออ้ม   
  2. กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 
  3.  กลุ่มเกษตรกรทาํนาดงแคนใหญ่ 
 4.  กลุ่มเกษตรกรโรงสีไทยเจริญ เลิงนกทา 
 5.  สหกรณ์การเกษตรป่าต้ิว 

 

ภาพที ่5.1 รูปแบบการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่ม/องค์กร หน่วยงาน 
 

กลุ่มการเกษตร 

วทิยาลยัชุมชน หน่วยงาน 

หลกัสูตรระยะสั้น 
การพฒันาอาชีพ 
ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
การจดัทาํบญัชี 
พฒันาสมาชิก 

สนบัสนุนวทิยากร 
ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ 
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 
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 แนวทางการดาํเนินการของกลุ่มการเกษตรในอนาคต 
 1)  ติดตามผลการดาํเนินการเช่ือมโยงของกลุ่ม/องคก์ร โดยผูป้ระสานงานกลุ่มการเกษตร
ของแต่ละกลุ่ม องคก์ร ในลกัษณะมีส่วนร่วม แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การพฒันากลุ่ม 
สมาชิกกลุ่ม การตลาด  โดยกาํหนดแผนปฏิบติัการเช่ือมโยงร่วมกนั การปรับแผน 
 2)  จดัประชุมผูน้าํกลุ่ม/องคก์รเก่ียวกบัความกา้วหนา้ผลการทาํงานของกลุ่ม/องคก์ร 
 3)  ประสานงานหน่วยงานเพือ่การพฒันาจุดดอ้ยของเครือข่าย   การเช่ือมโยงใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและยัง่ยนื 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

1) ปัจจัยภายนอกท่ีเกิดจากกลุ่ม/องคก์รประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.1) ผูน้าํกลุ่ม/องคก์รท่ีมีความเขม้แขง็และน่าจะสามารถร่วมดาํเนินการวิจยัได ้ มกัจะมี
ภารกิจมาก จึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมระดมความคิดได ้ ฉะนั้นการส่งตวัแทนอาจจะไม่สามารถ
สะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาของกลุ่มไดเ้ด่นชดัมากนกั 
 1.2) กลุ่มมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่ม/องคก์รท่ีต่างกนั การจะเช่ือมโยงกนัไดต้อ้งมี
ความยดืหยุน่ 
 1.3)  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง การประสานงานเพ่ือร่วมดาํเนินกิจกรรมหน่วยงานยงั
ไม่เห็นความสาํคญัเท่าท่ีควร ซ่ึงจะเขา้ร่วมเพ่ือรับทราบแนวทางการดาํเนินงานเท่านั้น ยงัขาดการ

ประสานงานและการดาํเนินงานร่วมกนัระหวา่งนกัวจิยัและเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.4)   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัประชาสมัพนัธ์ภารกิจหลกัท่ีจะสนบัสนุน ส่งเสริมกลุ่ม
องคก์ร ไม่ทัว่ถึง กลุ่มองคก์รขาดการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ และพฒันาสมาชิก พฒันาองคก์ร ยงั
ทาํงานในลกัษณะทาํเอง ดูกลุ่มตนเอง จนลืมดูองคป์ระกอบภายนอก ทาํใหข้าดโอกาสในการพฒันา 
 
 

ขั้นที ่1 
การกาํหนดรูปแบบการ 
เช่ือมโยงกลุ่ม/องค์กร 

ขั้นที ่2 
การดาํเนินการเช่ือมโยง 
และพฒันาเครือข่าย 

ขั้นที ่3 
การประเมนิผลและรายงาน 

 

หน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน ทีเ่กีย่วข้อง 

การปฏิบัติตามแผน การประเมิน และการปรับปรุงเพือ่พฒันา 
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2)  ปัจจัยภายใน 
 2.1) สมาชิกภายในกลุ่ม มีความตระหนกัต่อผลประโยชน์ขององคก์รนอ้ย การมอง

องคก์รรวมเพยีงเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ทาํใหก้ารมีส่วนร่วมในการพฒันาเชิงสร้างสรรคมี์นอ้ย 
 2.2) การบริหารจดัการของกลุ่ม สมาชิกมีส่วนร่วมนอ้ย กรรมการบริหารบางกลุ่มขาด
ความเช่ือมัน่ในสมาชิก ทาํใหก้ารบริหารจดัการหลายเร่ืองตอ้งรอการตดัสินใจของกลุ่มผูน้าํ ทาํให้
การทาํงานหลายเร่ืองขาดประสิทธิภาพ 
 2.3) ผูน้าํกลุ่มบางกลุ่มติดภารกิจประชุมมาก การถ่ายทอดการบริหารแก่สมาชิกหรือ

กรรมการคนอ่ืนยงัมีนอ้ย ทาํใหผู้น้าํไม่อยู ่บริหารงานไม่สะดวก 
 3)  ปัจจัยทีมี่ผลต่อความสําเร็จ 

 3.1)กลุ่มองคก์ร/สมาชิกภายในกลุ่ม มีความเขา้ใจเร่ืองการพฒันาเครือข่ายการประสาน

ประโยชน์ระหวา่งกลุ่ม เร่ิมมีการเช่ือมโยงเชิงบวกเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเร่ิมใหค้วามสาํคญัเร่ือง

มาตรฐานของผลผลิตท่ีแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั 
 3.2) การเขา้มามีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เช่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สหกรณ์
จงัหวดั เกษตรจงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดัมีการประสานงานเพ่ือใชก้ลุ่มการเกษตรเป็นยทุธศาสตร์ของ
จงัหวดั และท่ีสาํคญั จงัหวดัยโสธรมีวิทยาลยัชุมชนท่ีสามารถใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มองคก์ร ได้

หลากหลายตามความตอ้งการของกลุ่ม/องคก์ร ทั้งดา้นการพฒันาทกัษะอาชีพของสมาชิกองคก์ร 
การบริหารจดัการ ดา้นงบประมาณในการพฒันาความสามารถของสมาชิก 
 3.3  ความมัน่ใจของผูน้าํองคก์ร/กลุ่ม จากการจดัเวทีประชาคม การติดตามการพฒันา
เครือข่ายของกลุ่มองคก์รการเกษตร พบวา่ กลุ่มท่ีคงอยูส่ามารถบริหารจดัการเองได ้และมีแนวโนม้
การขยายเครือข่ายเพิ่มข้ึน 
 4) ข้อสังเกต 
 หลายกลุ่มน่าจะเป็นศูนยเ์รียนรู้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยไีด ้เช่น  
 - กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ยนื ต.นํ้าออ้ม เร่ืองการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์การทาํมาตรฐาน BCS 
 - กลุ่มเกษตรกรรมทาํนาบากเรือ เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เร่ืองการบาํรุงดิน โดยการปลูกพชืใน
นาขา้ว เช่น ถัว่พร้า การจดัการเกษตรแบบผสมผสาน การทาํนา เล้ียงววั พืชอาหารสตัว ์โรงสีชุมชน 
 - สหกรณ์การเกษตรป่าต้ิวจาํกดั  การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิพนัธ์ุดี เพราะมีโรงงาน
ปรับปรุงเมลด็พนัธ์ุขา้ว ซ่ึงกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบให ้
 - สหกรณ์การเกษตรแต่ละอาํเภอ น่าจะเป็นศูนยป์ระสานความร่วมมือของสหกรณ์ท่ีจด
ทะเบียนแลว้หรือยงัไม่จดทะเบียนต่างๆ เพราะอยูใ่นแหล่งชุมชน สถานท่ีและบุคลากรพร้อม 
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5.2 กลุ่มอาชีพ 
       ความเป็นมาของเครือข่ายกลุ่มอาชีพ 
 

 กลุ่มอาชีพ  ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นหวัเมือง 
2. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรคาํกา้ว 
3. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี 
4. กลุ่มสตรีอาชีพบา้นกดุแห่ 

  กลุ่มอาชีพ ไดจ้ดัประชุมสมาชิกกลุ่ม ผูน้าํกลุ่มเพื่อทบทวนบทบาทการดาํเนินงานของกลุ่ม 
กาํหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันา กลุ่มละ  1 วนั โดยมีกลุ่มกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงั
สามคัคีและกลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นหวัเมือง ดาํเนินการให ้ สมาชิกมีการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ ขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน ซ่ึงทั้ง  4 กลุ่มมีแนวคิดสอดคลอ้งกนัใน

ประเดน็สาํคญั ดงัน้ี 
 1. การพฒันาอาชีพสมาชิกตอ้งมุ่งท่ีจะใหส้มาชิกเล้ียงตนเองไดแ้ละพฒันาสู่การคา้ ทุกกลุ่ม
สรุปตรงกนัวา่ สมาชิกกลุ่มสามารถเพิ่มรายไดใ้หก้บัตนเองไดใ้นระดบัน่าพอใจ เกิดประโยชน์

หลายประการเช่น 
    1.1  เป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

     1.2  สามารถเพ่ิมรายรับ มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
     1.3 สมาชิกไดพ้ฒันาตนเองดา้นอาชีพ การตลาด การเรียนรู้ดา้นอ่ืนๆ 
     1.4 ไดต้ลาดการจาํหน่ายสินคา้เพิ่มข้ึน จากกลุ่มองคก์รอ่ืนๆ 
 ปัญหาการพฒันากลุ่มอาชีพ ทีสํ่าคญั คอื 
  1)  การออกแบบผลิตภณัฑ ์เพื่อความตอ้งการของตลาด 
  2) คุณภาพของงานอาชีพท่ีผลิตข้ึนยงัไม่ไดคุ้ณภาพมาตรฐาน เน่ืองจากสมาชิกขาด
ความรู้และทกัษะในการผลิต 
  3)  การขยายตวัของตลาดท่ีจาํหน่ายผลผลิต 
  4) การบริหารจดัการดา้นบญัชี 
 การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน 
  กลุ่มอาชีพ มีการประชุมร่วมกนัและตกลงร่วมกนัพฒันาองคก์ร โดยมี

วตัถุประสงคส์าํคญัดงัน้ี 
  1) พฒันาความรู้และทกัษะดา้นการผลิตใหก้บัสมาชิกในองคก์ร โดยมุ่งเนน้ให้

สมาชิกผลิตงานอาชีพ เพื่อขยายตลาดและการดาํเนินเศรษฐกิจพอเพยีง 
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  2)  เพิ่มศกัยภาพการผลิตของกลุ่ม โดยมุ่งเนน้ใหส้มาชิกออกแบบผลิตภณัฑไ์ด้

อยา่งหลากหลาย ใหไ้ดผ้ลผลิตเป็นมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของลูกคา้หรือตลาด โดยมาตรฐานการ
ผลิตขององคก์รทุกองคก์รตอ้งไดม้าตรฐานเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั เพือ่แลกเปล่ียนสินคา้กนัได ้
  3) เพิ่มรายไดใ้หก้บัสมาชิก โดยการหาตลาดใหก้บัสมาชิก ส่งเสริมใหส้มาชิก

บริหารจดัการการคา้ไดด้ว้ยตนเอง 
  การดําเนินการของเครือข่ายกลุ่มอาชีพ 
  1) จดัใหมี้กรรมการผูป้ระสานงานระหวา่งกลุ่มอาชีพ และกลุ่มองคอ์งกรอ่ืนๆ 
  2) กิจกรรมหรือประเดน็ท่ีมีการเช่ือมโยงระหวา่งเครือข่าย คือ 
      2.1  การพฒันาสมาชิกกลุ่มโดยจดัอบรมใหค้วามรู้ หลกัสูตรระยะสั้น เก่ียวกบั
การออกแบบผลิตภณัฑ ์ การบญัชี การส่ือสาร เช่นภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยขอความ

อนุเคราะห์ จากวิทยาลยัชุมชนยโสธร สนบัสนุนงบประมาณ และวทิยากร ตลอดจนการบริหาร
จดัการใหมี้การอบรม และมีการกาํหนดแผนการอบรมหลกัสูตรระยะสั้น เช่น การจดัทาํบญัชี การ
ออกแบบ การทาํพิมพผ์า้บาติกและหลกัสูตรการจดัทาํหมอนขิด 
      2.2  กิจกรรมเพ่ิมเครือข่ายการผลิต โดยการเพิม่ศกัยภาพกลุ่มอาชีพใหก้บั

สมาชิก โดยการใหศึ้กษาดูงานกลุ่ม สมาชิกท่ีประสบผลสาํเร็จ  
      2.3  กิจกรรมแลกเปล่ียนสินคา้ มีการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ ์ 
      2.4  กิจกรรมการเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่ม เช่น การเช่ือมโยงกบักลุ่มการเงินและ
กลุ่มการเกษตร เช่นการจดัทาํตะกร้าใส่ขา้วอินทรียเ์พื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้ ส่วนการเช่ือมโยงดา้นอ่ืน 
ยงัไม่เป็นรูปธรรมเน่ืองจากการประสานงานระหวา่งกลุ่มค่อนขา้งลาํบาก  
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  1. กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นหวัเมือง   
  2. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรคาํกา้ว 
  3.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี 
 4.  กลุ่มแม่บา้นสตรีบา้นกดุแห่ 

 

ภาพที ่5.2 รูปแบบการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่ม/องค์กร หน่วยงาน 
 
 แนวทางการดาํเนินการของกลุ่มอาชีพในอนาคต 
 1)  ติดตามผลการดาํเนินการเช่ือมโยงของกลุ่ม/องคก์ร โดยผูป้ระสานงานกลุ่มการอาชีพ
ของแต่ละกลุ่ม องคก์ร ในลกัษณะมีส่วนร่วม แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การพฒันากลุ่ม 
สมาชิกกลุ่ม การตลาด  โดยกาํหนดแผนปฏิบติัการเช่ือมโยงร่วมกนั การปรับแผน 
 2)  จดัประชุมผูน้าํกลุ่ม/องคก์รเก่ียวกบัความกา้วหนา้ผลการทาํงานของกลุ่ม/องคก์ร 
 3)  ประสานงานหน่วยงานเพือ่การพฒันาจุดดอ้ยของเครือข่าย   การเช่ือมโยงใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและยัง่ยนื เช่น การอบรมอาชีพ การอบรมพฒันาสมาชิก  
 
 
 

กลุ่มอาชีพ 

วทิยาลยัชุมชน หน่วยงาน 

หลกัสูตรระยะสั้น 
การพฒันาอาชีพ 
การทาํหมอนขิด 
การจดัทาํบญัชี 
การออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์

สนบัสนุนวทิยากร 
ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ 
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 
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ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

1) ปัจจัยภายนอกท่ีเกิดจากกลุ่ม/องคก์รประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.1)   ผูน้าํกลุ่ม/องคก์รท่ีมีความเขม้แขง็ มกัจะมีภารกิจมาก การพฒันาสมาชิกท่ีเป็น
ระบบ อาศยัผูน้าํท่ีเขา้ใจศกัยภาพของสมาชิก 
 1.2)    การจะเช่ือมโยงกนัระหวา่งกลุ่มเนน้การศึกษาดูงาน สมาชิกจะเลียนแบบ
ผลิตภณัฑซ่ึ์งจะเกิดปัญหาการตลาดตามมา จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาความคิดสร้างสรรคส์มาชิกกลุ่ม
อาชีพ 
 1.3)  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง การประสานงานเพ่ือร่วมดาํเนินกิจกรรมหน่วยงานยงั
ไม่เห็นความสาํคญัเท่าท่ีควร ขาดความต่อเน่ือง เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและกระแส การ

พฒันาระบบท่ีย ัง่ยนืกลุ่มจึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และพฒันากลุ่มเอง 
 1.4)   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัประชาสมัพนัธ์ภารกิจหลกัท่ีจะสนบัสนุน ส่งเสริมกลุ่ม
องคก์ร ไม่ทัว่ถึง กลุ่มองคก์รขาดการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ และพฒันาสมาชิก พฒันาองคก์ร ยงั
ทาํงานในลกัษณะทาํเอง ดูกลุ่มตนเอง จนลืมดูองคป์ระกอบภายนอก ทาํใหข้าดโอกาสในการพฒันา 

2)  ปัจจัยภายใน 
 2.1)  สมาชิกภายในกลุ่ม ขาดความรู้ ความคิดเชิงสร้างสรรคน์อ้ย การสร้างอาชีพ
ดาํเนินการกระแส และตามแบบกลุ่มอ่ืน การสร้างและพฒันาทกัษะดา้นน้ีใหก้บัสมาชิกจึงมี
ความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ 
 2.2) การบริหารจดัการของกลุ่มในเร่ืองการตลาด และการออกแบบผลิตภณัฑมี์นอ้ย 
กรรมการบริหารบางกลุ่มขาดความเช่ือมัน่ในเร่ืองการตลาด ทาํใหก้ารบริหารจดัการหลายเร่ืองตอ้ง
รอการตดัสินใจของหน่วยงาน/กลุ่มผูน้าํ ทาํใหก้ารทาํงานหลายเร่ืองขาดประสิทธิภาพและไม่
ต่อเน่ือง 
 
 

ขั้นที ่1 
การกาํหนดรูปแบบการ 
เช่ือมโยงกลุ่ม/องค์กร 

ขั้นที ่2 
การดาํเนินการเช่ือมโยง 
และพฒันาเครือข่าย 

ขั้นที ่3 
การประเมนิผลและรายงาน 

 

หน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน ทีเ่กีย่วข้อง 

การปฏิบัติตามแผน การประเมิน และการปรับปรุงเพือ่พฒันา 
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 3)  ปัจจัยทีมี่ผลต่อความสําเร็จ 

 3.1)  กลุ่มองคก์ร/สมาชิกภายในกลุ่ม มีความเขา้ใจเร่ืองการพฒันาเครือข่ายการประสาน
ประโยชน์ระหวา่งกลุ่ม เร่ิมมีการเช่ือมโยงเชิงบวกเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเร่ิมใหค้วามสาํคญัเร่ือง

มาตรฐานของผลผลิต มีความคิดท่ีจะพฒันาการออกแบบและแปรรูปผลผลิตตามความตอ้งการของ
ตลาด 
 3.2) การเขา้มามีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เช่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สหกรณ์
จงัหวดั เกษตรจงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดัมีการประสานงานเพ่ือใชก้ลุ่มการเกษตรเป็นยทุธศาสตร์ของ
จงัหวดั และท่ีสาํคญั จงัหวดัยโสธรมีวิทยาลยัชุมชนท่ีสามารถใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มองคก์ร ได้

หลากหลายตามความตอ้งการของกลุ่ม/องคก์ร ทั้งดา้นการพฒันาทกัษะอาชีพของสมาชิกองคก์ร 
การบริหารจดัการ ดา้นงบประมาณในการพฒันาความสามารถของสมาชิก เช่น การจดัอบบรม

สมาชิกในการผลิตหมอนขวานผา้ขิด การเยบ็หมอนขวานผา้ขิด การใชภ้าษาในการส่ือสาร เป็นตน้ 
 3.3  ความมัน่ใจของผูน้าํองคก์ร/กลุ่ม จากการจดัเวทีประชาคม การติดตามการพฒันา
เครือข่ายของกลุ่มองคก์รอาชีพ พบวา่ กลุ่มท่ีคงอยูส่ามารถบริหารจดัการเองได ้และมีแนวโนม้การ
ขยายเครือข่ายเพ่ิมข้ึน แต่ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการตลาด 
 4) ข้อสังเกต 
 หลายกลุ่มมีการผลิตสินคา้ต่างๆท่ีไดม้าตรฐานมีช่ือเสียง เช่น 
 - กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นหวัเมือง น่าจะเป็นศูนยฝึ์กอบรมทอผา้ไหม 
 - กลุ่มสตรีอาชีพบา้นกดุแห่ จกัสานกระเป๋าพลาสติก ยอดการจาํหน่ายสูง บางช่วงทาํไม่
ทนัคาํสัง่ซ้ือ น่าจะขยายเครือข่ายกลุ่มน้ีไปยงัหมู่บา้นอ่ืน หรือหมู่บา้นท่ีมีผูจ้ดทะเบียนคนจนมาก 
 - กลุ่มแม่บา้นศรีฐาน เร่ืองการทาํหมอนขิด น่าจะกระจายช้ินงานหรือแบ่งงานใหห้มู่บา้น
ร่วมทาํ แลว้อาศยักลุ่มแม่บา้นศรีฐานทาํดา้นการตลาด    
 
5.3 กลุ่มอนุรักษ์ 
       ความเป็นมาของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ 
 

 กลุ่มอนุรักษ์  ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดคอ้เหนือ(วนาทิพย)์ 
2. กลุ่ม อ.พ.ช.กดุชุม 
3. กลุ่มสหกรณ์สวนป่าเอกชนมหาชนะชยั 
4. กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนบา้นดงมะไฟ 
5. กลุ่มอนุรักษป่์าบา้นคาํแหลม 
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  กลุ่มอนุรักษ ์ ไดจ้ดัประชุมสมาชิกกลุ่ม ผูน้าํกลุ่มเพื่อทบทวนบาทบาทการดาํเนินงานของ
กลุ่ม กาํหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันา กลุ่มละ  1 วนั โดยมีกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนบา้นดงมะไฟ
และกลุ่ม อ.พ.ช.กดุชุม ดาํเนินการประชุมให ้ สมาชิกมีการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้  วิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแขง็ ขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน ซ่ึงทั้ง  4  กลุ่มมีแนวคิดสอดคลอ้งกนัในประเดน็สาํคญั 
ดงัน้ี 
 1. การอนุรักษป่์า/ตน้นํ้า สมาชิกตอ้งมีจิตสาํนึกและปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ทุกกลุ่มสรุป
ตรงกนัวา่ การประชาสมัพนัธ์และการสร้างจิตสาํนึกการรักธรรมชาติใหป้ระชาชน เยาวชน มี

ความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ การใชม้าตรการชุมชนกาํกบัชุมชน เป็นวิธีการท่ีควรนาํมาใชอ้ยา่ง

เป็นระบบ ต่อเน่ือง 
2. การอนุรักษป่์า/ตน้นํ้า  เกิดประโยชนห์ลายประการ เช่น 
    2.1  เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไวเ้พื่อลูกหลานในอนาคต 

     2.2  สร้างความตระหนกัในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหก้บัเยาวชน 
     2.3  เป็นการสร้างสมดุลของธรรมชาติ 
     2.4  เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ ยาสมุนไพรและแหล่งเรียนรู้สาํหรับประชาชนในชุมชน 
 ปัญหาการพฒันากลุ่มอนุรักษ์ ทีสํ่าคญั คอื 
  1)  การสร้างจิตสาํนึกเชิงอนุรักษใ์หก้บัประชาชนในชุมชน 
  2)  การใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อการอนุรักษป่์าของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
  3)  การทาํลายธรรมชาติ ของกลุ่มบุคคลท่ีเขา้ไปหาผลประโยชนจ์ากป่า/นํ้า 
  4)  ความมกัง่ายของผูใ้ชป้ระโยชน์จากป่า/แม่นํ้า 
                            5) การกาํกบัดูแลขององคก์ร/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ต่อเน่ือง 
 การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน 
  กลุ่มอนุรักษ์ มีการประชุมร่วมกนัและตกลงร่วมกนัพฒันาองคก์ร โดยมี

วตัถุประสงคส์าํคญัดงัน้ี 
  1)   พฒันาความรู้และเจตคติเชิงอนุรักษใ์หก้บัสมาชิกในองคก์ร โดยมุ่งเนน้ให้
สมาชิกมีความตระหนกั มีความรู้ ทกัษะในการขยายเครือข่ายการอนุรักษใ์หก้บัประชาชนในชุมชน 
  2) เพิ่มศกัยภาพการควบคุม กาํกบัของกลุ่ม โดยมุ่งเนน้ใหส้มาชิกมีระบบการ

กาํกบั ติดตาม ป้องกนัการทาํลายธรรมชาติ ใหมี้ความสามารถในการประชาสมัพนัธ์เชิงอนุรักษ ์
  3) เพิ่มรายไดใ้หก้บัสมาชิก โดยการสร้างรายไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติจากป่า /
นํ้า ส่งเสริมใหส้มาชิกบริหารจดัการการคา้ไดด้ว้ยตนเอง 
  การดําเนินการของกลุ่มอนุรักษ์ 
  1) จดัใหมี้กรรมการผูป้ระสานงานระหวา่งกลุ่มอนุรักษ ์กบักลุ่มองคก์รอ่ืนๆ 
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  2) กิจกรรมหรือประเดน็ท่ีมีการเช่ือมโยงระหวา่งเครือข่าย คือ 
      2.1  การพฒันาสมาชิกกลุ่มโดยจดัอบรมใหค้วามรู้ หลกัสูตรระยะสั้น เก่ียวกบั
การประชาสมัพนัธ์ การบญัชี การสร้างอาชีพโดยใชว้ตัถุดิบจากป่า เห็ดกระป๋อง แมลงกระป๋อง การ
เผาถ่านคุณภาพ  โดย ขอความอนุเคราะห์ จากวิทยาลยัชุมชนยโสธร สนบัสนุนงบประมาณ และ
วิทยากร ตลอดจนการบริหารจดัการใหมี้การอบรม และมีการกาํหนดแผนการอบรมหลกัสูตรระยะ
สั้น เช่น การจดัทาํบญัชี   การเผาถ่านคุณภาพ เป็นตน้ 
      2.2กิจกรรมเพ่ิมเครือข่ายการอนุรักษ ์ โดยการเพิ่มศกัยภาพกลุ่มอนุรักษใ์หก้บั

สมาชิก โดยการใหศึ้กษาดูงานกลุ่มอ่ืน สมาชิกท่ีประสบผลสาํเร็จ  
      2.3  กิจกรรมแลกเปล่ียนสินคา้ มีการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ ์ขยายตลาด 
      2.4  กิจกรรมการเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่ม เช่น การเช่ือมโยงกบักลุ่มการเงินและ
กลุ่มการเกษตร เช่นการจดัทาํตะกร้าใส่ผลิตภณัฑจ์ากเห็ด/แมลง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้ ส่วนการ
เช่ือมโยงดา้นอ่ืน ยงัไม่เป็นรูปธรรมเน่ืองจากการประสานงานระหวา่งกลุ่มค่อนขา้งลาํบาก  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  1. กลุ่มเกษตรกรเห็ดคอ้เหนือ(วนาทิพย)์   
  2. กลุ่มสหกรณ์สวนป่าเอกชนมหาชนะชยั 
  3. กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนบา้นดงมะไฟ 
 4.  เครือข่ายองคก์รชุมชนอาสาสมคัรพิทกัษป่์าเพื่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม  
      (อ.พ.ช.กดุชุม) 
5.  กลุ่มอนุรักษป่์าบา้นคาํแหลม 
ภาพที ่5.3 รูปแบบการเช่ือโยงระหว่างกลุ่ม/องค์กร หน่วยงาน 

 

กลุ่มอนุรักษ์ 

วทิยาลยัชุมชน หน่วยงาน 

หลกัสูตรระยะสั้น 
การพฒันาอาชีพ 
การบรรจุภณัฑ ์
การจดัทาํบญัชี 
การตลาด 

สนบัสนุนวทิยากร 
ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ 
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 
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 แนวทางการดาํเนินการของกลุ่มอนุรักษ์ในอนาคต 
 1)  ติดตามผลการดาํเนินการเช่ือมโยงของกลุ่ม/องคก์ร โดยผูป้ระสานงานกลุ่มอนุรักษก์บั
กลุ่ม องคก์ร ในลกัษณะมีส่วนร่วม แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การพฒันากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม 
การตลาด  โดยกาํหนดแผนปฏิบติัการเช่ือมโยงร่วมกนั การปรับแผน 
 2)  จดัประชุมผูน้าํกลุ่ม/องคก์รเก่ียวกบัความกา้วหนา้ ผลการทาํงานของกลุ่ม/องคก์ร 
 3)  ประสานงานหน่วยงานเพือ่การพฒันาจุดดอ้ยของเครือข่าย   การเช่ือมโยงใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและยัง่ยนื เช่น การอบรมอาชีพ การอบรมพฒันาสมาชิก  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

1) ปัจจัยภายนอกท่ีเกิดจากกลุ่ม/องคก์รประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.1)   ผูน้าํกลุ่ม/องคก์รท่ีมีความเขม้แขง็ มกัจะกาํหนดกรอบ แนวคิดการปฏิบติั การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกท่ีเป็นระบบ จึงมีผลต่อการพฒันาองคก์ร จึงตอ้งมีผูน้าํท่ีเขา้ใจศกัยภาพของ

สมาชิก 
 1.2)    การจะเช่ือมโยงกนัระหวา่งกลุ่มเนน้การศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ ์สมาชิกกลุ่มอาชีพ
ท่ีดาํเนินการอาชีพผลิตภณัฑจ์ากป่า มีการขยายสู่นอกกลุ่มนอ้ยมากจะเกิดปัญหาการตลาดตามมา จึง
จาํเป็นตอ้งพฒันาความคิดเร่ืองการจดัการแก่สมาชิกกลุ่มอาชีพ 
 1.3)  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง การประสานงานเพ่ือร่วมดาํเนินกิจกรรมหน่วยงานยงั 
ขาดความต่อเน่ือง เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและกระแส การพฒันาระบบท่ีย ัง่ยนืกลุ่มจึง

จาํเป็นตอ้งเรียนรู้และพฒันากลุ่มเอง 
 1.4)   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัประชาสมัพนัธ์ภารกิจหลกัท่ีจะสนบัสนุน ส่งเสริมกลุ่ม
องคก์ร ไม่ทัว่ถึง กลุ่มองคก์รขาดการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ และพฒันาสมาชิก พฒันาองคก์ร ยงั
ทาํงานในลกัษณะทาํเอง ดูกลุ่มตนเอง จนลืมดูองคป์ระกอบภายนอก ทาํใหข้าดโอกาสในการพฒันา 
 

ขั้นที ่1 
การกาํหนดรูปแบบการ 
เช่ือมโยงกลุ่ม/องค์กร 

ขั้นที ่2 
การดาํเนินการเช่ือมโยง 
และพฒันาเครือข่าย 

ขั้นที ่3 
การประเมนิผลและรายงาน 

 

หน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน ทีเ่กีย่วข้อง 

การปฏิบัติตามแผน การประเมิน และการปรับปรุงเพือ่พฒันา 
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2)  ปัจจัยภายใน 
 2.1) สมาชิกภายในกลุ่ม ขาดความรู้ ความคิดเชิงสร้างสรรคน์อ้ย ขาดความโปร่งใสใน
การบริหารจดัการ  การสร้างอาชีพดาํเนินตามกระแส การศึกษาขอ้มูลการตลาดมีนอ้ย การสร้างและ
พฒันาทกัษะดา้นน้ีใหก้บัสมาชิกจึงมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ 
 2.2) การบริหารจดัการของกลุ่มในเร่ืองการตลาด การบญัชี และการออกแบบผลิตภณัฑ ์
การบรรจุภณัฑ ์ เพื่อเพิ่มมูลค่ามีนอ้ย สินคา้ขายไม่หมด ผูซ้ื้อยงัไม่ชาํระเงิน ทาํใหข้าดแคลนเงินทุน
หมุนเวียน ทาํใหส้มาชิกกลุ่มขาดความเช่ือมัน่ในเร่ืองผลตอบแทน การตลาด การบริหารจดัการ

หลายเร่ืองตอ้งรอการตดัสินใจของผูน้าํกลุ่ม/กลุ่มผูน้าํ ทาํใหก้ารทาํงานหลายเร่ืองขาดประสิทธิภาพ
และไม่ต่อเน่ือง 

 3)  ปัจจัยทีมี่ผลต่อความสําเร็จ 
 3.1)  กลุ่มองคก์ร/สมาชิกภายในกลุ่ม มีความเขา้ใจเร่ืองการบริหารจดัการ การประสาน
ประโยชน์ระหวา่งกลุ่ม เร่ิมมีการเช่ือมโยงเชิงบวกเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเร่ิมใหค้วามสาํคญัเร่ือง

มาตรฐานของผลผลิต มีความคิดท่ีจะพฒันาการออกแบบและแปรรูปผลผลิตตามความตอ้งการของ
ตลาด 
 3.2) การเขา้มามีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เช่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สหกรณ์
จงัหวดั เกษตรจงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดัมีการประสานงานเพ่ือใชก้ลุ่มการเกษตรเป็นยทุธศาสตร์ของ
จงัหวดั และท่ีสาํคญั จงัหวดัยโสธรมีวิทยาลยัชุมชนท่ีสามารถใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มองคก์ร ได้

หลากหลายตามความตอ้งการของกลุ่ม/องคก์ร ทั้งดา้นการพฒันาทกัษะอาชีพของสมาชิกองคก์ร 
การบริหารจดัการ ดา้นงบประมาณในการพฒันาความสามารถของสมาชิก เช่น การจดัอบบรม

สมาชิกในการผลิตบรรจุภณัฑ ์  ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค  การบญัชี การบริหารแบบคิวซี เป็น
ตน้ 
 3.3  ความมัน่ใจของผูน้าํองคก์ร/กลุ่ม จากการจดัเวทีประชาคม ถา้ไดรั้บการพฒันาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปคล่ีคลายปัญหาภายใน 
 3.4  การขยายและพฒันาเครือข่ายการตลาดในชุมชน ขยายจากใกลไ้ปไกล น่าจะส่งผล
ต่อความเขม้แขง็ขององคก์ร เช่น กลุ่มเห็ดบา้นคอ้เหนือ(วนาทิพย)์ ตอ้งมีการปรับปรุงระบบการ
บริหารจดัการภายในใหม่ โดยเนน้ใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ไม่ใช่แค่ผูป้ฏิบติัตาม
ภารงานท่ีผูน้าํองคก์รกาํหนดกรอบทิศทางใหเ้ดิน ถา้สมาชิกมีส่วนร่วม กลุ่มสามารถบริหารจดัการ
เองได ้และมีแนวโนม้การขยายเครือข่ายเพิม่ข้ึน  
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 4) ข้อสังเกต 
 แต่ละกลุ่มมีความโดดเด่นแตกต่างกนัในกลุ่มอนุรักษ ์แต่อยูใ่นพื้นท่ีหรือจงัหวดัท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์เลยไม่เห็นความโดดเด่นของตนเอง เช่น 

- กลุ่มอนุรักษป่์าดงมะไฟ เร่ิมเอาปัญหาป่าชุมชนเขา้สู่การแกไ้ขปัญหา โดยผา่นอบต. ซ่ึง 
ถา้ทุก อบต. มีการนาํปัญหาเร่ืองการอนุรักษป่์าไมเ้ขา้สู่ระบบงานปกติ จะทาํใหมี้งบประมาณในการ
ดาํเนินงาน ปัญหาเร่ืองใดท่ีเกินหนา้ท่ีหรือความสามารถของ อบต. กน่็าจะเสนอหน่วยงานท่ีสูงกวา่ 
เช่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือสู่แผนยทุธศาสตร์ของจงัหวดัเพื่อการแกไ้ขปัญหาแบบบูรณา
การ จะไดท้าํไปพร้อมๆกนัทั้งจงัหวดั 

- ป่าชุมชนบา้นคาํแหลม น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ เพราะเป็นป่าประจาํหมู่บา้นอยูใ่นพื้นท่ี 
สาธารณะของหมู่บา้นประมาณ 39 ไร่  คณะกรรมการหมู่บา้นดูแลรักษาป่าชุมชนน้ีใหเ้ห็น

ปรากฏการณ์ท่ีแตกต่างจากป่าชุมชนท่ีอ่ืน คือ เป็นป่าซบันํ้า ทาํใหมี้นํ้าซบัหรือนํ้าผดุ มีนํ้ าใชต้ลอด
ปีทั้งการอุปโภคและการเกษตรในฤดูแลง้ 

- กลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษป่์าเพื่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม (อ.พ.ช.) อ.กดุชุม มีสมาชิก 9 ชุมชน  
มีกลุ่มเยาวชน หมอยาสมุนไพร พระสงฆน์กัอนุรักษ ์ กลุ่มอาชีพเป็นสมาชิก มีวิธีการทาํงานท่ี  
บูรณาการมีสถานีวิทยชุุมชนคล่ืน FM 104.02 MHz ท่ีสามารถทาํหนา้ท่ีในการประชาสมัพนัธ์ได้
ทัว่ถึงเกือบทั้งจงัหวดั 

- กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดคอ้เหนือ (วนาทิพย)์ กลุ่มน้ีอยูใ่นพื้นท่ี โครงการพฒันาพื้นท่ี 
บริเวณหนองอ่ึง อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  อ.เมือง โดยมีสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัยโสธร เป็นองคก์รพี่เล้ียง พื้นท่ีป่าประมาณ 3,000 ไร่ มีการฟ้ืนตวัอยา่งเห็นได้
ชดั ชาวบา้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เป็นแหล่งผลิตเห็ดโคนท่ีมีช่ือเสียง มีโรงงานผลิตเห็ดโคนบรรจุ
ขวดและแมลงบรรจุกระป๋อง โดยไดรั้บความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในการฝึกอบรม 
การแปรรูป การบรรจุภณัฑ ์ไดม้าตรฐาน อย. รับรอง มีหอ้งเยน็ท่ีสามารถเกบ็วตัถุดิบไดม้าก มีความ
พร้อมในดา้นเคร่ืองมือ แต่ตอ้งพฒันาดา้นการบริหาร การตลาด เพราะปัจจุบนัมีสินคา้เหลือ ถา้หาก
เช่ือมโยงเครือข่ายทั้งจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียงกจ็ะสามารถพฒันาผลิตภณัฑต่์างๆไดเ้ตม็

ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร เป็นท่ีเช่ือมโยงใหถึ้งประโยชน์ในการอนุรักษป่์าไม ้ อีกทั้งมี

กฎระเบียบในการกระจายผลประโยชน์ท่ีจะกลบัคืนป่าไมส่้วนหน่ึง เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการดูแล

รักษาป่า 
 - กลุ่มอนุรักษส์ตัวน์ํ้ า ปัจจุบนัไดมี้การกาํหนดเขตอภยัทานในแม่นํ้าชี บริเวณหนา้วดั   
ศรีธรรมมาราม เพื่อเป็นตน้แบบ โดยกาํหนดเขตยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อเป็นเขตอภยัทาน ให้
สตัวน์ํ้ าต่างๆไดห้ลบซ่อนขยายพนัธ์ุ ในอนาคตอาจจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึงของ

จงัหวดั แนวความคิดดงักล่าวควรจะขยายไปตามชุมชนต่างๆท่ีอยูใ่กลแ้หล่งนํ้า หรือหมู่บา้นท่ีมี

หนองนํ้า โครงการประมงหมู่บา้นน่าจะกลบัคืนมาอีก เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน ตลอด
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ทั้งสระปลาท่ีอยูใ่นนา หรือบ่อขดุดกัต่างๆท่ีมีอยูต่ามทอ้งนาควรมีการพฒันาเป็นโครงการประมง

ทอ้งนา เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีทาํนาขา้วอินทรีย ์ ควรไดรั้บการสนบัสนุน

ก่อน โดยผสมผสานกบัแนวคิดดั้งเดิมในอดีตเวลาวิดบ่อปลา หรือสูบนํ้าจากบ่อปลา จะตอ้งปล่อย
ปลาหนุ่มสาวอยา่งนอ้ย 1 คู่ เพื่อเล้ียงผท่ีีเฝ้าบ่อปลา จริงๆคือ เพื่อใหเ้ป็นพอ่-แม่พนัธ์ุต่อไป ตลอดทั้ง
ปลากน้บ่อซ่ึงเป็นปลาขนาดเลก็ควรจะไปปล่อยในแหล่งนํ้าสาธารณะ หรือปล่อยกลบัลงไป

ขยายพนัธ์ุต่อไป 
 
5.4 กลุ่มการเงิน 
       ความเป็นมาของเครือข่ายกลุ่มการเงิน 
 กลุ่มการเงิน ไดแ้ก่  

1. สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลยโสธร 
2. กลุ่มออมทรัพยบ์า้นสร้างชา้ง 

 กลุ่มการเงิน ไดจ้ดัประชุมผูน้าํกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เพื่อทบทวนบทบาทการดาํเนินงานของ
กลุ่ม กาํหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันา กลุ่มละ  1 วนั โดยมีการประชุมให ้สมาชิกมีการอภิปราย
แลกเปล่ียนเรียนรู้  วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ ขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน ซ่ึงทั้ง  2  กลุ่มมีแนวคิด
สอดคลอ้งกนัในประเดน็สาํคญั ดงัน้ี 
 1. การบริการเงินสาํหรับสร้างอาชีพ สมาชิกตอ้งพฒันาอาชีพตามความตอ้งการของตลาด 
การเช่ือมโยงกบักลุ่มองคก์รอ่ืนจึงมีความจาํเป็นและสาํคญัยิง่  

2.   การบริหารจดัการดา้นการเงิน ตอ้งพิจารณาความเหมาะสม  ดงัน้ี 
    2.1  วตัถุประสงคก์ารนาํไปใชป้ระโยชน์มีความชดัเจนในการเพ่ิมรายได ้

     2.2  งบประมาณท่ีนาํไปใชต้อ้งมีการเพิม่มูลค่า 
     2.3  ระเบียบ แนวปฏิบติั ตอ้งยดืหยุน่ในการใชร่้วมกนักบัองคก์รอ่ืน 
     2.4  เป็นการเพ่ิมรายไดใ้หก้บัสมาชิกในลกัษณะต่อเน่ือง มัน่คง 
 ปัญหาการพฒันากลุ่มการเงนิ ทีสํ่าคญั คอื 
  1)  การใหเ้งินกูก้บัสมาชิกท่ีใชไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
  2)  การส่งใชเ้งินกูข้องสมาชิก 
  3)  การใหส้มาชิกกลุ่ม/องคก์รอ่ืนกูไ้ปลงทุน 
  4)  การพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิกร่วมกบักลุ่มองคก์รอ่ืน 
                            5) การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่ม/องคก์รอ่ืน 
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 การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน 
  กลุ่มการเงิน  มีการประชุมร่วมกนัและตกลงร่วมกนัพฒันาองคก์ร โดยมี
วตัถุประสงคส์าํคญัดงัน้ี 
  1)   พฒันาความรู้และใหก้บัสมาชิกในองคก์ร โดยมุ่งเนน้ใหส้มาชิกมีความ
ตระหนกั มีความรู้ ทกัษะในการออมทรัพยแ์ละการขยายอาชีพเพื่อเพิ่มรายได ้
  2) เพิ่มศกัยภาพการควบคุม กาํกบัของกลุ่ม โดยมุ่งเนน้ใหส้มาชิกมีระบบการ

กาํกบั ติดตาม การใชเ้งินออมทรัพย ์การสนบัสนุนกลุ่ม/องคก์รอ่ืนในการพฒันาอาชีพ 
  3) เพิ่มรายไดใ้หก้บัสมาชิก โดยการสร้างรายไดจ้ากเงินออมทรัพย ์ ทั้งสมาชิก

ดาํเนินการดว้ยตนเองและการใหก้ลุ่ม/องคก์รอ่ืนกูเ้พื่อพฒันาชีพ 
 
  การดําเนินการของกลุ่มการเงนิ 
  1) จดัใหมี้กรรมการผูป้ระสานงานระหวา่งกลุ่มการเงิน กบักลุ่มองคก์รอ่ืนๆ 
  2) กิจกรรมหรือประเดน็ท่ีมีการเช่ือมโยงระหวา่งเครือข่าย คือ 
      2.1  การพฒันาสมาชิกกลุ่มโดยจดัอบรมใหค้วามรู้ หลกัสูตรระยะสั้น เก่ียวกบั
การประชาสมัพนัธ์ การบญัชี การสร้างอาชีพ  โดย ขอความอนุเคราะห์ จากวิทยาลยัชุมชนยโสธร 
สนบัสนุนงบประมาณ และวิทยากร ตลอดจนการบริหารจดัการใหมี้การอบรม และมีการกาํหนด
แผนการอบรมหลกัสูตรระยะสั้น เช่น การจดัทาํบญัชี   การส่ือสาร  เป็นตน้ 
      2.2  กิจกรรมเพ่ิมเครือข่ายการเงิน โดยการเพิ่มศกัยภาพของกลุ่ม  โดยการ
จดัการรับซ้ือผลิตภณัฑข์องกลุ่ม/องคก์รอ่ืน เช่น ขา้วอินทรียป์ลอดสารพิษ ผลิตภณัฑจ์ากกลุ่ม

เกษตรกรเพาะเห็ดคอ้เหนือ(วนาทิพย)์ เพื่อจาํหน่ายใหก้บัสมาชิก 
      2.3  การปรับปรุงระเบียบการเงิน เพื่อใหเ้อ้ือต่อกลุ่มองคก์รอ่ืน เพือ่เพิ่มรายได้
สมาชิกและส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกกลุ่ม/องคก์รอ่ืน 
      2.4  กิจกรรมการเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่ม เช่น การเช่ือมโยงกบักลุ่มอนุรักษแ์ละ
กลุ่มการเกษตร กลุ่มอาชีพ  เช่นการรับซ้ือผลิตภณัฑจ์ากเห็ด/แมลง ขา้วอินทรียป์ลอดสารพิษ ผา้
ไหมหมอนขิด เพื่อจาํหน่ายใหก้บัสมาชิก ส่วนการเช่ือมโยงดา้นการใหกู้เ้งินอยูใ่นระหวา่งการ
พิจารณาเพื่อหาวิธีการส่งเสริม สนบัสนุนกลุ่ม/องคก์รอ่ืน 
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  1. สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลยโสธร 
  2. กลุ่มออมทรัพยบ์า้นสร้างชา้ง 
ภาพที ่5.4 รูปแบบการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่ม/องค์กร หน่วยงาน 

 
 แนวทางการดาํเนินการของกลุ่มการเงินในอนาคต 
 1)  ติดตามผลการดาํเนินการเช่ือมโยงของกลุ่ม/องคก์ร โดยผูป้ระสานงานกลุ่มการเงินกบั
กลุ่ม/องคก์ร ในลกัษณะมีส่วนร่วม แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การพฒันากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม 
การตลาด  โดยกาํหนดแผนปฏิบติัการเช่ือมโยงร่วมกนั การปรับแผน 
 2)  จดัประชุมผูน้าํกลุ่ม/องคก์รเก่ียวกบัความกา้วหนา้ ผลการทาํงานของกลุ่ม/องคก์ร 
 3)  ประสานงานหน่วยงานเพือ่การพฒันาจุดดอ้ยของเครือข่าย   การเช่ือมโยงใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและยัง่ยนื เช่น การอบรมอาชีพ การอบรมพฒันาสมาชิก  
 
 
 
 
 
 

กลุ่มการเงิน 

วทิยาลยัชุมชน หน่วยงาน 

หลกัสูตรระยะสั้น 
การพฒันาอาชีพ 
การสือสาร 
การจดัทาํบญัชี 
การตลาด 

สนบัสนุนวทิยากร 
ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ 
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 
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ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

1) ปัจจัยภายนอกท่ีเกิดจากกลุ่ม/องคก์รประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.1)   ผูน้าํกลุ่ม/องคก์รท่ีมีความเขม้แขง็ แต่กรอบ แนวคิดการดาํเนินงาน บริหารจดัการ
โดยคณะกรรมการ การปรับเปล่ียนระเบียบ แนวปฏิบติั เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่ม/องคก์รอ่ืน จึงชา้
เพราะเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของสมาชิก 
 1.2)    การจะเช่ือมโยงกนัระหวา่งกลุ่มเนน้การศึกษาดูงานประชาสมัพนัธ์ผา่นกรรมการ
ให ้สมาชิกรับทราบ ปัญหาความไม่เขา้ใจของสมาชิกมีมาก  จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาความคิดเร่ืองการ
จดัการแก่สมาชิก 
 1.3)  กลุ่ม/องคก์ร ขาดความกระตือรือร้น ท่ีจะนาํเสนอผลผลิตของกลุ่มอยา่งจริงจงั การ
ดาํเนินการเร่ืองน้ีล่าชา้ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัใหค้วามสาํคญัเร่ืองการประสานประโยชน์ลกัษณะน้ี
นอ้ย เพราะไม่มีการดาํเนินงานลกัษณะน้ีมาก่อน 

2)  ปัจจัยภายใน 
 2.1)  สมาชิกภายในกลุ่ม ขาดความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทของสมาชิกในการสนบัสนุน
กลุ่ม/องคก์รอ่ืน และความรู้เก่ียวกบั การสร้างอาชีพ 
 2.2) การบริหารจดัการของกลุ่มในเร่ืองการตลาด การบญัชี และการขยายภารกิจเพื่อเพิม่
รายไดมี้นอ้ย การบริหารจดัการตอ้งรอความเห็นชอบจากสมาชิก ทาํใหข้าดโอกาสในการเพิ่ม
รายได ้

 3)  ปัจจัยทีมี่ผลต่อความสําเร็จ 
 3.1)  กลุ่มองคก์ร/สมาชิกภายในกลุ่ม มีความเขา้ใจเร่ืองการบริหารจดัการ การประสาน
ประโยชน์ระหวา่งกลุ่ม เร่ิมมีการเช่ือมโยงเชิงบวกเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเร่ิมใหค้วามสาํคญัในการ

เช่ือมโยงกบัเครือข่ายกลุ่ม/องคก์รอ่ืน 
 3.2) การเขา้มามีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เช่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สหกรณ์
จงัหวดั เกษตรจงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดัมีการประสานงานเพ่ือใชก้ลุ่มการเกษตรเป็นยทุธศาสตร์ของ

ขั้นที ่1 
การกาํหนดรูปแบบการ 
เช่ือมโยงกลุ่ม/องค์กร 

ขั้นที ่2 
การดาํเนินการเช่ือมโยง 
และพฒันาเครือข่าย 

ขั้นที ่3 
การประเมนิผลและรายงาน 

 

หน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน ทีเ่กีย่วข้อง 

การปฏิบัติตามแผน การประเมิน และการปรับปรุงเพือ่พฒันา 
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จงัหวดั และท่ีสาํคญั จงัหวดัยโสธรมีวิทยาลยัชุมชนท่ีสามารถใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มองคก์ร ได้

หลากหลายตามความตอ้งการของกลุ่ม/องคก์ร ทั้งดา้นการพฒันาทกัษะอาชีพของสมาชิกองคก์ร 
การบริหารจดัการ ดา้นงบประมาณในการพฒันาความสามารถของสมาชิก เช่น การจดัอบบรม

สมาชิกใน การบญัชี การใชภ้าษาในการส่ือสาร เป็นตน้ 
 3.3  การขยายและพฒันาเครือข่ายการตลาดในชุมชน ขยายจากใกลไ้ปไกล น่าจะส่งผล
ต่อความเขม้แขง็ขององคก์ร คือการประสานกบักลุ่มเห็ดบา้นคอ้เหนือ(วนาทิพย)์ กลุ่มการเกษตร
บากเรือและนํ้าออ้ม กลุ่มสตรีผา้ไหมบา้นหวัเมือง และกลุ่มสตรีพลงัสามคัคีศรีฐาน เพื่อรับสินคา้มา
จาํหน่าย ใหก้บัสมาชิก ใหส้มาชิกมีส่วนช่วยสงัคมและไดใ้ชสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ และเพื่อใหมี้การ
ขยายเครือข่ายเพ่ิมข้ึน  
 
 4) ข้อสังเกต 
 กลุ่มองคก์รการเงินเป็นกลุ่มท่ีมีมาก เพราะมีกองทุนเงินลา้นทุกหมู่บา้น มีการบริหารท่ี

อาณาเขตอยูภ่ายในหมู่บา้น ความมัน่ใจ ความเช่ือถือต่างๆ อยูใ่นระดบัท่ีง่ายต่อการบริหาร แต่ถา้
มองขา้มหรือขยายอาณาเขตเร่ืองกฎระเบียบ ความเส่ียงต่างๆเร่ิมมีข้ึน แต่กมี็หลายกลุ่มท่ีจะเป็น

ตวัอยา่งได ้ เช่น กลุ่มออมทรัพยบ์า้นสร้างชา้ง หรือ สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลยโสธร จาํกดั ท่ี
จะเป็นตวัแบบในการบริหารงานทางการเงิน อีกทั้งกลุ่มโรงพยาบาลยโสธร ท่ีมีความสนใจเร่ือง

อาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ขา้วอินทรีย ์หรือผกัปลอดภยั เป็นตน้ 
 
 



บทที ่6 
ผลการสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ไขปัญหาความยากจน 

 
6.1 ตัวแบบในการวเิคราะห์ 
 ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาทั้งทางสงัคมและทางเศรษฐกิจ แต่ปัจจุบนัตวัช้ีวดัความ

ยากจนใชเ้งินเป็นตวัวดัใดมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปีตํ่ากวา่ 20,000 บาท ถือวา่เป็นคนจน แต่ในสงัคม
ชนบทภาคอีสานมีวฒันธรรมประเพณีท่ีช่วยเหลือเก้ือกลูกนัมาชา้นาน การใหโ้อกาสคนจนได้

เขา้ถึงหรือไดใ้ชท้รัพยากรเป็นของส่วนรวมก่อนผูอ่ื้น เช่น ป่าชุมชนมีวดัเป็นท่ีพึ่งสาํหรับผูย้ากไร้ 
ใครมีลูกไม่มีเงินส่งเรียนกใ็หบ้วชเรียนสอบนกัธรรมแลว้เทียบทางโลกเป็นจบมธัยมศึกษาตอนตน้

หรือตอนปลาย การช่วยเหลือเก้ือกลูในกลุ่มเครือญาติหรือคนจงัหวดัเดียวกนั ภาคเดียวกนั หรือเป็น
คนไทยดว้ยกนั  
 แต่เม่ือมีการพฒันาประเทศมากข้ึน ความเจริญต่าง ๆ ไดข้ยายตวัเขา้สู่ชนบทอยา่งรวดเร็ว 
ความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินในการดาํรงชีวิตประจาํวนัมีมากข้ึนตั้งแต่ค่าไฟฟ้า ค่าเล่าเรียนบุตร ค่า

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนไม่แน่นอน มีรายไดจ้ากภาคการเกษตรไม่แน่นอน ผลผลิตตกตํ่า เน่ืองจาก    
ดินฟ้าอากาศแปรปรวน ราคาสินคา้ไม่แน่นอน รายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย มีปัญหาหน้ีสิน หลาย

ครัวเรือนหาทางออกโดยการอพยพแรงงานไปรับจา้งทั้งในประเทศและต่างประเทศทาํใหเ้กิด

ปัญหาทางสงัคมตามมา การพฒันากลายเป็น เศรษฐกิจครัวเรือนตํ่าลง สงัคมมีปัญหา การแกไ้ข
ปัญหาความยากจน จะแกเ้ฉพาะทางเศรษฐกิจอยา่งเดียวไม่ได ้ ตอ้งอาศยัแนวความคิดการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืมาใช ้คือตอ้งพฒันาทั้ง 3 ดา้นไปพร้อม ๆ กนั คือ 
 1. ตน้ทุนเศรษฐกิจ ทาํอยา่งไรประชาชนจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ลดรายจ่าย หาโอกาสใหมี้

ช่องทางทาํรายไดห้รือเพิ่มมูลค่าสินคา้ของเกษตรกรใหสู้งข้ึนได ้
 2. ตน้ทุนสงัคม ทาํอยา่งไรสงัคมจะเก้ือกลูช่วยเหลือกนั ปัญหาทางสงัคมลดลง การลด

ปัญหายาเสพติด การพนนั การด่ืมสุราต่าง ๆ ทาํอยา่งไรประชาชนจะเป็นผูมี้สติยดึมัน่ในคาํสอน
และปฏิบติัตามคาํสอนของศาสดาของแต่ละศาสนาท่ีตนเองยดึมัน่ เพราะทุกศาสนาสอนใหเ้ป็นคน
ดี สงัคมจะมีความสุข 
 3.  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทาํอยา่งไรมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม(ดิน นํ้า และป่าไม)้ จะอยูร่่วมกนัได้
อยา่งมีความสุข เพราะส่ิงแวดลอ้มถือเป็นทุนทางสงัคมดั้งเดิมท่ีบรรพบุรุษไดจ้ดัหาไวใ้หพ้ร้อมกบั

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่าง ๆ ในการบริหารจดัการใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื โดยเฉพาะจงัหวดั
ยโสธรมีพื้นท่ีป่าชุมชนมากเป็นอนัดบัท่ี 4 ในภาคอีสาน (10,080 ไร่) รองจากมุกดาหาร (15,471 ไร่) 
จงัหวดัขอนแก่น (12,749 ไร่) และจงัหวดัศรีสะเกษ (10,518 ไร่) ซ่ึงถือวา่เป็นจุดแขง็ของจงัหวดัท่ี
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ตอ้งรักษาป่าชุมชนไวแ้ละทาํอยา่งไรจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนใหม้ากข้ึน

กวา่เดิม 
 ตวัแบบในการสงัเคราะห์เครือข่าย พิจารณาแยกเป็น 2 ส่วน คือ ปัจจยัภายนอกท่ีทั้งเป็น
โอกาสและเป็นอุปสรรคในการบริหารจดัการเครือข่ายคุณค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6.1 กรอบการสังเคราะห์เครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัภายใน 
 
 

องคก์ร/กลุ่มอาชีพ/สหกรณ์ 
 
 

ชุมชน 
หมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

ปัญหาคนจนลดลงหรือหมดไป 

ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายนอก 
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ปัจจัยภายนอก 
1. สภาพภูมิอากาศ 
2. สภาพเศรษฐกิจ 
3. การเมืองการปกครอง 
4. คู่แข่งและการคา้ 
5. กฎหมาย 
6. นโยบายของรัฐบาล 
7. นโยบายผูว้า่ราชการจงัหวดั CEO 

ฯลฯ 
 
ปัจจัยภายใน 

1. การพฒันาความรู้/ทกัษะสมาชิกกลุ่ม/ความสามารถบริหารจดัการ 
2. การตลาด 
3. การสร้างความมัน่คงและยัง่ยนืของกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ 
4. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5. การบริหารจดัการเชิงพื้นท่ี 
6. การถ่ายทอดความรู้ การเชิดชูเครือข่ายคุณค่า 
7. การสร้างโอกาส 
8. การเช่ือมโยงเครือข่าย 

 
6.2 สรุปผลการวเิคราะห์ทีช้ี่ให้เห็นบทบาทของเครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 
 6.2.1 ปัจจัยภายนอก 
 ปัจจยัดงักล่าวมีผลกระทบต่อเครือข่ายคุณค่าทั้งท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการบริหารจดั

องคก์ร ปัจจยัดงักล่าวเครือข่ายตอ้งรู้จกัสร้างเกราะคุม้กนัหรือสร้างความเขม้แขง็ใหรู้้เท่าทนัหรือหา
วิธีการป้องกนัต่ออุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนในขณะเดียวกนักค็วรจะทราบขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีจะเป็น
โอกาสท่ีทาํใหก้ลุ่มองคก์ร/สหกรณ์ ไดรั้บประโยชน์นาํขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ มาร่วมพิจารณากบัจุด
แขง็ขององคก์รกลายเป็นกลยทุธ์ดาวดวงเด่นขององคก์รได ้ปัจจยัภายนอกดงักล่าวไดแ้ก่ 
 1. สภาพภูมิอากาศ หรือ สภาพทางกายภาพต่าง ๆ ทั้งของจงัหวดัประเทศและต่างประเทศ 
ทั้งน้ีเพราะปัจจุบนัระบบขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ รวดเร็วโดยเฉพาะเร่ืองโลกร้อนจะมีผลอยา่งไรกบั
กลุ่มเกษตรอินทรียจ์งัหวดัยโสธรการเผาฟาง การเผาไร่ต่าง ๆ จะมีผลต่อการกีดกนัทางการคา้
หรือไม่ ปัญหาแหง้แลง้ นํ้าท่วมในเขตทุ่งกลุาร้องไหจ้ะแกไ้ขอยา่งไร เป็นตน้ 
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 2. สภาพเศรษฐกิจ ในขณะท่ีราคานํ้ามนัสูงข้ึน ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ราคาสินคา้และค่า
ครองชีพสูงข้ึน เศรษฐกิจตกตํ่า ภาคการเกษตรกย็งัสามารถเป็นท่ีรองรับ แรงงานท่ีตกงานหรือไม่มี
งานทาํได ้พฤติกรรมในการบริโภคของโลกเปล่ียนไป ท่ีตอ้งการอาหารท่ีสะอาด อาหารท่ีปลอดภยั
โดยเฉพาะอาหารธรรมชาติต่าง ๆ ไดรั้บความนิยมมากข้ึน ทาํอยา่งไรขา้วหอมมะลิอินทรียข์อง
จงัหวดัยโสธรจะมีความแตกต่างจากขา้วหอมมะลิทัว่ไป การจดัการกลยทุธ์ทางการตลาดจะทาํ
อยา่งไร เคร่ืองหมายการคา้ การรับรองมาตรฐานสินคา้จะทาํอยา่งไร การโฆษณาการ
ประชาสมัพนัธ์และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของผูซ้ื้อหรือบริโภคจะทาํอยา่งไร เป็นตน้ 
 3. การเมือง/การปกครอง การเกิดปัญหาการสูร้บในต่างประเทศ การเมืองภายในประเทศ 
จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาวยโสธรอยา่งไร ความสมัพนัธ์กบัประเทศเพ่ือนบา้นการขยาย
เสน้ทางการคา้จากพม่า-ผา่นประเทศไทยจากแม่สอดจงัหวดัตาก-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร 
ผา่นลาว-ไปเวยีดนามลงท่าเรือดานงั จะมีผลอยา่งไรกบัชาวจงัหวดัยโสธร 
 การกระจายอาํนาจและงบประมาณจากรัฐบาลกลางผา่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้ง
เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ซ่ึงมีความใกลชิ้ด
กบัชุมชนมากท่ีสุด องคก์ร/สหกรณ์ จะเขา้ไปมีส่วนร่วมอยา่งไรในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เป็น
ตน้ 
 4. คู่แข่งและคู่คา้ การดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ ตอ้งพิจารณาคู่แข่งขนัและคู่คา้
หรือลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร เพราะในปัจจุบนัอยูใ่นยคุการแข่งขนั การเปล่ียนแปลงตอ้ง

รวดเร็วถึงจะอยูไ่ด ้
 5. กฎหมาย/ระเบียบ/ขอ้บงัคบัต่างๆ ปัจจุบนัมีการปรับเปล่ียนแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ มากทั้งท่ีมีประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงาน 
 6. นโยบายของรัฐบาล รัฐบาลไดก้าํหนดระเบียบวาระแห่งชาติในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนั การแกไ้ขปัญหาความยากจนต่าง ๆ เป็นตน้ นโยบายหรือโครงการ
ของรัฐบาล ไดใ้หโ้อกาสแก่ชุมชนมากโดยเฉพาะโครงการกองทุนเงินลา้นบาทแต่ละหมู่บา้น 
เพียงแต่การดาํเนินงานรวดเร็วความพร้อมของชุมชนในการบริหารจดัการกองทุน การสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชนในการบริหารจดัการกองทุน การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน การใชเ้งินให้

คุม้ค่าและมีประโยชน์การเพิ่มโอกาสในการหาอาชีพ หารายได ้ แต่ส่ิงท่ีเห็นชดัเจน คือ ดอกเบ้ีย
เงินกูน้อกระบบลดตํ่าลงจากร้อยละ 5 บาทต่อเดือนเหลือเพียง 1-2 บาทต่อเดือน หมู่บา้นใดมีการ
บริหารจดัการเงินดีโดยเฉพาะการพิจารณาการใหเ้งินกูมี้การพิจารณาท่ีรอบคอบ ปัญหาการคา้ง

ชาํระหน้ีสินจะมีนอ้ยลงแต่ถา้ผูบ้ริหารไม่ดีผลกจ็ะตรงกนัขา้ม 
 นโยบายรับจาํนาํขา้วเปลือก รัฐบาลกาํหนดราคารับจาํนาํขา้วจา้วหอมมะลิไวต้นัละ 10,000 
บาท ในขณะท่ีราคาตลาดประมาณ 8,500 บาท ทาํใหส้มาชิกสหกรณ์นาํขา้วไปเขา้โครงการรับจาํนาํ 
กลุ่มการเกษตรท่ีมีโรงสีซ้ือขา้วไม่ได ้หรือไม่มีขา้วขาย นโยบายการส่งเสริมของรัฐบาลได้
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สนบัสนุนใหส้หกรณ์การเกษตรมีความพร้อมในดา้นวตัถุเคร่ืองจกัเคร่ืองมือต่าง ๆ ซ่ึงถา้ไม่
พิจารณาถึงเร่ืองการคุม้ค่าหรือการคุม้ทุนจะก่อใหเ้กิดปัญหาเร่ืองเกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ 

7. นโยบายของผูว้า่ราชการจงัหวดั CEO ตามนโยบายของรัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณมา
ใหจ้งัหวดัแกไ้ขปัญหาของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างกลุ่ม2 ( อุบล 
ราชธานี , อาํนาจเจริญ , ศรีสะเกษ , ยโสธร) เพื่อแกไ้ขปัญหาของจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
ของประเทศ ดงันั้นทาํอยา่งไร กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ จะเขา้ถึงแหล่งงบประมาณแหล่งน้ีได ้ถา้กลุ่ม
มีระบบฐานขอ้มูล ความเขม้แขง็ของชุมชน การมีส่วนร่วมถา้ไดง้บประมาณสามารถแกไ้ขปัญหาได ้
เกิดผลผลิตและผลกระทบท่ีชดัเจนตรวจสอบไดว้ดัผลได ้ เพราะปัจจุบนัรัฐบาลมีการติดตาม

ตรวจสอบการใชง้บประมาณท่ีชดัเจน เป็นตน้ 
 นโยบายจงัหวดัเคล่ือนท่ีหรือการท่ีภาคราชการรวมตวักนัหลายหน่วยงานเขา้ไปหา

ประชาชนถึงในพ้ืนท่ี เหมือนกบัร้านคา้หรือบริษทัเขา้ไปหาลูกคา้ถึงหมู่บา้นทาํใหท้ราบวา่อะไรคือ
ส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการ อะไรคือปัญหา อะไรคือส่ิงท่ีภาคราชการตอ้งปรับเปล่ียนเพ่ือใหเ้กิดความ
พอใจแก่ประชาชน แต่การจดัจงัหวดัเคล่ือนท่ีบ่อย ๆ ทาํไม่ได ้ ดงัการนั้นการรวมตวัของกลุ่มและ
องคก์รต่าง ๆ แลว้ส่งขอ้มูลใหจ้งัหวดัรับทราบจะเป็นช่องทางหน่ึงท่ีจะทาํใหก้ารพฒันามีส่วนร่วม
จากภาคประชาชน 
 

6.2.2 ปัจจัยภายใน 
1) ด้านการพฒันาความรู้/ความสามารถในการบริหารจัดการ 

 การพฒันาความรู้และทกัษะแก่สมาชิกคณะกรรมการดาํเนินงานต่างๆ กลุ่ม/องคก์รต่างๆ 
การดาํเนินการของกลุ่ม/องคก์ร ดา้นอาชีพ ดา้นบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นทกัษะการทาํงาน มีการ
พฒันาการเช่ือมโยง คือ 
 - การพฒันาสมาชิกใหมี้ทกัษะดา้นอาชีพ เพิ่มข้ึน เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ การจดัทาํหมอน
ขวานผา้ขิด  การเผาถ่านคุณภาพ  การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงเป็นหลกัสูตรระยะสั้นท่ีจดัโดย
วิทยาลยัชุมชนยโสธร มีสมาชิกกลุ่ม/องคก์รต่างๆ บางส่วนสมคัรเขา้รับอบรมเพื่อพฒันาตนเอง 
 - การพฒันาความรู้ทกัษะอาชีพ กลุ่ม/องคก์ร มีการส่งเสริมใหส้มาชิกเขา้รับการอบรมและ
พฒันาตนเองกบัทั้งจากหน่วยงานภาครัฐจดัใหมี้การอบรม เช่น การจดัอบรมดา้นอาชีพของวิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยยีโสธร  
 - เพิ่มความรู้ทกัษะ ความสามารถของคณะกรรมการฝ่ายดาํเนินงานใหเ้ป็นมืออาชีพมากข้ึน 
เพราะตอ้งแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืน ตอ้งปรับตวัเขา้หาสมาชิกถึงครัวเรือน ไม่ใช่รอสมาชิกมาหา 
 สรุปแลว้ การพฒันาความรู้ทกัษะแก่สมาชิก ทุกกลุ่มมีการดาํเนินการมากนอ้ย ข้ึนอยูก่บั
ศกัยภาพของกลุ่ม และข้ึนอยูก่บัหน่วยงาน/องคก์รภาครัฐ ท่ีจดัใหมี้การพฒันาสมาชิกกลุ่ม องคก์ร
อาชีพ และเป็นท่ีน่ายนิดีท่ีจงัหวดัยโสธร มีการจดัตั้งวิทยาลยัชุมชนยโสธรข้ึน โดยวิทยาลยัชุมชน
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แห่งน้ีมีปรัชญาการจดัการศึกษา โดยชุมชนเพื่อชุมชน กลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ เป็นองคก์รท่ีมี

ความเขม้แขง็ถือเป็นกลุ่มผูน้าํของแต่ละชุมชน ซ่ึงสามารถใชบ้ทบาทของวิทยาลยัชุมชนยโสธร

พฒันาความรู้ ทกัษะใหก้บัสมาชิกไดท้ั้งดา้นพฒันาอาชีพ พฒันาดา้นคุณวฒิุการศึกษาใหสู้งข้ึน การ
แลกเปล่ียนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาชุมชน องคก์ร  
 2) การตลาด 
 - การเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม/องคก์ารดา้นการวตัถุดิบเพื่อการผลิต กลุ่มการเกษตรมี

การซ้ือขายปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรียส์าํหรับใชใ้ส่นาขา้วอินทรีย ์ การซ้ือปุ๋ยคอก/แกลบ เพื่อผลิตปุ๋ย

อินทรีย ์ ระหวา่งกลุ่ม/องคก์ร  กลุ่มอาชีพ มีการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานในการแสวงหาตลาดเพ่ือ
จาํหน่ายสินคา้ เช่น ผลิตภณัฑห์มอนขิด  จากกลุ่มแม่บา้นพลงัสามคัคีศรีฐาน การจาํหน่ายผา้ไหม
จากกลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นหวัเมือง  
 -การเช่ือมโยงพื้นท่ีจาํหน่ายสินคา้ หลายกลุ่มมีการเช่ือมโยงโดยการจาํหน่ายและรับซ้ือ

ผลผลิตจากกลุ่ม/องคก์รท่ีมีคุณภาพสินคา้ท่ีดา้นมาตรฐานเดียวกนั เช่น กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 
กลุ่มเกษตรกรนํ้าออ้ม กลุ่มเกษตรกรทาํนาดงแคนใหญ่ มีการนาํขา้วอินทรียม์าจาํหน่ายร่วมกนั โดย
การจดัการของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ถือวา่เป็นการยอมรับมาตรฐานการเกษตร และการพฒันารูปแบบ
การคา้เพื่อการพฒันา ซ่ึงถา้รวมกลุ่มกนัไดอ้ยา่งมัน่คง น่าจะเป็นผลดีในดา้นการต่อรองเร่ือง

การตลาด ซ่ึงจะสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่ม/องคก์ร การเสนอขายเมลด็พนัธ์ุขา้วของสหกรณ์

การเกษตรป่าต้ิวแก่กลุ่ม/องคก์รการเกษตร การขยายพ้ืนท่ีการปลูกขา้วเพื่อผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว

คุณภาพ เป็นการเช่ือมโยงท่ีสร้างความรู้ ความตระหนกัใหแ้ก่สมาชิกเกษตรกรท่ีดาํเนินการ เป็นการ
ขยายเครือข่ายระบบการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง ซ่ึงจะสร้างความเช่ือมัน่ในระดบัท่ีย ัง่ยนื กลุ่มองค์
เร่ิมเห็นความสาํคญัของการเปล่ียนเมลด็พนัธ์ุขา้วเพื่อเพิม่ผลผลิต ซ่ึงเป็นผลดีต่อเกษตรกรในระยะ

ยาว 
     ส่วนกลุ่มอาชีพและกลุ่มอนุรักษมี์การเช่ือมโยงดา้นการตลาด ในเบ้ืองตน้เป็นการ

เช่ือมโยงกบัหน่วยงาน ภาครัฐท่ีส่งเสริมการตลาด พานิชยจ์งัหวดั จดัใหมี้การจาํหน่ายสินคา้ OTOP
ใหก้ลุ่มอาชีพ กลุ่มอนุรักษ ์ นาํผลผลิตมาจาํหน่าย เช่น ผา้ไหมกลุ่มสตรีบา้นหวัเมือง ตะกร้า

พลาสติกกลุ่มสตรีแม่บา้กดุแห่ หมอนขวานผา้ขิด จากกลุ่มแม่บา้นพลงัสามคัคีบา้นศรีฐาน 
ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดและแมลงกลุ่มวนาทิพย ์ ต.คอ้เหนือ และยงัเป็นการเปิดตลาดใหส้มาชิกกลุ่ม/
องคก์รอาชีพมาเรียนรู้ เพื่อพฒันาเพิ่มข้ึน โดยอาศยัการประชาสมัพนัธ์ผา่นเครือข่ายวทิยชุุมชน ซ่ึง
ในกลุ่มเครือข่ายมีกลุ่ม อ.พ.ช. อาํเภอกดุชุม มีสถานีวิทยชุุมชนคล่ืน FM 104.02 MHz อาจกล่าวได้
วา่เม่ือมีเวทีใหเ้ล่น ผูเ้ล่นยอ่มมีโอกาสพฒันาฝีมือเพิ่มข้ึน 
     สรุปแลว้ การเช่ือมโยงดา้นการตลาด กลุ่ม/องคก์รมีการหาตลาดเอง และหน่วยงาน

ภาครัฐจดัเวทีตลาดให ้ แต่อยา่งไรกต็ามทุกกลุ่มสรุปปัญหาตรงกนัประเดน็หน่ึงผลผลิตท่ีกลุ่ม/
องคก์รผลิตได ้ ประชาชน ชุมชนจงัหวดัยโสธรเอง กบัไม่ไดใ้ชสิ้นคา้หรือผลผลิตจากกลุ่ม/องคก์ร
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ในจงัหวดั ทาํใหเ้กิดแนวคิดดา้นการตลาดใหม่วา่ควรสร้างตลาดทอ้งถ่ินใหเ้กิดการยอมรับและขยาย
ไปตามพื้นท่ีต่างๆ น่าจะเป็นการสร้างตลาดท่ีย ัง่ยนื และสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูผ้ลิตสินคา้ โดย

เห็นไดช้ดัจากสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลยโสธร สหกรณ์ออมทรัพยค์รู เร่ิมสนใจและตอ้งการ
สินคา้หรือผลผลิตจากกลุ่มอาชีพมาจาํหน่ายใหก้บัสมาชิก โดยจะนาํสินคา้มาวางจาํหน่ายท่ีสหกรณ์
ร้านคา้ของสหกรณ์ ซ่ึงกลุ่มการเงินไดมี้การประสานงานกบักลุ่มอาชีพแลว้ เพื่อดาํเนินการในเร่ืองน้ี 
 3) ด้านการสร้างความม่ันคงและยัง่ยนืของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ 
 - การเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม/องคห์ลงัการพฒันาเครือข่าย กลุ่ม/องคก์รไดเ้สนอตวัแทน
ของแต่ละกลุ่มองคก์ร เพือ่ประสานงานใหเ้กิดความร่วมมือในทุกดา้น เพื่อร่วมกนัวเิคราะห์และ

เสนอแผนการพฒันาต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้กิดการเคล่ือนไหวเชิงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
สอดคลอ้งกบัโอกาสและบริบทในแต่ละช่วง ตามนโยบายของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มีการ

เสนอหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวล และ

วิทยาลยัชุมชนยโสธรไดจ้ดัหลกัสูตร เพือ่พฒันาสมาชิกกลุ่มเกษตรกรนํ้าออ้ม อาํเภอคอ้วงั และมี
การวางแผนการดาํเนินการลกัษณะน้ีอีกหลายโครงการ 

- การปรับโครงสร้างการบริหาร จดัการภายในกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ หลงักลุ่ม/องคก์ร
และสหกรณ์มีการจดัเวทีประชาคมสมาชิก ผูน้าํมีการเรียนรู้กระบวนการพฒันากลุ่มองคก์ร จากทีม
วิจยั ทาํใหผู้น้าํกลุ่มเกิดแนวคิดในการพฒันากลุ่ม/องคก์รใหเ้กิดความมัน่คง ยัง่ยนื โดยทุกกลุ่มเร่ิม
เห็นความสาํคญัขององคก์รภายใน โดยต่างมีการเร่ิมปรับการบริหารจดัการภายใน เช่น กลุ่มอนุรักษ ์
มีการกาํหนดแนวทางการอนุรักษป่์า อนุรักษต์น้นํ้าลาํธาร โดยกลุ่มชุมชนป่าดงมะไฟมีการกาํหนด
เป็นขอ้บญัญติัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีการกาํหนดเขตป่าชุมชนท่ีดูแลโดยชุมชนในพ้ืนท่ี

นั้น  การกาํหนดเขตอภยัทานพนัธ์ุปลา โดยมีการริเร่ิมกิจกรรมปล่อยปลาและกาํหนดเขตอภยัทาน
สตัวน์ํ้ า ท่ีบริเวณแม่นํ้าชี ใกลว้ดัศรีธรรมมาราม ร่วมกบัชุมชน เทศบาลเมืองยโสธรและหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน  โดยการนาํของหลวงตาพวง พระสงฆท่ี์เป็นท่ีเคารพศรัทธาของประชาชนในเขต
จงัหวดัยโสธร ร้อยเอด็และจงัหวดัใกลเ้คียง  เป็นตวัอยา่งกิจกรรมสร้างเจตคติเพื่อความยัง่ยนืในเชิง
อนุรักษ ์

4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจากกลุ่มคนจนจะไดอ้าศยัหาอยูห่ากิน หรือถา้มีมากพอกจ็ะเป็นแหล่งผลิตรายได้

ใหแ้ก่กลุ่มคนจนได ้ เพราะคนจนนั้นปัญหาอยา่งหน่ึงคือไม่มีท่ีทาํกิน แก่ชราลูกหลานไม่อยูจ่ะได้

พึ่งธรรมชาติ และเป็นองคค์วามรู้ในการจดัการชุมชนตั้งแต่อดีต และเป็นภูมิคุม้กนัดั้งเดิมของสงัคม 
การจดัการทรัพยากรจะเช่ือมโยงกนัทั้งป่าไม ้ ท่ีดิน แหล่งนํ้า และคน โดยจงัหวดัยโสธรมีตวัอยา่ง
ใหเ้ห็นชดัเจนอยา่งเม่ือป่าอุดมสมบูรณ์ ท่ีดินอยูใ่กลป่้ากอุ็ดมสมบูรณ์เพราะไดรั้บอินทรียวตัถุท่ีไหล
มากบันํ้าจากป่า โรค แมลง ท่ีจะลงมานาขา้วกมี็นอ้ย แม่นํ้าจากป่าไหลลงแม่นํ้ากน็าํตะกอนท่ีอุดม
สมบูรณ์ลงแม่นํ้าไปดว้ยทาํใหใ้นนํ้ามีแพลงตอนเป็นอาหารสตัวน์ํ้ า กลายเป็นวงจรห่วงโซ่อาหารได ้
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อีกทั้งในปัจจุบนัมีการปรับปรุงบาํรุงดิน โดยการปลูกพชืคลุมดินเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด 
เช่น ถัว่พร้า ซ่ึงปัจจุบนัมีการปลูกมาในกลุ่มสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ อีกทั้งมีการขยาย
การเล้ียงววั-ควายกนัมากข้ึน จนมีคาํพดูวา่มีโรงงานปุ๋ยเป็นของตนเอง เช่น เล้ียงววั 7 ตวั ทาํนา 20 
ไร่ ไม่ตอ้งซ้ือปุ๋ยเคมี แต่ผลผลิตขา้วไดผ้ลดี การลดการใชส้ารเคมี การใชส้ารชีวภาพ การทาํ

การเกษตรแบบผสมผสาน การพึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพยีง 
5) การบริหารจัดการเชิงพืน้ที ่ 
ทั้งน้ีเพราะในแต่ละพื้นท่ีปัญหาและเง่ือนไขต่างกนั ซ่ึงในปัจจุบนัรัฐบาลไดส้นบัสนุนและ

การกระจายอาํนาจและงบประมาณสู่พื้นท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือ อบต. มีบทบาทมากข้ึน ตลอดทั้งงบประมาณจากผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการหรือผูว้า่ 
CEO สามารถท่ีจะแกปั้ญหาในระดบัพื้นท่ีไดร้วดเร็ว ทั้งน้ีองคก์รชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ีตอ้งมี
ความพร้อมในเร่ืองฐานขอ้มูล แนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทั้งน้ีเพราะในการจดัทาํแผนงานโครงการ
ต่างๆ ปัจจุบนัภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมมากข้ึน ซ่ึงการพฒันาเชิงพื้นท่ีนั้นนั้นตอ้งเป็นแบบบูรณา
การ แกไ้ขปัญหาทั้งระบบและแกไ้ขไปพร้อมๆกนั เช่น เร่ืองการปลูกขา้ว กไ็ม่ไดพ้ิจารณาเร่ือง

ผลผลิตขา้วเท่านั้น แต่มองทั้งระบบการทาํนา ทาํอยา่งไรผลผลิตขา้วจะเพิ่มข้ึน คุณภาพขา้วได้

มาตรฐาน เกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตลดลง ครอบครัวเกษตรกรมีความสุข การลดปัญหาเร่ือง

รายจ่ายท่ีไม่ก่อประโยชน์ เช่น การพนนั การด่ืมสุรา การสูบบุหร่ี เป็นตน้ 
 6) การถ่ายทอดความรู้ การเชิดชูเครือข่ายคุณค่า 
 ผลจากการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรต่างๆมีปัญหาเหมือนกนั เช่น 
ผลิตสินคา้ได ้ขายไม่ได ้ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวยีน สมาชิกมีแต่รอรับผลประโยชน์ แต่ไม่ไดคิ้ดท่ี
จะใหอ้ะไรกบักลุ่ม แต่กมี็หลายกลุ่มท่ีบริหารงานประสบผลสาํเร็จทั้งการทาํธุรกิจสหกรณ์ หรือการ
จดัการกลุ่มต่างๆ ภูมิปัญญาพื้นบา้นต่างๆ เช่น การอนุรักษป่์าไม ้หมอยาสมุนไพร หมอนวดจบัเสน้ 
ช่างทอผา้ ช่างจกัสานต่างๆ แต่ขาดการถอดบทเรียน การถ่ายทอดความรู้ หรือการจดัการความรู้ ซ่ึง
น่าจะเป็นทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ แต่มีมูลค่าอยา่งมากในแต่ละทอ้งถ่ินควรร่วมมือกบัสถานศึกษา

และองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการเร่ืองดงักล่าวก่อนท่ีองคค์วามรู้เหล่าน้ีจะหายไป 
 7) การสร้างโอกาส 
 ควรมีการสร้างโอกาสในเร่ืองต่างๆใหเ้กิดข้ึนในพื้นท่ี เช่น การเรียนรู้ การตลาด การ
ส่ือสาร ความเช่ือมโยงกบักลุ่มภายนอกต่างๆ โดยทางราชการใหก้ารสนบัสนุนและควรมีการจดัเวที
ภาคประชาชนในระดบัจงัหวดัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพื่อเกษตรกรจะไดน้าํเสนอปัญหาต่างๆใหภ้าค
ราชการไดท้ราบ จะไดห้าทางป้องกนัและแกไ้ขไดร้วดเร็วข้ึน 
 8) การเช่ือมโยงเครือข่าย 
 เป็นเร่ืองจาํเป็นท่ีตอ้งเช่ือมโยงเครือข่ายซ่ึงอาจเป็นทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม 
โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเดียวกนั หรือกลุ่มอาชีพท่ีสนบัสนุนพึ่งพากนั ตลอดทั้งหน่วยงานของภาค
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ราชการท่ีเป็นองคก์รพี่เล้ียงต่างๆ ทั้งน้ีเพราะเม่ือขนาดของกิจการใหญ่ข้ึน การพึ่งพาตลาดภายนอก
มีความจาํเป็น เพราะตอ้งบริหารจดัการกลุ่มองคก์รหรือสหกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อลดตน้ทุน

การผลิต สามารถแข่งขนัในธุรกิจได ้ คงปฏิเสธไม่ไดว้า่ การดาํเนินงานของกลุ่มหรือสหกรณ์เป็น
การดาํเนินธุรกิจอยา่งหน่ึง 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6.2  รูปแบบการเช่ือมโยงภายกลุ่ม/องค์กร 

 
 
 
 
 

 

การเกษตร 

การเงิน 

การเกษตร 

การเกษตร 

การเกษตร 

อาชีพ 

อาชีพ 

อาชีพ 

อาชีพ 

อาชีพ 

การเงิน 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

กลุ่มอนุรักษ์ 
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     การพฒันาความรู้/ทกัษะสมาชิก           การแลกเปล่ียนวตัถุดิบ/สินคา้       
     การสนบัสนุนดา้นปัจจยั/พฒันากลุ่ม   การบริหาร/จดัการ การตลาด 
    การรับซ้ือผลผลิต/การจาํหน่าย                                   การขยายเครือข่าย/การประชาสมัพนัธ์ 

ภาพที ่6.3 รูปแบบการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่ม/องค์กร หน่วยงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มการเกษตร

กลุ่มอาชีพ กลุ่มการเงิน 

วทิยาลยัชมชน หน่วยงานรัฐ 

ผู้ประสานงาน

กลุ่มอนุรักษ์ 
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6.3 ผลทีจ่ะเกดิแก่ชุมชน 
 ในปัจจุบนัทุกหมู่บา้นมีองคก์รหรือกลุ่มการรวมตวัของประชาชนเพื่อทาํกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ เช่น กองทุนหมู่บา้น กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต และกลุ่มทางสงัคม เช่น กลุ่มฌาปนกิจ 
กรรมการหมู่บา้น กรรมการวดัหรือกรรมการโรงเรียน เป็นตน้ เม่ือกลุ่มต่างๆเหล่าน้ีมีความเขม้แขง็ 
การบริหารจดัการกลุ่มเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมีการกระจายผลประโยชน์ การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมตรวจสอบได ้ ชุมชนยอ่มจะเขม้แขง็ เพราะกลุ่มต่างๆเม่ือประกอบกิจกรรมทางธุรกิจมีผล
กาํไร จะมีกฎเกณฑใ์นการจดัสรรกาํไร มีการกาํหนดระเบียบ แต่จะมีขอ้หน่ึงคือ การจดัสรรกาํไร
เพื่อสวสัดิการสงัคมของชุมชน 
6.4 การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 เป็นปัญหาท่ีไม่ไดแ้กไ้ขง่ายๆ เพราะจากการวิจยัในพ้ืนท่ีจะไดมี้การตั้งคาํถามวา่ 

- เขายอมรับหรือไม่วา่เขาเป็นคนจน เพราะวา่บางคน เขาพอใจท่ีจะอยูอ่ยา่งนั้น แมว้า่จะมี 
รายไดท่ี้เป็นตวัเงินนอ้ย แต่มีความสุขตามอตัภาพ ไดอ้ยูก่บับา้น หาอาหารธรรมชาติกินได ้ มี

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เป็นตน้ 
- เขาจนเพราะอะไร ความจนเกิดจากเหตุผลท่ีแตกต่างกนั เช่น ไม่มีท่ีทาํกิน มีบุตรมาก มี 

โรคประจาํตวั เกิดภยัธรรมชาติ หน้ีสินท่ีตกทอดมาเป็นมรดก ติดการพนนั หรือส่งลูกเรียน 
- เขามีความสามารถในการทาํอะไร เพราะบางคร้ังมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาส 
- ใครจะเป็นผูช่้วยเหลือ เช่น ญาติพี่นอ้ง อบต. หรือ จงัหวดั เป็นตน้ นอกจากน้ีรัฐบาลยงัมี 

โครงการรัฐ สวสัดิการต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 
การศึกษาภาคบงัคบั 12 ปี เป็นตน้ 
 เครือข่ายคุณค่ากบัการแกไ้ขปัญหาความยากจนนั้น เป็นความมุ่งหวงัหรือเป้าหมายใน

การดาํเนินงาน เครือข่ายคุณค่านั้นเป็นการวางแผนร่วมกนัของกลุ่ม องคก์รธุรกิจ หรือหน่วยงาน
ต่างๆท่ีมีแนวคิดอยา่งเดียวกนัท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาของสมาชิก เพิ่มขีดความสามารถของการ

ดาํเนินงาน กลุ่ม องคก์รตนเอง แต่ถา้กลุ่ม องคก์รต่างๆแยกกนัทาํ กจ็ะก่อใหเ้กิดปัญหาความไม่มี
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ตน้ทุนการผลิตสูง การทาํงานล่าชา้ ผลิตสินคา้ไม่ตรงกบัความ

ตอ้งการของตลาด การทาํงานซํ้าซอ้น หรือในท่ีสุด ไม่สามารถดาํเนินธุรกิจไดใ้นท่ีสุด แต่เน่ืองจาก
เครือข่ายทางคุณค่าท่ีเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มองคก์รต่างๆในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัยโสธร เป็นเครือข่ายท่ี

หลายมิติ การดาํเนินธุรกิจไม่ไดมุ่้งหวงักาํไรและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกัเท่านั้น แต่เป็น

เครือข่ายคุณค่าท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งเครือข่ายกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ เครือข่ายสนบัสนุนทั้งทางราชการ
และภาคเอกชน เครือข่ายนกัวิชาการต่างๆท่ีจะสนบัสนุน ถา้พิจารณาใหลึ้กลงไป เปรียบเสมือนการ
บริหารจดัการส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้และส่ิงท่ีควรจะทาํเพิ่มเติม แต่ยงัขาดการมองลึกลงไปถึงทุนเดิมของ

สงัคมหรือชุมชน ทั้งทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินต่างๆ ซ่ึงมีบทบาทในการกาํหนดการดาํเนินชีวิตของประชาชน ทั้งน้ีเพราะในอดีต 



 112

เม่ือจาํนวนประชากรยงัไม่มาก การดาํรงชีวิตของประชาชนในดา้นการผลิตเนน้เพื่อการบริโภคเป็น
หลกั การดาํรงชีพต่างๆพึ่งพาธรรมชาติส่วนมาก เม่ือมีการคา้ขายกบัต่างประเทศมากข้ึน การรับรู้
ข่าวสาร การมีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่างๆไดเ้ขา้สู่พื้นท่ีชนบทมากข้ึน ความจาํเป็นท่ีตอ้งทาํการ
ผลิตเพื่อการคา้มีความจาํเป็นมากข้ึน เม่ือทาํการผลิตแลว้รายไดไ้ม่เพยีงพอกบัรายจ่าย ปัญหาหน้ีสิน
ต่างๆกต็ามมา การอพยพแรงงาน การยา้ยถ่ิน การแยง่ชิงทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดทั้งการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆขาดการอนุรักษห์รือรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรใหมี้ใชต้ลอดไป การบริหาร

จดัการเชิงระบบลดนอ้ยลงทั้งภาคราชการและประชาชน เช่น การทาํนา ในอดีตใชแ้รงงานควาย

หรือกระบือในการเตรียมแปลงนาหรือไถนา มีการเกบ็ฟางขา้วไวเ้ป็นอาหารววั-ควาย มูลววั-ควาย 
มีการเกบ็และนาํไปใชใ้นแปลงนา มีการเกบ็รักษาท่ีสาธารณะไวเ้ป็นท่ีทาํเลเล้ียงสตัว ์ เม่ือปริมาณ

ววั-ควาย เกินฝงู (เกินความสามารถในการเล้ียง) หรือมีความจาํเป็นตอ้งการใชเ้งินกข็ายววั-ควาย
ออก ไม่ตอ้งไปกูเ้งินใคร ระบบการทาํนากส็ามารถอยูไ่ดแ้ละพ่ึงพาอาศยั สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั
ได ้ แต่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงวิธีทาํการเกษตรใหม่ มีการใชร้ถไถนาเดินตาม การใชปุ๋้ยเคมีต่างๆ ยา
ปราบศตัรูพืชต่างๆเขา้มาใชใ้นการทาํนา กลายเป็นการแยกส่วน ตอ้งพึ่งพิงตลาด ซ่ึงเกษตรกร

ควบคุมไม่ได ้ เกษตรกรท่ีทาํนาบางส่วนเปล่ียนสถานภาพเป็น “ผูจ้ดัการนา” เกือบทุกอยา่งจา้งและ
ซ้ือเพื่อใหก้ารทาํนาเสร็จเร็ว ปัญหาต่างๆจึงเกิดข้ึนโดยเฉพาะ ปัญหาเร่ืองหน้ีสิน ปัญหาความ

ยากจน กระแสการพฒันาตอ้งกลบัไปมองเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นเร่ืองเดิมท่ีเป็น “วิถีชีวิต
ของเกษตรกรไทย” อนัเป็นการหล่อหลอมมุมมองหรือเหตุการณ์ทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจและ

ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นบริบทท่ีสาํคญัในแต่ละชุมชน ซ่ึงมีการเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายคุณค่าท่ี

เหมาะสมของแต่ละชุมชน 
 ดงันั้น ในการสงัเคราะห์เครือข่ายคุณค่าในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร จึงมีการเพิ่มบทบาทของ
กลุ่มเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปดว้ยกบักลุ่มองคก์รการผลิต กลุ่มองคก์ร

การเงิน และกลุ่มองคก์รดา้นอาชีพต่างๆ ทั้งน้ีเพราะทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่างๆท่ีคง
เหลืออยูใ่นปัจจุบนันั้น เป็นผลจากการบริหารจดัการของบรรพบุรุษในรุ่นท่ีผา่นมา ถา้มีเหลือมากก็
แสดงวา่ทรัพยากรนั้นมีความสาํคญั จึงมีการวางแผน มีการบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งกบัเง่ือนไข

ของสงัคมนั้นๆ เช่น การจดัการป่าดอนปู่ตา หรือชุมชนต่างๆท่ีมีมากในจงัหวดัยโสธร ไดก้ลายเป็น
แหล่งผลิตอาหารประจาํหมู่บา้นและเป็นแหล่งหาเห็ดป่าท่ีมีราคาสูง เช่น เห็ดโคน ราคาท่ีเกษตรกร
ขายประมาณกิโลกรัมละ 180-200 บาท แต่ถา้เป็นราคาท่ีตลาดสดประมาณกิโลกรัมละ 220-250 
บาท นอกจากนั้นยงัมีอาหารธรรมชาติ (ท่ีปลอดจากสารเคมีต่างๆ) เช่น ไข่มดแดง แมง และแมลง
ต่างๆ ตลอดทั้งผกัป่าต่างๆ สมุนไพร อีกทั้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีคุณค่าท่ียงัไม่ไดป้ระเมินมูลค่าต่างๆอีก
มากมาย โดยเฉพาะเป็นพื้นท่ีท่ีใชใ้นการเรียนรู้ การบริหารจดัการของชุมชน การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
การจดัการทางสงัคม การออกกฎระเบียบต่างๆ อีกทั้งบางแห่งยงัมีสถานภาพเป็นป่าชุ่มนํ้า จงัหวดั
ยโสธรมีพื้นท่ีป่าชุมชนมากเป็นอนัดบัท่ี 4 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในขณะท่ีเป็นจงัหวดัท่ีมี
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ประชากรประมาณ 530,000 คน จึงน่าจะนาํจุดแขง็ท่ีมีพื้นท่ีป่าชุมชนมากน้ี เป็นตวัขบัเคล่ือนการ
แกไ้ขปัญหาความยากจนของจงัหวดัได ้ เพราะการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน นํ้า ป่าไม)้ และ
คนจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั 
 ผลกระทบของเครือข่ายคุณค่าท่ีมีต่อการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
 เน่ืองจากผลของการสร้างเครือข่ายคุณค่าต่างๆทั้งท่ีเป็นเครือข่ายภายในกลุ่มองคก์รทั้ง 4 
กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มการผลิต กลุ่มองคก์รการเงิน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
แลว้ยงัมีการสร้างเครือข่ายนอกกลุ่มท่ีเป็นองคก์รท่ีจะหนุนเสริม สนบัสนุนและเก้ือกลู เช่น 
โครงการพฒันาจงัหวดัแบบบูรณาการหรือผูว้า่ CEO วิทยาลยัชุมชนจงัหวดัยโสธร ท่ีสามารถจดั
หลกัสูตรฝึกอบรมใหค้วามรู้ตามความตอ้งการของชุมชนได ้หรือ สถาบนัวิชาการ ส่วนราชการและ
เอกชนต่างๆท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้ ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวนั้นคิดในเชิงปริมาณวา่เป็นมูลค่า
เท่าไรในปัจจุบนัยงัไม่สามารถคาํนวณเป็นมูลค่าได ้ แต่ถา้มีการศึกษาเฉพาะและมีระยะเวลาใน

การศึกษาพอสมควรน่าจะหาคาํตอบได ้แต่ในเชิงพรรณนานั้นพอสรุปผลกระทบดงักล่าวไดด้งัน้ี 
 1) การลดรายจ่าย ครัวเรือนท่ียากจนหรือครัวเรือนของกลุ่มองคก์ร สหกรณ์ต่างๆ จะทาํ
ใหเ้กิดการลดรายจ่ายดา้นต่างๆ เช่น 
  - อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ ทั้งน้ีเพราะอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสหกรณ์ กลุ่มทางการเงิน 
จะตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียนอกสถาบนั เช่นกูจ้ากนายทุนเงินกูป้ระมาณร้อยละ 3-5 บาทต่อเดือน แต่กู้
จากสหกรณ์ประมาณร้อยละ 9 บาทต่อปี 
  - การลดค่าปุ๋ยเคมี ถา้สมาชิกเป็นสมาชิกกลุ่มการผลิตขา้ว กลุ่มสมาชิกมีการ

แนะนาํส่งเสริมการปรับปรุงบาํรุงดินโดยการปลูกพืชบาํรุงดิน เช่น การปลูกถัว่พร้าก่อนทาํนา การ
ใชปุ๋้ยคอก ปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยอินทรีย ์การไถกลบตอซงั ทาํใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน การใช้
ปุ๋ยเคมีนอ้ยลงแต่ผลผลิตมากกวา่เดิม เป็นตน้ 
  - การลดค่าขนส่งปัจจยัการผลิต กลุ่มอาชีพท่ีทาํปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยอินทรีย ์ซ่ึงเดิมตอ้ง
ซ้ือปุ๋ยคอกจากต่างจงัหวดั เช่น จงัหวดัชยัภูมิ แต่เม่ือเช่ือมโยงกบักลุ่มปศุสตัวภ์ายในจงัหวดัยโสธร 
ค่าขนส่งกจ็ะตํ่าลง เช่นเดียวกบักลุ่มอาชีพทาํหมอนขิด ซ่ึงเดิมตอ้งซ้ือนุ่นใหม่และนุ่นเก่าจาก

ต่างจงัหวดั เม่ือกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรมีการปลูกนุ่น ตน้ไผ ่ ตน้ยางนาเสริมในเขตพื้นท่ีป่าชุมชน 
รายไดจ้าดการขายฝักนุ่น ขายตน้ไผ ่ หรือขายนํ้ายางจากตน้ยางนา กจ็ะเป็นรายไดข้องชุมชน ใน
ขณะเดียวกนั กลุ่มอาชีพท่ีซ้ือนุ่นกไ็ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการไปซ้ือนุ่นไกล อีกทั้งสามารถลด

ค่าใชจ่้ายในการขนส่งและค่าเสียเวลาต่างๆได ้
  - การลดค่าอาหาร โดยเฉพาะเกษตรกรหรือประชาชนทัว่ไปท่ีอยูใ่กลป่้าชุมชน

หรือแหล่งนํ้าสาธารณะต่างๆท่ีช่วยกนัดูแลรักษา สามารถท่ีจะหาอาหารธรรมชาติกินได ้ เป็นอาหาร
ท่ีปลอดสารเคมีเจือปน อีกทั้งสด คุณค่าทางอาหารสูง ทาํใหล้ดค่าใชจ่้ายในหมวดอาหารลงไดม้าก 
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  - การลดค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรต่างๆ หรือกลุ่ม
เกษตรกรต่างๆท่ีทางราชการไดใ้หก้ารช่วยเหลือ จดัหาอุปกรณ์ต่างๆให ้ เช่น เคร่ืองจกัรกลต่างๆ 
เคร่ืองปรับปรุงคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ โรงสีขา้ว เคร่ืองคดัแยกคุณภาพเมลด็ขา้ว โรงงานทาํปุ๋ยอินทรีย ์
หอ้งเยน็เกบ็ผลผลิตการเกษตร ลานตากเมลด็พนัธ์ุ โกดงัเกบ็สินคา้ต่างๆ เป็นตน้ ลว้นแต่มีปัญหา
การบริหารงานไม่เตม็ประสิทธิภาพการทาํงาน ทาํใหต้น้ทุนต่อหน่วยในการผลิตสูง เกิดปัญหา

ตน้ทุนจม และเกิดการเสียโอกาสของการท่ีจะนาํงบประมาณท่ีจะไปทาํโครงการอ่ืนท่ีมีความจาํเป็น 
จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งเร่งการเพ่ิมการใชป้ระโยชน์ในอุปกรณ์นั้น เช่น เคร่ืองปรับปรุงคุณภาพ เมลด็

พนัธ์ุขา้วของสหกรณ์การเกษตรอาํเภอป่าต้ิว จาํกดั ผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิไดป้ระมาณปีละ 
200 ตนั แต่กจ็าํหน่ายได ้ 58 ตนั ในขณะเดียวกนักาํลงัการผลิตของเคร่ืองปรับปรุงเมลด็พนัธ์ุนั้น 
ควรผลิตไม่ตํ่ากวา่ปีละ 500 ตนั ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่มีทั้งปัญหาการผลิตและการตลาดเมลด็พนัธ์ุขา้ว
หอมมะลิในขณะเดียวกนั จงัหวดัยโสธรมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมพื้นท่ีปลูกขา้วหอมมะลิประมาณปีละ 
80,000 ไร่ ความตอ้งการเมลด็พนัธ์ุกไ็ม่น่าตํ่ากวา่ปีละ 800 ตนั ดงันั้นปัญหาจึงอยูท่ี่การบริหาร
จดัการควรทาํอยา่งไร จึงจะเกิดเครือข่ายคุณค่าหรือการจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain 
management : SCM) ระหวา่งกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรท่ีปลูกขา้วหอมมะลิ กบั สหกรณ์
การเกษตรอาํเภอป่าต้ิว จาํกดั หรือ สหกรณ์การเกษตรอาํเภอกดุชุมจาํกดั ซ่ึงมีเคร่ืองปรับปรุง

ประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ เช่นเดียวกนั ทั้งน้ีเพราะถา้เกษตรกร

เปล่ียนเมลด็พนัธ์ุขา้วอยา่งนอ้ยทุก 3 ปี ผลผลิตขา้วต่อไร่กจ็ะเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 20 และ

คุณภาพของเมลด็ขา้วกจ็ะดีข้ึน ปัญหาเร่ืองขา้วกลายพนัธ์ุหรือขา้วทอ้งไข่จะนอ้ยลง ราคาท่ี

เกษตรกรขายไดจ้ะสูงข้ึน ดงันั้นการร่วมกนัวางแผนจดัการเร่ืองเมลด็พนัธ์ุขา้วนั้นจะช่วยให้

เกษตรกรลดรายจ่ายในขณะเดียวกนักเ็พิ่มรายได ้ เช่นเดียวกบัสหกรณ์การเกษตร ตน้ทุนการผลิตก็
จะตํ่าลง เป็นตน้ 
  - การลดค่าใชจ่้ายในหมวดท่ีไม่เพิ่มศกัยภาพการผลิตเช่น ค่าสุรา ค่าการพนนั หรือ
หมวดบนัเทิงต่างๆตลอดทั้งเคร่ืองอาํนวยความสะดวกท่ีเกินความจาํเป็น และหมวดอาหารต่างๆได ้
เม่ือชุมชนมีความเขม้แขง็ มีความเก้ือกลู ครอบครัวมีความอบอุ่น ทุกครอบครัวมีเหตุผล แข่งกนัทาํ
ความดี ช่วยกนัลดปัญหา ป้องกนัปัญหาในชุมชน รายจ่ายในหมวดท่ีไม่จาํเป็นต่างๆกจ็ะลดลง 
 2) การเพิ่มรายได ้
  เม่ือชุมชนมีความเขม้แขง็ การเกิดเครือข่ายคุณค่าของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ต่างๆท่ี
มีเป้าหมายเดียวกนั วางแผนงานร่วมกนั ใหก้ระบวนการทาํงานสอดรับสนบัสนุนส่งเสริมกนั ทาํให้
ตน้ทุนในการผลิตลดลง สามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจ รายไดท่ี้เกิดข้ึนมีการกระจายอยา่งเป็นธรรมทั้ง
ระบบ ทั้งสมาชิกกลุ่มองคก์ร สหกรณ์ และชุมชน เช่น 
  - การเกบ็ผลผลิตจากป่าชุมชน ขายเป็นรายได ้เช่น เห็ดโคน ไข่มดแดง แมลง แมง
ต่างๆ เม่ือมีการบริหารจดัการป่าไมอ้ยา่งดี 
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  - การหาปลาในแหล่งนํ้าสาธารณะต่างๆ เม่ือมีการกาํหนดเขตอภยัทานรักษาพนัธ์ุ
สตัวน์ํ้ า การเขม้งวดเร่ืองการหา้มจบัสตัวน์ํ้ าในฤดูวางไข่ สตัวน์ํ้ามีโอกาสท่ีจะมีขนาดใหญ่ข้ึน 
นํ้าหนกัต่อตวัมากข้ึน รายไดจ้ากการจบัสตัวน์ํ้ ากจ็ะมากข้ึน และเป็นจุดแขง็ท่ีจงัหวดัยโสธรมีแหล่ง
นํ้าหลายสายไหลผา่น ปัญหาอยูท่ี่จะบริหารจดัการอยา่งไร เช่น เก่ียวกบัเร่ืองพื้นท่ีป่าชุมชน 
  - การขายผลผลิตทางการเกษตรไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน เช่น ขา้วหอมมะลิ เม่ือ

เกษตรกรเปล่ียนเมลด็พนัธ์ุขา้วทุก 3 ปี หรือเปล่ียนทุกปียิง่จะดี เพราะเมลด็พนัธ์ุขา้วจะเขนาดตา
มาตรฐาน ยาวไม่ตํ่ากวา่ 7 มม. ขาวใส ไม่มีปัญหาขา้วทอ้งไข่ เกษตรกรกจ็ะขายขา้วไดใ้นราคาท่ีสูง
กวา่ปกติ อีกทั้งเกษตรกรท่ีปลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย ์ ราคาขา้วท่ีเกษตรขายไดจ้ะสูงกวา่ขา้วหอม

มะลิปกติ แต่ถึงอยา่งไรกต็ามเกษตรกรท่ีผลิตสินคา้เกษตรนั้น ปัจจุบนัตอ้งใหค้วามสาํคญัเร่ือง

คุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะสินคา้ท่ีส่งออกต่างประเทศ ตอ้งคาํนึงถึงทั้งเง่ือนไขการนาํเขา้ของ
ประเทศนั้นๆมาเป็นขอ้มูลในการวางแผนการผลิตดว้ย 
  - เม่ือกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ไดเ้ขา้ฝึกอบรม พฒันาความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจดัการ แกไ้ขปัญหาท่ีกลุ่มตนเองพบอยูใ่นปัจจุบนัหรือคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต จะทาํให้
ลดความสุญเสียหรือความเสียหายต่างๆ ตลอดทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มคุณภาพของ
สินคา้ต่างๆ รายไดข้องกลุ่มองคก์ร หรือสหกรณ์ต่างๆน่าจะเพิ่มข้ึน เพราะมีการวางแผนท่ีชดัเจน 
เป็นตน้ 
 3) การขยายโอกาส 
  เม่ือกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์มีการสร้างเครือข่ายคุณค่าแลว้ การบริหารจดัการเร่ิมเป็น
ธุรกิจ แต่การจดัสรรผลประโยชน์แบบสหกรณ์ทาํใหเ้กิดโอกาสท่ีจะขยายตลาด และเพ่ิมจาํนวนผูท่ี้
จะเขา้มาร่วมเครือข่ายคุณค่า ทั้งเร่ือง แลกเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ฝึกงาน ฝึกอบรม การถ่ายทอด
ความรู้ จนถึงการทาํธุรกิจร่วมกนั เป็นการช่วยกนัลดปัญหาของตนเอง เสริมจุดแขง็ของกลุ่ม 
แนวความคิดของกลุ่มเร่ิมมองเป็นภาพรวมไม่แยกส่วนเหมือนในอดีต เร่ิมมองเป็นจงัหวดั แบ่งงาน
กนัทาํตามความถนดัแลว้กลบัมารวมกนัในเครือข่าย เพือ่ลดตน้ทุน ลดการทาํงานซํ้าซอ้น สะดวก
รวดเร็ว ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้แข่งขนัไดใ้นธุรกิจ เช่น 
  - เม่ือสหกรณ์การเกษตรอาํเภอป่าต้ิวจาํกดั และสหกรณ์การเกษตรอาํเภอกดุชุม

จาํกดั ผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิจาํหน่ายไดอ้ยา่งทัว่ถึง โอกาสท่ีเกษตรกรจะไดใ้ชเ้มลด็พนัธ์ุขา้ว
หอมมะลิท่ีมีคุณภาพดีกมี็มาก ทา้ยท่ีสุดผลผลิตต่อไร่ของการผลิตขา้วหอมมะลิจงัหวดัยโสธรกจ็ะ

สูงข้ึน ราคาท่ีเกษตรกรขายไดก้จ็ะสูงข้ึน 
  - เม่ือสหกรณ์สวนป่าเอกชนจงัหวดัยโสธรจาํกดั หรือป่าชุมชนแต่ละแห่งรักษา

พื้นท่ีป่าไมใ้หค้งอยู ่ และปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มโดยเฉพาะตน้นุ่น ตน้ไผ ่ตน้มะขามเปร้ียว ตน้ยางนา 
และตน้ไมพ้นัธ์ุพืชอ่ืน เพิ่ม เติมในพ้ืนท่ีสาธารณะทั้งป่าชุมชน วดั โรงเรียน สถานท่ีราชการ ตาม
ขา้งถนน ริมแหล่งนํ้าต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ป่าเศรษฐกิจหรือป่าใชส้อยทั้งของส่วนรวมและ
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ของส่วนตวั เพื่อประโยชนท์ั้งระบบนิเวศน์วิทยา และเพื่อนาํไมไ้ปใชป้ระโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
เช่น ตน้นุ่น นาํผลนุ่นไปยดัหมอนขิด ไมไ้ผน่าํไปจกัสาน ตน้ยางนา นาํนํ้ามนัยางไปใชท้าํเคร่ืองจกั
สาน เน้ือไมใ้ชใ้นการก่อสร้างซ่อมแซมบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั มะขามเกบ็ผลขายเป็นรายไดต่้างๆ อีก
ทั้งผลพลอยไดจ้ากป่า เช่น ลูกยางนา นาํไปเพาะกลา้ตน้ยางนาขาย เปลือกไมต่้างๆนาํไปทาํสี

ธรรมชาติยอ้มผา้ฝ้ายและผา้ไหม เป็นตน้ 
  - เม่ือมีการปลูกขา้ว ผลพลอยไดโ้ดยเฉพาะฟางขา้วนาํไปเล้ียงโค-กระบือ ซ่ึง

จาํนวนมากข้ึน มีการปลูกหญา้กินนีสีม่วงกนัมากเกือบทุกหลงัคาเรือนท่ีเล้ียงโคเน้ือ แกลบ รําขา้ว
จากโรงสีขา้วในหมู่บา้นถูกนาํมาใชใ้นการเล้ียงโค-กระบือ แกลบนาํมาใส่คอกโค-กระบือ เพื่อลด
ความช้ืนในคอกสตัวป์ล่อยไว ้ 1-2 เดือนกลายเป็นปุ๋ยหมกั นาํไปใส่นาขา้ว แปลงปลูกหม่อน สวน
ไมผ้ลต่างๆ ทาํใหผ้ลผลิตขา้วเพิ่มข้ึน ปัญหาการเผาฟางในนาขา้วลดลง ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาเร่ือง

โลกร้อนลงได ้อีกทั้งคุณภาพดินนากจ็ะฟ้ืนชีวิตข้ึนมา เป็นตน้ 
  - เม่ือเกษตรกรทาํนาการเกษตรแบบปลอดสารพิษ เช่น การปลูกขา้วหอมมะลิ

อินทรีย ์ สภาพส่ิงแวดลอ้มในแปลงนาขา้วเร่ิมดี ส่ิงมีชีวิตต่างๆอยูร่่วมกนัไดใ้นนาขา้ว ในนาขา้วมี
ตน้ขา้ว มีปลา กบ เขียด อ่ึงอ่าง กุง้ และสตัวน์ํ้ าอ่ืนกลบัคืนมาอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต เป็นระบบ
เศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองเป็นเศรษฐกิจท่ีพอเพยีง เก่ียวขา้วเสร็จ วิดบ่อปลาท่ีอยูใ่นนาขา้ว ส่วนหน่ึงขาย
โดยเฉพาะปลาดุก ปลาช่อน ส่วนหน่ึงแบ่งญาติพี่นอ้ง ส่วนหน่ึงแปรรูปไวบ้ริโภคในอนาคต เช่น 
ทาํปลาร้า ปลารมควนั ปลาตากแหง้ อีกส่วนหน่ึงปล่อยกลบัคืนลงบ่อปลา อยา่งนอ้ยปลาหนุ่มสาว 1 
คู่ เพื่อเป็นการเล้ียงผบ่ีอปลาตามความเช่ือในอดีต ซ่ึงความจริงเป็นอุบายในการขยายพนัธ์ุปลาใหมี้
ในฤดูกาลต่อไป ทาํใหเ้กิดการลดรายจ่ายค่าอาหาร เพิ่มรายไดข้องครัวเรือน เสริมความเขม้แขง็ของ
ชุมชน ความช่วยเหลือเก้ือกลูเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั เพราะทุกคนรู้จกัใหก่้อนท่ีจะเป็นผูรั้บ สงัคม
นั้นกจ็ะเป็นสุข เป็นตน้ 

 
 



บทที ่7 
สรุปผลวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 
การดาํเนินการวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการสหกรณ์ ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม การดาํเนินการวิจยัมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามบริบท เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัให้
มากท่ีสุดสาํหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 
7.1 การดําเนินงานตามแบบแผนการวจัิย 

 การดาํเนินการวิจยัเพื่อพฒันาขบวนการสหกรณ์ ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม การดาํเนินการวิจยัมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามบริบท เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัให้
มากท่ีสุดสาํหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด   การดาํเนินการวิจยัโดยภาพรวม  พบวา่  ดาํเนินการตาม
ไดแ้ผนการวิจยัท่ีกาํหนด ร้อยละ 80 ของแผนการดาํเนินการวิจยั แยกเป็นประเดน็สาํคญั ดงัน้ี 
 1) กลุ่มเป้าหมายการวจิยัเดิม เช่น กลุ่มการเกษตร กลุ่มการเงิน/ออมทรัพย ์ กลุ่มอาชีพ และ
สหกรณ์การเกษตร เม่ือดาํเนินการวจิยั กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม เช่น กลุ่มสหกรณ์การเกษตร มีระบบ
การดาํเนินงานท่ีมีรูปแบบชดัเจน มีการเช่ือมโยงและเรียนรู้ร่วมกนัในเร่ืองการบริหารจดัการ การ

ออมทรัพย ์การขยายกลุ่ม ใชร้ะบบราชการในการบริหารจดัการ ต่างจากกลุ่มอ่ืนเช่นกลุ่มการเกษตร 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มการเงิน ท่ีมีพื้นฐานมาจากการรวมกลุ่มตามความตอ้งการเพื่อพฒันาองคก์ร บริหาร
จดัการโดยองคก์ร กลุ่มหลงัจึงสามารถเช่ือมโยงและพฒันาเครือข่ายร่วมกนัไดง่้าย และการ

ดาํเนินงานของกลุ่มองคก์รเหล่าน้ี มีการเคล่ือนไหวตามนโยบายของจงัหวดั มุ่งเนน้ดา้นอาชีพและ
การเกษตรสอดคลอ้งกบัอาชีพหลกัของประชาชนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ี

สามารถพฒันาได ้ และมีการเพิ่มกลุ่มอนุรักษ ์ ซ่ึงเป็นจุดเด่นของจงัหวดัยโสธร ท่ีมีพื้นท่ีป่าอุดม

สมบูรณ์มาก และหน่วยงาน องคก์รชุมชนเร่ิมเห็นความสาํคญัในการอนุรักษ ์สามารถนาํทรัพยากร
จากป่ามาสร้างอาชีพได ้ เช่น กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ด (วนาทิพย)์ บา้นคาํนํ้าสร้าง ตาํบลคอ้เหนือ มี
การนาํเห็ดธรรมชาติ แมลง ท่ีหาไดต้ามฤดูกาล มาบรรจุภณัฑเ์พื่อเพิม่มูลค่าการตลาด เพิ่มรายได้
ใหก้บัสมาชิก 
 2) เป้าหมายดา้นเวลา พบวา่ มีความคลาดเคล่ือนไปจากแผนท่ีกาํหนด แต่การยดืหยุน่ดา้น
เวลากเ็ป็นประโยชน์มาก เพราะการปรับเปล่ียนเวลาของทีมวิจยั เป็นการปรับเปล่ียนเพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ กล่าวไดว้า่ แมป้รับเปล่ียนเวลาแต่ผลการ
ดาํเนินงาน กบ็รรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด กลุ่ม/องคก์ร เกิดการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเอง มีการ

เช่ือมโยงเครือข่ายทั้งภายในกลุ่ม ระหวา่งกลุ่มตามความพร้อมและความตอ้งการของกลุ่ม การ

ประสานประโยชน์ระหวา่งกลุ่มเป็นไปในทิศทางบวก ทาํใหเ้กิดแผนการพฒันาของกลุ่ม เช่น 
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กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติจังหวดัยโสธร 
  กลุ่มอนุรักษธ์รรมชาติจงัหวดัยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบดว้ย 
 1) กลุ่มอนุรักษป่์าดงมะไฟ อาํเภอทรายมูล 
 2) กลุ่มสหกรณ์สวนป่าเอกชนจงัหวดัยโสธร จาํกดั อาํเภอมหาชนะชยั 
 3) กลุ่มอนุรักษป่์าบา้นคาํแหลม อาํเภอคาํเข่ือนแกว้ 
 4) กลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษป่์าเพื่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม อาํเภอกดุชุม (อ.พ.ช.) 
 5) กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบา้นคอ้เหนือ(วนาทิพย)์ อาํเภอเมืองยโสธร 
 กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ ์มีการดาํเนินพฒันาเครือข่าย โดยกาํหนดใหมี้คณะกรรมการเครือข่าย 
ดงัน้ี 
  นายเยีย่ม  ศรีตะชยั     ประธานกรรมการ 
  นายเกษียร  ทองรักษา  รองประธานกรรมการ 
  นายคาํ  คาํสุข   รองประธาน 
  ผูน้าํกลุ่มท่ีกลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน กรรมการ 
  นายสานิต  มาตขาว  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสุบนั  พลจนัทร์งาม  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 กจิกรรม/โครงการ ทีก่ลุ่มมีแผนดาํเนินการ 
 1) โครงการกาํหนดแนวเขตป่าชุมชน  
 2) โครงการเตรียมชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวิถีชุมชน 
 3) โครงการปลูกป่าและดูแลรักษาป่าเพิ่มเติม 
 4) โครงการกาํหนดเขตอภยัทานสตัวน์ํ้ าและป่า 
              5) โครงการเล้ียงปลาเพื่อแปรรูปอาหาร 
 6) โครงการปรับปรุงระบบบริหารจดัการการผลิตและการตลาด (วนาทิพย ์คอ้เหนือ) 
              7) โครงการขยายตลาดอาหารธรรมชาติในชุมชน      
 8) โครงการอบรมนกัจดัรายการวิทยชุุมชน          
กลุ่มเครือข่ายการเกษตรจังหวดัยโสธร 
  กลุ่มการเกษตรจงัหวดัยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบดว้ย 
 1) กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ยนืนํ้ าออ้ม 
 2) กลุ่มเกษตรกรรมทาํนาดงแคนใหญ่ 
 3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรียไ์ทยเจริญเลิงนกทา 
 4) กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 
 5) สหกรณ์การเกษตรป่าต้ิว 
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กลุ่มเครือข่ายการเกษตร มีการดาํเนินพฒันาเครือข่าย โดยกาํหนดใหมี้คณะกรรมการเครือข่าย ดงัน้ี 
  นายสุวรรณ  สิมมา      ประธานกรรมการ 
  นายบุญสอน  ทองลือ   รองประธานกรรมการ 
  นายบุญกวา้ง  บุญปอง   รองประธาน 
  ผูน้าํกลุ่มท่ีกลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน  กรรมการ 
  นายอรรถเดช  อิศรางกรู ณ อยธุยา  กรรมการและเลขานุการ 
 กจิกรรม/โครงการ ทีก่ลุ่มมีแผนดาํเนินการ 
 1) โครงการขยายพ้ืนท่ีปลูกพนัธ์ุขา้วเพื่อผลิตเมลด็พนัธ์ุ  
 2) โครงการพฒันาความรู้/ทกัษะการปลูกขา้วอินทรีย/์การผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ก่สมาชิก 
 3) โครงการขยายการตลาดขา้วอินทรีย ์
 4) โครงการปลูกพืชเสริมเพื่อบาํรุงดินในนาขา้ว 
              5) โครงการอบรมสมาชิกเก่ียวกบัการแยกเมลด็พนัธ์ุขา้ว 
 6) โครงการไถกลบตอซงัขา้ว 
กลุ่มเครือข่ายอาชีพจังหวดัยโสธร 
  กลุ่มเครือข่ายอาชีพจงัหวดัยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบดว้ย 
 1) กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นหวัเมือง 
 2) กลุ่มสตรีจกัสานตะกร้าพลาสติก บา้นกดุแห่ 
 3) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นคาํกา้ว 
 4) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี 
 กลุ่มเครือข่ายอาชีพ มีการดาํเนินพฒันาเครือข่าย โดยกาํหนดใหมี้คณะกรรมการเครือข่าย 
ดงัน้ี 
  นางทิพยพ์าภรณ์  แสงเพชร    ประธานกรรมการ 
  นางสุพฒัน์  โคตรพนัธ์  รองประธานกรรมการ 
  นางจาํรัส  พระภาค  รองประธาน 
  ผูน้าํกลุ่มท่ีกลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน กรรมการ 
  นางสาวปณิศา  เมืองหงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
  นางคารม  สมัฤทธ์ิ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 กจิกรรม/โครงการ ทีก่ลุ่มมีแผนดาํเนินการ 
 1) โครงการอบรมทกัษะการผลิตงานอาชีพกลุ่ม  
 2) โครงการสร้างเครือข่ายการตลาด 
 3) โครงการจดัหาเทคโนโลยเีพิ่มผลผลิต 
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4) โครงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
              5) โครงการประชาสมัพนัธ์ผลผลิตดา้นอาชีพชุมชน 
กลุ่มเครือข่ายการเงินจังหวดัยโสธร 
  กลุ่มเครือข่ายการเงินจงัหวดัยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบดว้ย 
 1) สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลจงัหวดัยโสธร 
 2) กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต บา้นสร้างชา้ง อาํเภอทรายมูล 
 กลุ่มเครือข่ายการเงิน มีการดาํเนินพฒันาเครือข่าย โดยกาํหนดใหมี้คณะกรรมการเครือข่าย 
ดงัน้ี 
  นายแสวง  ศรีวนัคาํ     ประธานกรรมการ 
  นายวฒิุชยั  คุรุภณัฑ ์  รองประธานกรรมการ 
  นายจร  ศรีวเิศษ   รองประธาน 
  ผูน้าํกลุ่มท่ีกลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน กรรมการ 
  นางนงลกัษณ์   คาํมูลนา  กรรมการและเลขานุการ 
  นายวิเชียร  เวฬุวนารักษ ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 กจิกรรม/โครงการ ทีก่ลุ่มมีแผนดาํเนินการ 
 1) โครงการอบรมการเงิน การบญัชีสมาชิก   
 2) โครงการศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการ 
 3) โครงการปรับปรุงพื้นท่ีการเกษตรสมาชิกกลุ่ม 
 4) โครงการการตลาดผลผลิตชุมชนเพื่อสมาชิก 
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 คณะกรรมการเครือข่ายระดบัจังหวดั 
 จากการประชุมประธานของแต่ละกลุ่มเครือข่าย และไดมี้การคดัเลือกและการเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดงัน้ี 
ลาํดับ ช่ือ-สกลุ หน่วยงาน อาํเภอ ตําแหน่ง 

1 นายเยีย่ม  ศรีตะชยั สหกรณ์สวนป่าเอกชน จงัหวดั

ยโสธร จาํกดั 
มหาชนะชยั ประธานกรรมการ 

2 นายแสวง  ศรีวนัคาํ กลุ่มออมทรัพยไ์ผส่ร้างชา้ง ทรายมูล รองประธาน

กรรมการ 
3 นางบวัไข่  ทัง่ทอง กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรคาํกา้ว กดุชุม กรรมการ 
4 นางสุพฒัน์  โคตรพนัธ์ กลุ่มสตรีจกัสานพลาสติกกดุแห่ เลิงนกทา กรรมการ 
5 นายบุญสอน  ทองลือ กลุ่มเกษตรกรทาํนาดงแคนใหญ่ คาํเข่ือนแกว้ กรรมการ 
6 นายบุญกวา้ง  บุญปอง กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรียไ์ทย

เจริญ-เลิงนกทา จาํกดั 
เลิงนกทา กรรมการ 

7 นายอรรถเดช  อิศรางกรูฯ กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ มหาชนะชยั กรรมการ 
8 นายเกษียร  ทองรักษา ป่าชุมชนดงมะไฟ ทรายมูล กรรมการ 
9 นายคาํ  คาํสุ่ม ป่าชุมนบา้นคาํแหลม คาํเข่ือนแกว้ กรรมการ 
10 นายวฒิุชยั  ครุภณัฑ ์ สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาล

ยโสธร 
เมือง กรรมการ 

11 นายบวัผนั  เศษสุวรรณ์ กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดคอ้เหนือ 
(วนาทิพย ์) 

เมือง กรรมการ 

12 นางปราณี  จนัทร์เหลือง กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงั

สามคัคี 
ป่าต้ิว กรรมการ 

13 นายพนัธ์  ผาผง สหกรณ์การเกษตรอาํเภอป่าต้ิว 
จาํกดั 

ป่าต้ิว กรรมการ 

14 นายสถิต  มาตขาว กลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษป่์าเพื่อชีวิต

และส่ิงแวดลอ้ม (อพช.) 
กดุชุม กรรมการ 

15 นายสุวรรณ  สิมมา กลุ่มเกษตรกรยัง่ยนืตาํบลนํ้าออ้ม คอ้วงั กรรมการ 
และเลขานุการ 

16 นางละมยั  โพธ์ิภาษิต กลุ่มสตรีทอผา้ไหมหวัเมือง มหาชนะชยั กรรมการและ

ผูช่้วยเลขานุการ 
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 ซ่ึงการร่วมกนัคิดโครงการต่างๆนั้น มีการคิดงบประมาณเบ้ืองตน้ แต่ถึงอยา่งไรจากการ

ประชุมกไ็ดใ้หเ้ห็นถึงพฒันาการของกลุ่มองคก์รต่างๆ ซ่ึงเร่ิมตน้จากต่างกลุ่มต่างทาํ ไม่กลา้แสดง

ความคิดเห็น เม่ือผา่นการเขา้ร่วมประชุมหลายๆคร้ังจนมองเห็นความสาํคญัร่วมกนั กลา้แสดงออก 
บางกลุ่มพร้อมท่ีจะเป็นผูน้าํในส่ิงท่ีกลุ่มตนเองมีความชาํนาญ เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ

ช่วยเหลือกนัเกิดข้ึน ขอ้มูลข่าวสารต่างๆเร่ิมชดัเจนข้ึน 
 ส่ิงท่ีกลุ่มสมาชิกเป็นห่วงคือ ทาํอยา่งไรกลุ่มเครือข่ายจะมีความถาวร บทบาทหนา้ท่ีและ

งบประมาณท่ีจะสนบัสนุนจะมาจากไหน 
 อีกทั้งปรากฏวา่ในท่ีประชุมมีผูป้ระสานงาน ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์าร
มหาชน) ไดร่้วมสงัเกตการณ์เพื่อท่ีจะเสนอใหมี้การรับรองสถานภาพขององคก์รชุมชน เพื่อจะได้
สามารถของบประมาณสนบัสนุนไดโ้ดยตรง บางกลุ่มมีแนวคิดท่ีจะใชง้บประมาณของ อบต. ซ่ึงทาํ
ใหเ้ร่ิมมองเห็นการบูรณาการทางความคิดต่างๆ 
 ในการประชุม มีขอ้เสนอหลายอยา่งท่ีน่าจะพฒันาเป็นหลกัสูตรการฝึกอบรม ไดด้งัน้ี 

- หลกัสูตรการจดัการท่ีพกัแรม Home Stay 
- หลกัสูตรการผลิตขา้วอินทรีย ์
- หลกัสูตรการจดัการป่าชุมชน 
- หลกัสูตรการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
- หลกัสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
- หลกัสูตรการผลิตปุ๋ยพืชสด 
- หลกัสูตรการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วชุมชน 
- หลกัสูตรการจดัทาํบญัชีของกลุ่ม 
- หลกัสูตรการบริหารกองทุนหมู่บา้น 
- หลกัสูตรการเพาะพนัธ์ุสตัวน์ํ้ า 
- หลกัสูตรการพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
- หลกัสูตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์
- หลกัสูตรการแปรรูปอาหาร (เช่น ปลาสม้ ) เป็นตน้ 

โดยองคก์รท่ีจะเช่ือมโยงคือ วิทยาลยัชุมชนยโสธร ซ่ึงหลกัสูตรดงักล่าวสอดคลอ้งกบั 
ภารกิจและหนา้ท่ีของวิทยาลยัฯ 
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7.2 ปัญหา อุปสรรคการวจัิย 

 ปัญหา/อุปสรรคทมีวจัิย 

1) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสภาพของกลุ่ม/องคก์ร สหกรณ์ ของนกัวจิยั ทีมวิจยัควรมีสมาชิก
ในทีมวจิยัท่ีเป็นสมาชิกหรือเก่ียวของกบั กลุ่ม/องคก์ร สหกรณ์ 

2) การประสานงานกลุ่มหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการวจิยั เพราะ
พนกังานภาครัฐ ตอ้งปฏิบติังานตามสายบงัคบับญัชา 

3) เวลาการปฏิบติังานของทีมวิจยั ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ การปฏิบติัหนา้ท่ีภาคสนามจึง
ตอ้งใชเ้วลานอกราชการเป็นส่วนใหญ่ การประสานงานกบักลุ่มองคก์รบางจุดจึงไม่เป็นไปตาม
แผนงาน 

 
7.3 ปัจจัยแวดล้อมทีส่่งผลต่อการดําเนินการวจัิย 

1) ระยะเวลาในการวจิยัสั้นเพียง 1 ปี ทาํใหก้ารทาํงานไดไ้ม่ต่อเน่ืองและเห็นผลชดัเจน 
2) การส่งต่อผลการวิจยัเพื่อพฒันาต่อ ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาจมีผลระยะสั้น เพราะ

ธรรมชาติของหน่วยงานราชการมกัปฏิบติังานตามนโยบาย กระแสนิยมในแต่ละช่วง การสนบัสนุน
ปัจจยัจึงไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม/องคก์ร 

3) การส่งเสริม สนบัสนุนของหน่วยงาน ในการกระตุน้ดา้นการตลาด การลงทุนและการ
พฒันา สมาชิกกลุ่ม/องคก์ร อาจไม่ต่อเน่ือง ทาํใหโ้อกาสการพฒันาหยดุชะงกั 

4) วฒันธรรมของชุมชนท่ีมกัชอบทาํอะไรตามอยา่ง จะเป็นผลต่อปริมาณการตลาด 
หน่วยงานตอ้งสร้างความเขา้ใจในเร่ืองน้ีแก่สมาชิกกลุ่ม/องคก์ร 

5) หน่วยงานราชการท่ีเป็นหน่วยงานสนบัสนุนมีงานประจาํมาก ทาํใหก้ารเช่ือมประสาน
ต่างๆไม่ต่อเน่ือง 

 
7.4 ประโยชน์จากการวจัิย 

 ประโยชน์ต่อทมีวจัิย 

      การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ทีมวิจยัส่วนใหญ่ปฏิบติัราชการ
ดา้นการศึกษา การวิจยัคร้ังน้ี จึงเกิดประโยชน์ ต่อนกัวจิยั ดงัน้ี 

        1) ไดป้ระยกุตค์วามรู้ดา้นการศึกษา กบัการพฒันาสงัคม เพื่อพฒันาชุมชน 
        2)  ไดฝึ้กทกัษะกระบวนการวจิยัภาคสนาม ซ่ึงเป็นการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
        3)  ไดรู้ปแบบ /วิธีการเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
        4)  ไดป้ระเดน็ปัญหาการวิจยัทางสงัคมศาสตร์หลายประการ 
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                     5)  เกิดความตระหนกัต่อการพฒันาชุมชน ในบทบาทการมีส่วนร่วมเพือ่การพฒันา
ร่วมกนักบัหน่วยงาน ชุมชน เชิงบูรณาการ 
 
 องค์ความรู้ด้านการวจัิย  

        1)  บุคคลทุกระดบัสามารถดาํเนินการวิจยัได ้ถา้บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
        2)  ไดรู้ปแบบการพฒันาชุมชนและสามารถประยกุตใ์ชก้บังานท่ีปฏิบติัได ้
        3)  องคก์รท่ีเขม้แขง็ตอ้งเกิดจากความตอ้งการและบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
        4)  แบบแผนการวิจยัยดืหยุน่ตั้งแต่การเกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลตอ้งมีความตรง
(Validity) การยนืยนัขอ้มูลจากผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นส่ิงจาํเป็นในการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 
7.5 ข้อเสนอแนะ 
 การปรับปรุงกระบวนการวิจยั 

1) ความต่อเน่ืองของการทาํงาน ทั้งน้ีเพราะช่วงท่ีเขียนรายงานนาํเสนอผลงาน รออนุมติั 
งบประมาณในแต่ละงวดทาํใหง้านในพ้ืนท่ีชะงกั 

2) ทีมนกัวจิยั ควรมีนกัวจิยัท่ีสามารถเขา้พื้นท่ีทาํงานชุมชนไดต้ลอด เพือ่ทาํใหก้ารทาํงาน 
สะดวกรวดเร็ว 

3) โจทยว์จิยัมีหลายประเดน็ ทั้งเร่ืองเครือข่าย การพฒันาขบวนการสหกรณ์ และการ 
แกไ้ขปัญหาความยากจน 

4) ระยะเวลาในการทาํงานสั้นไป ทาํใหไ้ม่ต่อเน่ือง 
 

7.6 การวจัิยเพือ่ต่อยอด 
 1) การบริหารจดัการของกลุ่มองคก์รท่ีเขม้แขง็ การจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain 
management) กลุ่มขา้วหอมมะลิอินทรีย ์
 2) การจดัการป่าชุมชนกบัการพึ่งพิงของคนยากจน 
 3) หลกัสูตรทอ้งถ่ินของเรา : ป่าชุมชน 
 4) บทบาทของ อบต. กบัการพฒันาอาชีพ 
 5) เครือข่าย อบต. กบัการวางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
 6) การพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการของผูจ้ดัการสหกรณ์ และประธานกลุ่ม
อาชีพ 
 7) การแกไ้ขปัญหาความยากจนโดยการบูรณาการการบริหารเชิงพื้นท่ีตาํบลคอ้เหนือ 
อาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร 
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7.7 ข้อเสนอแนะ : ผลการศึกษาโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์พืน้ทีจั่งหวดัยโสธร  
                              ต่อ จังหวดัยโสธร 

จากวิสยัทศันก์ารพฒันาจงัหวดัยโสธร 
จงัหวดัยโสธร เมืองน่าอยู ่นาํเกษตรอินทรียสู่์สากล 

 จากการวิจยัการเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม/องคก์รประชาชนและสหกรณ์
ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธรใหเ้กิดการหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพคนและองคก์รในการแกไ้ขปัญหา

ความยากจน การศึกษารูปแบบกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม องคก์รและสหกรณ์ จาก
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัแก่ผูน้าํกลุ่มประมาณ 60 กลุ่มในระยะแรกแลว้เหลือในขั้น
สุดทา้ย 16 กลุ่ม สามารถแยกกลุ่มองคก์รไดเ้ป็น 4 ประเภท 
 1. กลุ่มการเกษตรหรือกลุ่มการผลิตโดยเฉพาะผลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย ์กลุ่มเล้ียงปศุสตัว ์
ทั้งท่ีเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 2. กลุ่มอาชีพ กลุ่มท่ีผลิตสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑห์รือกลุ่ม OTOP เป็นตน้ 
 3. กลุ่มออมทรัพย ์ไดแ้ก่กองทุนหมู่บา้น สหกรณ์ออมทรัพย ์กลุ่มออมทรัพยต่์าง ๆ  
 4. กลุ่มอนุรักษ ์ เป็นกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนต่าง ๆ ปรากฏวา่ในจงัหวดัยโสธรมีการจดัตั้ง
กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ อยูแ่ลว้ การเป็นเครือข่ายกมี็บา้ง แต่ส่วนมากยงั
ทาํงานเป็นการทาํงานอิสระขาดการประชุมหรือจดัเวทีร่วมกนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่าง ๆ ยงัมี

นอ้ย การหมุนเสริมของหน่วยงานราชการยงัไม่ต่อเน่ือง จากการศึกษาปรากฏวา่องคก์รต่าง ๆ ใน
จงัหวดัยโสธรมีศกัยภาพในการพฒันามาก หลายแห่งสามารถเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนได ้ตลอดทั้ง
จงัหวดัยโสธรมีทุนเดิมในการพฒันาท่ีสาํคญัมีป่าชุมชนอยูม่าก มีพื้นท่ีประมาณ 10,080 ไร่ มากเป็น
อนัดบัท่ี 4 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ป่าดงักล่าวเปรียบเสมือนธนาคารอาหารของคนจน เป็น
แหล่งอาหาร แหล่งหาเห็ดหรืออาหารธรรมชาติต่าง ๆ พอเป็นแหล่งรายไดข้องครัวเรือนยากจน 
แหล่งสมุนไพรแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงเปรียบเสมือนทรัพยสิ์นท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้
จึงขอเสนอโครงการต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากผลการศึกษาเพื่อขอใหจ้งัหวดัพิจารณาเบ้ืองตน้ ทั้งสามารถ

เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัยโสธร ทั้งน้ียงัไม่สามารถระบุงบประมาณ กล่าวคือ 
โครงการด้านการผลติการเกษตร 

1. การผลิตพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ 
2. การผลิตปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ 
3. การปลูกพืชบาํรุงดิน 
4. การขดุบ่อเล้ียงปลาในนาขา้ว 
5. การเล้ียงโค-กระบือ 
6. การไถกลบตอซงัขา้ว 
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7. การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มและผลิตภณัฑ ์
8. การผลิตพืชอาหารสตัว ์
9. การประชาสมัพนัธ์การเกษตรอินทรียแ์ละการใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วคุณภาพดี 
10. โครงการประมงหมู่บา้น 

 
โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. การสาํรวจ การกาํหนดเขต การออกเอกสารสิทธ์ิหนงัสือท่ีหลวง (นสล.) และ 
การประกาศเขตป่าชุมชน การสร้างระบบฐานขอ้มูล 

2. การจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เร่ืองป่าชุมชนในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
   - ป่าวดั 
   - ป่าโรงเรียน 
   - ป่าดอนปู่ตา 
   - ป่าบุ่ง 
   - ป่าทาม 
  3. การสร้างบทเรียนชุมชน และการถ่ายทอดบทเรียนโดยวิทยากรชาวบา้น 
  4.การประสานแผนการบริหารจดัการป่าชุมชนและส่ิงแวดลอ้มกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทั้งระดบั อบต. และ อบจ. 
  5. การฝึกอบรมการบริหารจดัการป่าชุมชน อาสาสมคัรป่าชุมชน การป้องกนัไฟ
ป่า กฎหมาย ขอ้บญัญติั อาํนาจหนา้ท่ีของทอ้งถ่ิน 
  6. การเพาะชาํกลา้ไม ้ การปลูกตน้ไมเ้สริมในท่ีชุมชนและท่ีดินส่วนบุคคล 
โดยเฉพาะตน้ยางนา ตน้นุ่น ตน้ไผ ่ และตน้ไมอ้ยา่งอ่ืน หรือซ่อมสร้างท่ีอยูอ่าศยัเพือ่การประกอบ
อาชีพ และเพือ่เป็นอาหาร เป็นตน้ 
  7. การประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้เร่ืองป่าชุมชน การบริหารจดัการป่าชุมชน 
  8. การจดังานประกวดป่าชุมชนระดบัจงัหวดั เพื่อสนบัสนุน เผยแพร่ผลงาน และ
เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  9. การจดังานการปล่อยพนัธ์ุสตัวน์ํ้ า ในเขตอภยัทานหรือแหล่งนํ้าสาธารณะ เน่ือง
ในวนัสาํคญั ๆ เพื่อเป็นการใหค้วามตระหนกัต่อการอนุรักษพ์นัธ์ุสตัวน์ํ้ า 
  10. การใหก้ารสนบัสนุนของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการตรวจเยีย่ม ใหค้วามรู้ 
ใหก้าํลงัใจ และร่วมเฝ้าระวงั การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
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โครงการด้านกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ 
  1. การฝึกอบรมดา้นการทาํบญัชี 
  2. การฝึกอบรมพฒันาอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ ์
  3. การศึกษาดูงาน 
  4. การออกแบบผลิตภณัฑ ์
  5. การบริหารจดัการดา้นการผลิตและการตลาด 
  6. การสนบัสนุนใหมี้การตลาดนดัชุมชน เพื่อเป็นแหล่งจาํหน่ายสินคา้ชุมชน 
  7. การสนบัสนุนใหมี้การจาํหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั และเกษตรอินทรียใ์นเขต
เทศบาลเมืองยโสธร และการออกใบรับรองร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั 

โครงการบริหารงานเครือข่าย 
  1. การรับรองสถานะภาพของเครือข่ายและคณะกรรมการ เพื่อการประสานงาน
ระหวา่งราชการ (สาํนกังานจงัหวดั) กบักลุ่มเครือข่ายสมาชิกในการวางแผนพฒันาจงัหวดัต่อไป 
  2. การจดัเวทีประจาํปีของเครือข่าย เพื่อเสนอขอ้คิดเห็นเพื่อเป็นขอ้มูลในการวาง
แผนการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 
  3. สนบัสนุนการจดัประชุมเครือข่ายยอ่ย กล่าวคือ เครือข่ายการเกษตรหรือการ
ผลิต เครือข่ายกลุ่มอาชีพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยแ์ละเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ ์
 
7.8 ข้อสังเกตจากคณะวจัิย 
 จากการทาํงานวิจยัในพ้ืนท่ีเป็นระยะเวลา 1 ปี และไดป้ระสานงานกบัภาคราชการและ
องคก์รภาคประชาชนเป็นจาํนวนมาก พอตั้งขอ้สงัเกตไดด้งัน้ี 
  1. กลุ่ม องคก์ร/สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรมีความ
พยายามแกไ้ขปัญหาต่างๆ แต่การดาํเนินงานมีกฎระเบียบมาก การแกไ้ขปัญหาทนัทีทาํไดย้าก 
  2. กลุ่ม องคก์ร/สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน ท่ีมีทรัพยสิ์นมาก บริหารทรัพยสิ์นไม่เตม็
ประสิทธิภาพ 
  3. กลุ่ม องคก์รชุมชนขนาดเลก็ ขาดเวทีการแสดงความคิดเห็น แต่มีความพร้อมใน
การทาํกิจกรรม 
  4. การมีโครงการวิจยัในพื้นท่ี เป็นการช่วยการตรวจสอบขอ้มูล สะทอ้นปัญหา 
และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา ประสานงานกบัภาคราชการหรือจงัหวดัไดร้วดเร็วข้ึน 
  5. การบริหารงานของผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ โดยเฉพาะท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดัปัจจุบนั (นายอาํนาจ ผการัตน์) ไดเ้ขา้ถึงประชาชนอยา่งรวดเร็ว และรู้ปัญหาจริง มี
การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆมากข้ึน ทาํใหก้ารวางแผนพฒันา
จงัหวดั แกไ้ขปัญหาของจงัหวดัไดช้ดัเจน 



 

รายงานวจิยัฉบับย่อ 
 

โครงการ : พฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัยโสธร 
 
 
 

คณะผู้วจัิย     สังกดั 
1. นายวีระ  ภาคอุทยั   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข. 
2. นายดิเรก  ศรีวะโสภา   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 
3. นายพลูชยั  ป้องวิชยั   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 
4. นายประพนัธ์  ขลุ่ยเงิน   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 
5. นายมงคล  รุ่งเรือง   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 
6. นายนิยม  แกว้ทอง   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 
7. นางสาวเยาวรัตน์ ศรีวรานนัท ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข. 
8. นายเพยีรศกัด์ิ  ภกัดี   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
( ความเห็นในรายงานนีเ้ป็นของผู้วจัิย สกว. ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป) 
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คาํนํา 
 

 จงัหวดัยโสธรเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรนอ้ยประมาณ 530,000 คน เป็นจงัหวดัท่ีแยกออก
จากจงัหวดัอุบลราชธานีเม่ือ พ.ศ. 2515 การพฒันาจงัหวดัไดก้าํหนดวสิยัทศัน์ “ จงัหวดัยโสธรเป็น
เมืองน่าอยู ่ นาํเกษตรอินทรียสู่์สากล ” การพฒันาจงัหวดัยโสธรมีปัญหาเหมือนจงัหวดัอ่ืนๆ คือ 
ประชากรมีความยากจน ทรัพยากรธรรมชาติมีความเส่ือมโทรม ปัญหาสงัคมมีมาก แต่จากทุนเดิม
ทางสงัคมดั้งเดิมของชาวยโสธรท่ีเป็นเมืองสนุกสนาน เทศกาลบุญบั้งไฟท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศ 
มีพื้นท่ีป่าชุมชนมากเป็นอนัดบัท่ี 4 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้งท่ีเป็นจงัหวดัขนาดเลก็ การยดึ
มัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม การร่วมกนัรักษาป่าชุมชนหรือดอนปู่ตามีความอุดม
สมบูรณ์กลายเป็นตลาดสดอาหารธรรมชาติหรือเป็นธนาคารอาหารป่าจากหมู่บา้น ความเช่ือมโยง
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่าไม ้และคน มีความสาํคญัต่อการพฒันาจงัหวดัเป็น
อยา่งมาก เพราะระบบนิเวศน์วิทยาดั้งเดิมของจงัหวดันั้นมีพื้นท่ีป่ามาก เม่ือพื้นท่ีป่าไมน้ั้นนอ้ยลง
ยอ่มส่งผลถึงการดาํรงชีวิตของประชาชน 
 โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ ไดเ้ขา้มาช่วยเหลือประสานกลุ่มเครือข่าย 4 กลุ่ม คือ 
กลุ่มเครือข่ายการผลิต กลุ่มเครือข่ายอาชีพ กลุ่มเครือข่ายการเงิน และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ ์ แต่ละ
กลุ่มมีการเช่ือมโยงเครือข่ายในหลายระดบั เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือประสบการณ์  การศึกษา
ดูงาน การช่วยเหลือกนั และการเป็นเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อเป็นการสนบัสนุน ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึง
กนัและกนั ทั้งภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม ปัญหาท่ีพบส่วนมากเป็นการขาดเวทีท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การขาดความรู้ในดา้นการจดัการในแต่ละดา้น ใหเ้ท่าทนักบัการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมภายนอก 
 การวางแผนพฒันาจงัหวดั ตอ้งการท่ีจะบูรณาการปัญหาในพื้นท่ีกบัหนา้ท่ีของหน่วยงาน
ราชการหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์ท่ียดึหลกัประชาธิปไตย การช่วยตวัเอง และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การ
เอ้ืออาทร การกระจายผลประโยชน์อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งสมาชิกและสงัคม 
 ท่ีผา่นมาจงัหวดัยโสธรมีการทาํงานพฒันาดา้นต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม แต่ปัจจุบนั
พฤติกรรมในการบริโภคของประชาชนไดเ้ปล่ียนไปอยา่งมาก รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย แนว
ทางการพฒันาไดห้นักลบัมาสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพยีง ชุมชนเขม้แขง็ ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ 
พฒันาบนพ้ืนฐานของความเขม้แขง็ของชุมชน 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม/องคก์รประชาชนและสหกรณ์ใน
พื้นท่ีจงัหวดัยโสธรใหเ้กิดการหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพคนและองคก์รในการแกปั้ญหาความ

ยากจน 
 2. เพื่อสร้างศึกษารูปแบบกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม องคก์รและ 

สหกรณ์ ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร 
3. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัแก่ผูน้าํกลุ่ม องคก์รและสหกรณ์ในพื้นท่ี 

จงัหวดัยโสธร 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) ของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ หน่วยงานของรัฐ เอกชน นกัวิจยั ผสมผสานกบัการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษามีทั้ง กลุ่มองคก์ร สหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การเงิน การอาชีพ 
และกลุ่มอนุรักษ ์ เขา้ร่วมกระบวนการศึกษาจาํนวน 59 กลุ่ม และเหลือสุดทา้ยเกิดเป็นเครือข่าย
จาํนวน 16 กลุ่ม 
 ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2548 ถึง 14 สิงหาคม 2549 
ผลการศึกษา 
1. สภาพทัว่ไป และสถานการณ์ของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ในจังหวดัยโสธร 
1.1. สภาพทัว่ไปของจังหวดัยโสธร 

จงัหวดัยโสธร  เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ท่ีตั้งข้ึนในปี  พ.ศ.  2515 โดย 
แยกออกมาจากจงัหวดัอุบลราชธานี  ขนาดพื้นท่ี  มีพื้นท่ี  4,161,444  ตารางกิโลเมตร  หรือ  
2,600,902  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  0.81  ของพื้นท่ีประเทศไทยทั้งประเทศ   (321  ลา้นไร่) 
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ภาพที ่1 แผนทีจั่งหวดัยโสธร 
ทีม่า : www.yasothon.go.th 

 
ลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศสภาพพ้ืนท่ีหรือลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัยโสธร  มี

ลกัษณะลาดเอียงจากทางทิศตะวนัตกลงไปทางทิศตะวนัออก  ดา้นเหนือส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง
สลบักบัพื้นท่ีแบบลูกคล่ืน เป็นสภาพป่าและมีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่  ไดแ้ก่หว้ยลิงโจน  หว้ยสะแบก  
ลาํโพง  ลาํเซบาย  ส่วนดา้นใตเ้ป็นท่ีราบลุ่มตํ่าสลบัซบัซอ้นกบัสนัดินริมนํ้า มีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่
ไดแ้ก่ ลาํนํ้ายงั ลาํทวน  และแม่นํ้าชีไหลผา่น ดงันั้นถา้ปีใดฝนแลง้ เขตท่ีเป็นท่ีดอนจะแหง้แลง้ แต่
เขตท่ีลุ่มจะไม่กระทบปัญหามาก แต่ถา้ปีใดฝนตกมากหรือฝนตกชุก เกิดปัญหานํ้าท่วม เขตท่ีลุ่มมี
ปัญหา เขตท่ีดอนจะไดป้ระโยชน์ จากสภาพภูมิศาสตร์ดงักล่าวทาํใหผ้ลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะการทาํนาของจงัหวดัไม่มีเสถียรภาพ 

 
 
 
 



 5

1.2 การบริหารและการปกครอง 
จงัหวดัยโสธร  แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคหรือส่วนทอ้งท่ี  ประกอบไปดว้ย  9  

อาํเภอ ไดแ้ก่ อ.เมืองยโสธร  อ.เลิงนกทา  อ.ไทยเจริญ  อ.กดุชุม  อ.ทรายมูล  อ.ป่าต้ิว  อ.คาํเข่ือน
แกว้  อ.มหาชนะชยั  และ  อ.คอ้วงั มี 78  ตาํบล  870  หมู่บา้น  มีชุมชนทั้งจงัหวดั  62  ชุมชน  (อยู่
ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร  20  ชุมชน) มีพื้นท่ี 2 อาํเภอ ท่ีอยูใ่นเขตทุ่งกลุาร้องไห ้คือ อ.คอ้วงั และ 
อ. มหาชนะชยั 

 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ประกอบดว้ย  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  1  แห่ง,  เทศบาล
เมือง  1  แห่ง  เทศบาลตาํบล  8  แห่ง  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  (อบต.)  78  แห่ง  (อบต.  มีครบ
ทุกตาํบล)  พื้นท่ีในเขตเทศบาล  47.310  ตารางกิโลเมตรและพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล  (ชนบท)  
4,114.134  ตารางกิโลเมตร 

จงัหวดัยโสธร  มีประชากรทั้งหมด  553,864  คน   (ขอ้มูล  ณ  31  ธนัวาคม  2545)  เป็นชาย  
278,300  คน เป็นหญิง  275,564  คน  อตัราการเพิ่ม  ร้อยละ  0.47  (ปี  2545) ความหนาแน่นของ
ประชากร 133 คน ต่อตารางกิโลเมตร มีจาํนวนครัวเรือน 124,009 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน
เกษตรกร 99,174 ครัวเรือน 

องคก์รท่ีมีช่ือเสียง เช่น กลุ่มเกษตรกรทาํนานาโส่, กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ, กลุ่ม
เกษตรกรทาํนาสงเปือย, กลุ่มเกษตรกรทาํนาหอ้งแซง,  กลุ่มเกษตรกรทาํนานํ้าออ้ม, สหกรณ์
การเกษตรอาํเภอป่าต้ิว จาํกดั เป็นตน้ 

จงัหวดัยโสธรไม่มีเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่มีเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า มีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
จาํนวน 712,822 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.41 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั ในจาํนวนน้ีเป็นป่าท่ียงัสภาพอยูเ่ป็น
ป่าอนุรักษ ์230,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.82 ของพื้นท่ีจงัหวดั ซ่ึงสภาพป่าท่ีเส่ือมโทรม กรมป่าไมไ้ด้
มอบใหส้าํนกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ดาํเนินการออกเป็นท่ีดิน สปก.4-01 จาํนวน 21,072 
แปลง เป็นเน้ือท่ี 179,439 ไร่ 
 จงัหวดัยโสธร ในอดีตรวมอยูก่บัจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงมีความโดดเด่นในเร่ืองการ
อนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไมโ้ดยผา่นมิติการจดัการทางวฒันธรรมหรือความเช่ือ เช่น ป่าดอนปู่ตา ป่าบุ่ง ป่า
ทาม 
 ป่าดอนปู่ตา เป็นพื้นท่ีป่าไมท่ี้ในอดีตการตั้งหมู่บา้นใหม่ หรือการอพยพเคล่ือนยา้ยหมู่บา้น
จากหมู่บา้นเดิมซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุหลายอยา่ง เช่น ความหนาแน่นของจาํนวนบา้นเรือน ท่ีทาํกิน
ไม่พอ เกิดโรคระบาด หรือ เกิดปัญหาฝนแลง้ การเลือกท่ีตั้งหมู่บา้นท่ีอยูใ่กลแ้หล่งนํ้า เช่น ลาํหว้ย 
แม่นํ้า หรือหนองบึงขนาดใหญ่ ดงันั้นจะเห็นไดว้า่หมู่บา้นอีสานโบราณอยูใ่กลแ้หล่งนํ้า เช่น 
จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงแม่นํ้ ามูลไหลลงแม่นํ้าโขง เม่ือมีการขยายหมู่บา้นจะยา้ยหมู่บา้นทวน
กระแสนํ้าหรือข้ึนไปหาตน้นํ้า เช่น จากจงัหวดัอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอด็ มหาสารคาม ขอนแก่น 
และชยัภูมิ เป็นตน้ โดยมีแม่นํ้าชีเป็นหลกั 
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 การจดัสรรท่ีดินในหมู่บา้น ผูน้าํหมู่บา้นในอดีตจะพิจารณาเร่ืองท่ีดินส่วนรวมก่อน บริเวณท่ี
จะเป็นท่ีตั้งหมู่บา้นจะเป็นบริเวณท่ีดอนเพื่อป้องกนันํ้าท่วม ท่ีดินท่ีรวมมีการแยกออกเป็นท่ีวดั ท่ีป่า
ชา้ ท่ีดอนปู่ตา ท่ีตั้งโรงเรียน ท่ีทาํเลเล้ียงสตัว ์ท่ีตั้งศาลากลางบา้น เป็นตน้ แลว้จึงแบ่งแยกท่ีทาํกิน 
 ท่ีดอนปู่ตา สภาพเป็นท่ีดอนท่ีมีป่าไมเ้บญจพรรณข้ึนอยูม่าก มีการสร้างศาลเพ่ือเป็นท่ียดึ
เหน่ียวของประชาชนในหมู่บา้น เพราะเช่ือวา่ผปู่ี และผตีา หรือบรรพบุรุษท่ีตายไปแลว้จะช่วยดูแล
รักษาชีวิตของคนและสัตวใ์นหมู่บา้นใหอ้ยูอ่ยา่งมีความสุข ประชาชนจะไม่ตดัไมใ้นเขตดอนปู่ตา 
แต่หาอยูห่ากินได ้ ส่วนมากเป็นคนจนในหมู่บา้นหาอาหาร ผกัป่า ไข่มดแดง แมงและแมลงต่างๆ 
ตลอดทั้งสมุนไพรต่างๆ 
 ป่าบุ่ง เป็นป่าริมนํ้าท่ีมีนํ้ าท่วมขงัตลอดปีซ่ึงเหมือนป่าชายเลน 
 ป่าทาม เป็นป่าริมนํ้าท่ีมีนํ้ าท่วมขงัเฉพาะฤดูฝนหรือช่วงท่ีมีนํ้ ามาก แต่ฤดูแลง้นํ้าจะไม่ท่วมขงั 
 ทั้งป่าบุ่ง ป่าทาม เป็นระบบนิเวศน์ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก มีความสาํคญัต่อ
การดาํรงชีวิตของประชาชนอยา่งมาก 
 สําหรับพื้นท่ีป่าชุมชนจังหวดัยโสธรในปัจจุบันมีพื้นท่ีน้อยลง และประชาชนมีความ
ตระหนกัท่ีจะช่วยกนัรักษานอ้ยลง จากการศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ท่ีได้ศึกษาเ ร่ืองการติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพัฒนาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ในระยะแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 10 ซ่ึงตวัช้ีวดัด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม คือ พื้นท่ีป่าชุมชนปรากฏว่า จงัหวดัยโสธรมีพื้นท่ีมากเป็นอนัดบั 4 ของภาค (10,080 
ไร่) รองจากจงัหวดัมุกดาหาร (15,471 ไร่) จงัหวดัขอนแก่น (12,749 ไร่) และจงัหวดัศรีสะเกษ 
(10,518 ไร่) 

การประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพท่ีสําคัญคือ การเกษตรกรรม มีพื้นท่ีทําการ
เกษตรกรรม รวมพ้ืนท่ีอยู่อาศยั ประมาณ 1,756,470 ไร่ หรือร้อยละ 67.53 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดของ
จงัหวดั มีพื้นท่ีปลูกขา้วประมาณ 1,100,000 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 360 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นแหล่งผลิตขา้ว
หอมมะลิท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ยืน ต. นํ้ า
ออ้ม อ. คอ้วงั ท่ีผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียท่ี์สามารถไดม้าตรฐาน BCS ซ่ึงเป็นมาตรฐานของตลาด
ร่วมยโุรป กลุ่มเกษตรกรบากเรือ ต. บากเรือ อ. มหาชนะชยั ผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียแ์ละขา้วหอม
มะลิปลอดภัย  ท่ีได้มาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานภายในประเทศหลายแหล่ง  เ ช่น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรฐานตวัQ และสินคา้ OTOP ประจาํ
จงัหวดั แหล่งผลิตขา้วหอมมะลิของจงัหวดัยโสธรท่ีอยูใ่นเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 2 อาํเภอคือ อาํเภอคอ้
วงั และ อาํเภอมหาชนะชยั  

ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัและรายไดเ้ฉล่ียต่อหวั ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั จงัหวดัยโสธร
มีผลิตภณัฑม์วลรวมทั้งจงัหวดั เม่ือ พ.ศ.2548 ตามราคาในปี 2548 (Gross Provincial Product : 
GPP) มูลค่า 16,249 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2547 จาํนวน 1,343 ลา้นบาท เม่ือคาํนวณหารายไดเ้ฉล่ีย
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ต่อหวัไดป้ระมาณ 30,407 บาท ซ่ึงสูงกวา่ พ.ศ.2544  ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวั 20,446 บาท ทาํใหใ้นปี 
พ.ศ. 2548 จงัหวดัยโสธรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัสูงข้ึนเป็นอนัดบั 9 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 
1.3 วสัิยทศัน์การพฒันาจังหวดัยโสธร (Vision) 

จงัหวดัยโสธร ไดน้าํวิสยัทศัน์ของประเทศ ยทุธศาสตร์ตามแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 
2545-2549) นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ยทุธศาสตร์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของกลุ่มจงัหวดั   
(อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ ยโสธร  และอาํนาจเจริญ ) ระเบียบวาระแห่งชาติของรัฐบาล ขอ้มูลพื้นฐาน
ท่ีสาํคญัของจงัหวดัและดาํเนินการวิเคราะห์สรุปสภาวะแวดลอ้มของจงัหวดั (SWOT Analysis)
รวมทั้งประเดน็ทา้ทายการทาํเกษตรอินทรีย ์จึงไดก้าํหนดวิสยัทศัน์ของการพฒันาจงัหวดั  ดงัน้ี 
 

“จงัหวดัยโสธรเป็นเมืองน่าอยู่  นําเกษตรอนิทรีย์สู่สากล” 
 

1.4 คาํขวญัของจังหวดัยโสธร 
ยโสธรเมืองบ้ังไฟโก้   แตงโมหวาน 

หมอนขวานผ้าขิด   แหล่งผลติข้าวหอมมะล ิ
 

1.5 ต้นไม้ประจําจังหวดั 
   ตน้กะบาก 
1.6 ดอกไม้ประจําจังหวดั 
   ดอกบวัแดง 
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(1) สภาพแม่นํ้าชีหนา้วดัศรีธรรมาราม 
      เดือนกรกฎาคม 2549 

(2) โรงงานปรับปรุงเมลด็พนัธ์ุขา้ว 
      สหกรณ์การเกษตรอาํเภอป่าต้ิวจาํกดั 

(3) ตน้ยางนาซ่ึงมีอยูม่ากในจงัหวดั (4) ดอนปู่ ตา ป่าชุมชน 

(5) ศนูยก์ารถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 
        ประจาํตาํบล 

(6) ตลาดนดัโค-กระบือ อ. เมือง 
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(7) ปลกูถัว่บาํรุงดินนาขา้ว (8) ประเพณีเดือน 3 ขนปุ๋ยคอก (ฝุ่ น)  
       ใส่ท่ีนา 

(9) เก่ียวขา้วเสร็จ วดิบ่อปลา (10) บรรจุภณัฑเ์ห็ดโคน 

(11) โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑอ์าหารจากป่า 
         วนาทิพย ์
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2. สถานการณ์ สหกรณ์ กลุ่ม องค์กรในพืน้ทีเ่ดมิ 
2.1 สถานภาพของกลุ่ม สหกรณ์ และองค์กรประชาชนในจังหวดัยโสธร 
 จงัหวดัยโสธร เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีการรวมกลุ่มนกัคิด นกัต่อสู ้ นกัพฒันา กลุ่มบุคคล
หลายๆ กลุ่มโดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อพฒันาอาชีพการเกษตร การทาํนา ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของ
เกษตรกร     ตวัอยา่งท่ีมีการรวมกลุ่มกนัเห็นไดช้ดั   เช่น 
 1. กลุ่มการผลิต  กลุ่มเกษตรทาํนา  สหกรณ์การเกษตร  กลุ่มเกษตรกรทาํไร่  สหกรณ์ปศุ
สตัว ์ สหกรณ์ผูสู้บนํ้า กลุ่มเกษตรอินทรีย ์ เป็นตน้ 
 2. กลุ่มออมทรัพย ์ เช่น กลุ่มสจัจะออมทรัพย ์ กองทุนหมู่บา้น ธนาคารหมู่บา้น สหกรณ์
ออมทรัพย ์ เป็นตน้ 
 3. กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มจกัสาน  กลุ่มแม่บา้น  กลุ่มทอผา้  กลุ่มแปรรูปอาหาร  เป็นตน้ 
 4. กลุ่มบริการเพื่อสงัคมหรือสวสัดิการ เช่น กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มเผยแพร่ความรู้ต่างๆ  
 

 2.1.1 ภาพรวมของสหกรณ์และเครือข่าย 
 เม่ือพิจารณาจาํแนกประเภทของสหกรณ์ในจงัหวดัยโสธรออกเป็น 6 ประเภท  พบวา่ ในปี 
2547 สหกรณ์การเกษตรมีจาํนวนมากท่ีสุดถึง 61 สหกรณ์  รองลงมาคือ สหกรณ์ออมทรัพย ์
สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านคา้ (ตารางท่ี 1 )   และมีชุมนุมสหกรณ์จาํนวน 1 ชุมนุม คือ ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรยโสธร จาํกดั  ซ่ึงมีสมาชิก 13 สหกรณ์ (ตารางท่ี 2) 

สาํหรับภาพการเช่ือมโยงของสหกรณ์นั้น สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัยโสธรมีโครงการการ
พฒันาเครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจและสินเช่ือของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีกิจกรรม
การจดัประชุม “การจดัประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจและสินเช่ือของขบวนการ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” มีการดาํเนินการขบวนการสหกรณ์ในนามของชุมนุมสหกรณ์ คือมีการ
ประชุมกนัเพือ่เสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรประจาํทุกเดือนโดยจะหมุนเวยีนกนัประชุมตาม
สหกรณ์ต่าง ๆ  และมีโครงการ “การเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจของขบวนการสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกร”  ซ่ึงจะดาํเนินการทั้งส้ิน 20 คู่  
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ตารางที ่1  จาํนวนสหกรณ์ในจงัหวดัยโสธรจาํแนกตามประเภทของสหกรณ์ ปี 2547 

ประเภทสหกรณ์ 
จํานวนสหกรณ์ 

(สหกรณ์) 
จํานวนสมาชิก 

(คน)  
สหกรณ์การเกษตร 61 73,839 
สหกรณ์นิคม - - 
สหกรณ์ประมง - - 
สหกรณ์ออมทรัพย ์ 7 7,636 
สหกรณ์ร้านคา้ 3 712 
สหกรณ์บริการ 6 1,039 

รวม 75 83,226 
ท่ีมา : สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัยโสธร, 2547. 
 

ตารางที ่2  จาํนวนสมาชิกในชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยโสธร จาํกดั  
ลาํดบั
ที ่

ช่ือสหกรณ์ ลาํดบั
ที ่

ช่ือสหกรณ์ 

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร จาํกดั 2. สหกรณ์การเกษตรฟ้ืนฟเูลิงนกทา จาํกดั 
3. สหกรณ์การเกษตรคาํเข่ือนแกว้ จาํกดั 4. สหกรณ์การเกษตรชุมชนกา้วหนา้ จาํกดั 

5. 
สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จาํกดั 6. สหกรณ์การเกษตรสมชัชาเกษตรกรรายยอ่ยกดุชุม 

จาํกดั 

7. 
สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จาํกดั 8. สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นคาํนํ้าสร้าง 

จาํกดั 
9. สหกรณ์การเกษตรทรายมูล จาํกดั 10. สหกรณ์การเกษตรไทยเจริญ จาํกดั 

11. 
สหกรณ์การเกษตรป่าต้ิว จาํกดั 12. สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นศรีฐาน 

จาํกดั 

13. 
สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จาํกดั 14. สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นเตาไห (2) 

จาํกดั 

15. 
สหกรณ์การเกษตรกดุชุม จาํกดั 16. สหกรณ์การเกษตรสมชัชาเกษตรกรรายยอ่ยป่าต้ิว 

จาํกดั 

17. 
สหกรณ์การเกษตรปวงชนศรีแกว้ 
จาํกดั 

18. สหกรณ์การเกษตรสมชัชาเกษตรกรรายยอ่ยเมือง
ยโสธร จาํกดั 

19. สหกรณ์ออ้ยยโสธร จาํกดั   

ท่ีมา : สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัยโสธร, 2547. 
 
 



 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(1) สหกรณ์การเกษตรอาํเภอป่าต้ิว จาํกดั (2) ธนาคารหมู่บา้น 

(3) โรงสีขา้วกลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ (4) กลุ่มเกษตรทาํนานาโส่ 

(5) โรงงานปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็ (6) ป่าชุมชน 
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3.กระบวนการทาํการวจิยัเชิงปฏิบัตกิาร 
กระบวนการทาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการนั้น มีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 
1. ประชุมทีมวิจยั ทาํความเขา้ใจวตัถุประสงค ์วิธีการศึกษาและรูปแบบวธีิการศึกษา 
2. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัยโสธร โดยเฉพาะกลุ่ม องคก์ร/สหกรณ์ 
3. กาํหนดพื้นท่ีทาํการศึกษาโดยแยกเป็น 3 คร้ังๆละ 3 อาํเภอ ครอบคลุมทั้งจงัหวดั โดย 

แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการผลิต กลุ่มการเงิน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอนุรักษ ์โดยฝึกผูน้าํกลุ่มใหไ้ด้
เรียนรู้เร่ืองกระบวนการวเิคราะห์สถานการณ์ ( SWOT Analysis) และการเช่ือมโยงเครือข่าย 

4. การจดัประชุมใหญ่ทั้งจงัหวดั โดยคดัเลือกกลุ่มท่ีเขา้ร่วมประชุมจาก 3 พื้นท่ี ท่ีมีความ 
พร้อมและสมคัรใจเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายประชุมใหญ่ เพือ่กาํหนดแนวทางในการดาํเนินงาน 

5. การจดัประชุมเครือข่ายยอ่ยแต่ละเครือข่าย เพื่อใหเ้กิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ความเช่ือใจ การไวว้างใจกนัก่อนท่ีจะเช่ือมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ 

6. การจดัประชุมเฉพาะกลุ่ม/องคก์ร ท่ียงัขาดความเช่ือมัน่ หรือยงัไม่แน่ใจ โดยนกัวจิยั 
เขา้ช่วยเป็นวิทยากรพี่เล้ียง ทาํใหเ้ห็นโอกาสในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

7. ประชุมเครือข่ายทั้งจงัหวดั รวมกลุ่มทั้งหมด 16 กลุ่ม เพื่อหาคณะกรรมการเครือข่ายใน 
แต่ละเครือข่าย และคณะกรรมการเครือข่ายระดบัจงัหวดัเพื่อกาํหนดโครงการแผนงานต่างๆ โดย
การทาํงานนั้น คณะนกัวจิยัจะทาํงานไปพร้อมๆกบักลุ่ม องคก์ร/สหกรณ์ โดยนกัวจิยัจะเป็นผูใ้ห้
ความรู้ อาํนวยความสะดวกประสานงานใหก้รรมการกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ต่างๆ เป็นผูด้าํเนินงาน 
อีกทั้งไดเ้ชิญใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมสมัมนาดว้ย เพื่อไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและปัญหาบางอยา่งสามารถแกไ้ขไดใ้นระดบั 
อบต. หรือประสานแผนกบัจงัหวดั ทั้งน้ีเพราะแนวคิดท่ีกาํหนดไวว้า่ เม่ืองานวจิยัส้ินสุดลง กลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์ต่างๆเหล่านั้นน่าจะดาํเนินเครือข่ายต่อไปได ้

 ตวัอยา่งของการจดัประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 2 กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ พื้นท่ีอาํเภอมหา
ชนะชยั อาํเภอคอ้วงั และคาํเข่ือนแกว้ จดัท่ีหอ้งประชุมวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยจีงัหวดั

ยโสธร วนัท่ี 6 ตุลาคม 2548  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 49 คน เป็นผูบ้ริหาร/กรรมการจากกลุ่ม/องคก์ร/
สหกรณ์   อาํเภอมหาชนะชยั อาํเภอคอ้วงั และคาํเข่ือนแกว้  จาก 20 กลุ่มดงัต่อไปน้ี  

 
1. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นพลไว   2. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  บา้นคูเมือง 
3. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นโพนแพง   4. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  บา้นฟ้าหยาด 
5. กองทุนหมู่บา้นม่วง  หมู่ท่ี 1 6. ส.กก.  มหาชนะชยั 
7. กองทุนหมู่บา้นม่วง  หมู่ท่ี 1 8. ส.กก.คอ้วงั 
9. กลุ่มออมทรัพย ์บา้นม่วง 10. กลุ่มทาํนาดงแคนใหญ่ 
11. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ต. คูเมือง    12. สหกรณ์สวนป่า 
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13. สหกรณ์ปศุสตัวด์งยาง  จาํกดั 14. สตรีสหกรณ์นาห่อม 
15. สหกรณ์สวนป่าเอกชน ยโสธร  16. สกก. คาํเข่ือนแกว้  จาํกดั 
17. กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 18. กลุ่มเกษตรกรทาํนาทุ่งมน 
19. สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าบา้นต้ิว จาํกดั 20. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ  ต. ลุมพกุ 

 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ 
1) กลุ่มการเงิน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. สมาชิกมีจาํนวนไม่มากมีคุณภาพ 
2. มีกฎ ระเบียบชดัเจน 
3. มีทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินการเพียงพอ 
4. สมาชิกมีความสามคัคี 
5. สมาชิกส่วนใหญ่ส่งคืนเงินกูต้ามสัญญา 

1. ส่ือ/อุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ไม่มี 
2. ไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะใหส้มาชิกกู ้
3. สมาชิกบางส่วนขาดวนิยัในการส่งเงินคืน 
4.ไม่มีสถานท่ีทาํงานเป็นเอกเทศ 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนเพ่ิมเติม 
2. หน่วยงานรัฐสนบัสนุน 
3. สมาชิกตอ้งการเงินกูเ้พ่ือการผลิต 
4. มีโอกาสไดดู้งานและเรียนรู้กลุ่มอ่ืน 

1. กลุ่มกองทุนอ่ืนปล่อยเงินกูด้อกเบ้ียตํ่ากวา่ 
2. มีตวัอยา่งการผอ่นผนัหน้ีทาํใหเ้ป็นตวัอยา่ง 

2) กลุ่มอาชีพ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีวตัถุดิบในการทาํธุรกิจเพียงพอ 
2. ความร่วมมือของสมาชิกในการผลิตสินคา้ 
3. มีเคร่ืองมือท่ีเอ้ือต่อการผลิต 
4. ผลผลิตไดรั้บรางวลัรับรองคุณภาพ 
5. มีแหล่งวตัถุดิบธรรมชาติ 
6. เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ภมิูปัญญา 

1. กรรมการบางส่วนขาดความรู้ในการจดัการ 
2. การตลาดสู่พอ่คา้คนกลางไม่ได ้
3. เคร่ืองมือผลิตสินคา้ไม่ทนัสมยั 
4. ขาดความรู้ในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
5. สมาชิกซํ้ าซอ้นกลุ่มอ่ืน 

โอกาส อุปสรรค 
1.ไดมี้โอกาสเสนอสินคา้/ธุรกิจหน่วยงานอ่ืน 
2.ไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาล 

1. การแข่งขนัดา้นการตลาดสูง สู้นายทุนไม่ได ้
2.ไม่มีตลาดขายสินคา้แน่นอน 
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3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีวตัถุดิบในการทาํธุรกิจเพียงพอ 
2. การระดมหุน้ 
3. ความร่วมมือของสมาชิก 
4. มีเคร่ืองมือท่ีเอ้ือต่อการผลิต 
5. ผลผลิตไดรั้บรางวลัรับรองคุณภาพ 
6. มีแหล่งวตัถุดิบธรรมชาติ 
7. เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ภมิูปัญญา 
8. สมาชิกเป็นประชาธิปไตย 
9. ปีการปันผลคืนสมาชิก 
10. เป็นแหล่งเงินทุนสมาชิก 

1. กรรมการบางส่วนขาดความรู้ในการจดัการ 
2. ตน้ทุนการผลิตสูง 
3. ทุนหมุนเวยีนทางธุรกิจไม่เพียงพอ 
4. การตลาดสู่พอ่คา้คนกลางไม่ได ้
5. สมาชิกคา้งชาํระ 
6. เคร่ืองมือแปรรูปสินคา้ไม่ทนัสมยั 
7. สมาชิกขาดความรู้เก่ียวกบัสหกรณ์ 
8. เจา้หนา้ท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการ 
9. ขาดการควบคุมภายในท่ีดี 
10. ไม่มีสาํนกังานท่ีมัน่คง/เอกเทศ 

โอกาส อุปสรรค 
1.ไดมี้โอกาสเสนอสินคา้/ธุรกิจหน่วยงานอ่ืน 
2.ไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจากรัฐบาล 
3.มีโอกาสรวมผลผลิตและซ้ือขา้วท่ีมีคุณภาพ 
4.เสนอขายสินคา้ต่างประเทศไดง่้ายข้ึน 
 

1. สมาชิกซํ้ าซอ้นกลุ่มอ่ืนเป็นหน้ีหลายกลุ่ม 
2. การแข่งขนัดา้นการตลาดสูง สู้นายทุนไม่ได ้
3.ไม่มีตลาดขายสินคา้แน่นอน 
4.นโยบายรับจาํนาํขา้งเปลือกไม่สอดคลอ้ง 
5.ภยัธรรมชาติ เช่นนํ้าท่วม แลง้ 

 
4) การเช่ือมโยงของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 

ที ่ กลุ่ม กจิกรรมกลุ่ม กลุ่มทีต้่องการเช่ือมโยง เร่ืองที่ต้องการ 
1 กลุ่มเกษตรกรทาํนา 

บากเรือ  อ.มหาชนะชยั 
 รับซ้ือขา้วอินทรีย ์
 สีขา้ว/จาํหน่ายขา้ว 
 แกลบ  รําขา้ว 

กลุ่มเกษตรกรทาํนา

อินทรียทุ์กกลุ่ม 
 ตอ้งการซ้ือขา้วหอม
มะลิ 105 

2 กลุ่มทาํนาดงแคนใหญ่  ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
 ทาํนาขา้วอินทรีย ์

 กลุ่มปศุสัตว/์ 
 กลุ่มทาํนาบากเรือ 

 ซ้ือวตัถุดิบผลิตปุ๋ย 
 ขายขา้วอินทรีย ์

3 สหกรณ์ปศุสัตวด์งยาง 
อ.มหาชนะชยั 

 เล้ียงสัตว ์
 จาํหน่ายมูลสัตว ์

 กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ  ตอ้งการปุ๋ยชีวภาพ
ราคาถกู 

4 สหกรณ์สวนป่าเอกชน 
อ.มหาชนะชยั 

 ปลกูและอนุรักษไ์ม ้
 จาํหน่ายกลา้ไม ้

 ทุกกลุ่มท่ีตอ้งการ
พนัธ์ุไม ้

 

5 เกษตรกรทาํนาทุ่งมน 
อ.คาํเข่ือนแกว้ 

 กลุ่มทาํนาบากเรือ   ตอ้งการขายขา้ว 

6 กลุ่มผลิตขา้วอินทรีย ์ต.
ลุมพกุ อ.คาํเข่ือนแกว้ 

 กลุ่มทาํนาบากเรือ 
 กลุ่มปศุสัตว ์

  ตอ้งการขายขา้ว 
 ตอ้งการปุ๋ยชีวภาพ 
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ที ่ กลุ่ม กจิกรรมกลุ่ม กลุ่มทีต้่องการเช่ือมโยง เร่ืองที่ต้องการ 
7 สหกรณ์การเกษตรคาํ

เข่ือนแกว้อ.คาํเข่ือนแกว้ 
 รับซ้ือขา้ว/จาํนาํ  กลุ่มการเกษตรทุก

กลุ่ม 
 แลกเปล่ียนสินคา้ 
รับซ้ือขา้ว 

8 กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการ

ผลิตบา้นพลไว 
 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 การกูเ้งิน 
 การบริหารจดัการ 

9 กลุ่มออมทรัพยก์ารผลิต

บา้นม่วง อ.มหาชนะชยั 
 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 การกูเ้งิน 
 การบริหารจดัการ 

10 กลุ่มออมทรัพยก์ารผลิต

บา้นโพนแบง   อ.คอ้วงั 
 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 การกูเ้งิน 
 การบริหารจดัการ 

11 กองทุนหมู่บา้นม่วง 
อ.มหาชนะชยั 

 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 ออมทรัพย ์
 ใหเ้งินกู ้

 การกูเ้งิน 
 การบริหารจดัการ 

12 กลุ่มสตรีทอผา้ไหม บ.
หวัเมือง 

 ผลิตผา้ไหม/ผา้ 
 จาํหน่ายผา้ไหม 

 สหกรณ์ทุกสหกรณ์ 
 กลุ่มออมทรัพย ์

 จาํหน่ายสินคา้ 
 กูย้มืเงิน 

13 กลุ่มสตรีบา้นม่วง 
อ.คาํเข่ือนแกว้ 

 ทอผา้   

14 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้น

โพนแบง  อ.คอ้วงั 
   

 
 การเช่ือมโยงเครือข่ายนั้นมีการเช่ือมโยงทั้งในระดบักลุ่มเดียวกนั (ภาพท่ี2) และการ
เช่ือมโยงระหวา่งกลุ่ม (ภาพท่ี3) 
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ภาพที ่2  รูปแบบการเช่ือมโยงของกลุ่มการเกษตร 
 
เร่ือง/กจิกรรม ทีเ่ช่ือมโยง 
 A       หมายถึง     การซ้ือขา้วเปลือก 
 B       หมายถึง     จาํหน่าย/ขายขา้วเปลือก 
 C       หมายถึง     การบริหารจดัการ 
 D       หมายถึง     การกูเ้งิน/การสนบัสนุนการเงิน 
 E       หมายถึง     การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

เกษตรกรทาํนาบากเรือ 
-การระดมหุน้ ใหกู้เ้งิน 
-การจาํหน่ายสินคา้แก่สมาชิก 
-แปรรูปผลิตผลการเกษตร 

กลุ่มเกษตรกรทาํนา 
ดงแคนใหญ่ B,  A, C 

กลุ่มเกษตรกรยัง่ยนืนํา้อ้อม 
B, E 

กลุ่มเกษตรกรทาํนา 
นาโส่ B,  A, E, C 

สหกรณ์การเกษตร 
มหาชนะชัย  E,D,A,C 

สมาชิก B, D 

สหกรณ์จังหวดั/ สนง.
เกษตรอาํเภอ/จังหวดั 
C, E 
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     การพฒันาความรู้/ทกัษะสมาชิก           การแลกเปล่ียนวตัถุดิบ/สินคา้       
     การสนบัสนุนดา้นปัจจยั/พฒันากลุ่ม   การบริหาร/จดัการ การตลาด 
    การรับซ้ือผลผลิต/การจาํหน่าย                                   การขยายเครือข่าย/การประชาสมัพนัธ์ 

ภาพที ่3 รูปแบบการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่ม/องค์กร หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มการเกษตร

กลุ่มอาชีพ กลุ่มการเงิน 

วทิยาลยั หน่วยงาน

ผู้ประสานงาน

กลุ่มอนุรักษ์ 
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(1) ลงทะเบียน (2) ประชุมช้ีแจงความเป็นมาโครงการ 

(3) อธิบายกระบวนการวเิคราะห์สถานการณ์ 
      กลุ่ม 

(4) แยกกลุ่มประชุมกลุ่มยอ่ย 

(5) นกัวจิยัเป็นพ่ีเล้ียงประชุมกลุ่มยอ่ย (6) การนาํเสนอและตรวจสอบความคิดเห็น 
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(11) นายวรีะ  ภาคอุทยั หวัหนา้โครงการฯ 

(7) นาํเสนอความคิดเห็นของแต่ละคน (8) นาํเสนอผลการวเิคราะห์สถานการณ์ 
     ของกลุ่ม 

(10) มีขอ้สงสัยซกัถาม (9) ถ่ายภาพร่วมกนัก่อนกลบั 

(12) ผูน้าํกลุ่มเช่ือมโยงเครือข่าย 
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4.ผลลพัธ์ 

การดาํเนินการวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการสหกรณ์ ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม การดาํเนินการวิจยัมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามบริบท เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัให้
มากท่ีสุดสาํหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 
4.1 การดําเนินงานตามแบบแผนการวจัิย 

 การดาํเนินการวิจยัเพื่อพฒันาขบวนการสหกรณ์ ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม การดาํเนินการวิจยัมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามบริบท เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัให้
มากท่ีสุดสาํหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด   การดาํเนินการวิจยัโดยภาพรวม  พบวา่  ดาํเนินการตาม
ไดแ้ผนการวิจยัท่ีกาํหนด ร้อยละ 80 ของแผนการดาํเนินการวิจยั แยกเป็นประเดน็สาํคญั ดงัน้ี 
 1) กลุ่มเป้าหมายการวจิยัเดิม เช่น กลุ่มการเกษตร กลุ่มการเงิน/ออมทรัพย ์ กลุ่มอาชีพ และ
สหกรณ์การเกษตร เม่ือดาํเนินการวจิยั กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม เช่น กลุ่มสหกรณ์การเกษตร มีระบบ
การดาํเนินงานท่ีมีรูปแบบชดัเจน มีการเช่ือมโยงและเรียนรู้ร่วมกนัในเร่ืองการบริหารจดัการ การ

ออมทรัพย ์การขยายกลุ่ม ใชร้ะบบราชการในการบริหารจดัการ ต่างจากกลุ่มอ่ืนเช่นกลุ่มการเกษตร 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มการเงิน ท่ีมีพื้นฐานมาจากการรวมกลุ่มตามความตอ้งการเพื่อพฒันาองคก์ร บริหาร
จดัการโดยองคก์ร กลุ่มหลงัจึงสามารถเช่ือมโยงและพฒันาเครือข่ายร่วมกนัไดง่้าย และการ

ดาํเนินงานของกลุ่มองคก์รเหล่าน้ี มีการเคล่ือนไหวตามนโยบายของจงัหวดั มุ่งเนน้ดา้นอาชีพและ
การเกษตรสอดคลอ้งกบัอาชีพหลกัของประชาชนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ี

สามารถพฒันาได ้ และมีการเพิ่มกลุ่มอนุรักษ ์ ซ่ึงเป็นจุดเด่นของจงัหวดัยโสธร ท่ีมีพื้นท่ีป่าอุดม

สมบูรณ์มาก และหน่วยงาน องคก์รชุมชนเร่ิมเห็นความสาํคญัในการอนุรักษ ์สามารถนาํทรัพยากร
จากป่ามาสร้างอาชีพได ้ เช่น กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ด (วนาทิพย)์ บา้นคาํนํ้าสร้าง ตาํบลคอ้เหนือ มี
การนาํเห็ดธรรมชาติ แมลง ท่ีหาไดต้ามฤดูกาล มาบรรจุภณัฑเ์พื่อเพิม่มูลค่าการตลาด เพิ่มรายได้
ใหก้บัสมาชิก 
 2) เป้าหมายดา้นเวลา พบวา่ มีความคลาดเคล่ือนไปจากแผนท่ีกาํหนด แต่การยดืหยุน่ดา้น
เวลากเ็ป็นประโยชน์มาก เพราะการปรับเปล่ียนเวลาของทีมวิจยั เป็นการปรับเปล่ียนเพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ กล่าวไดว้า่ แมป้รับเปล่ียนเวลาแต่ผลการ
ดาํเนินงาน กบ็รรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด กลุ่ม/องคก์ร เกิดการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเอง มีการ

เช่ือมโยงเครือข่ายทั้งภายในกลุ่ม ระหวา่งกลุ่มตามความพร้อมและความตอ้งการของกลุ่ม การ

ประสานประโยชน์ระหวา่งกลุ่มเป็นไปในทิศทางบวก ทาํใหเ้กิดแผนการพฒันาของกลุ่ม เช่น 
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กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติจังหวดัยโสธร 
  กลุ่มอนุรักษธ์รรมชาติจงัหวดัยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบดว้ย 
 1) กลุ่มอนุรักษป่์าดงมะไฟ อาํเภอทรายมูล 
 2) กลุ่มสหกรณ์สวนป่าเอกชนจงัหวดัยโสธร จาํกดั อาํเภอมหาชนะชยั 
 3) กลุ่มอนุรักษป่์าบา้นคาํแหลม อาํเภอคาํเข่ือนแกว้ 
 4) กลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษป่์าเพื่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม อาํเภอกดุชุม (อ.พ.ช.) 
 5) กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบา้นคอ้เหนือ(วนาทิพย)์ อาํเภอเมืองยโสธร 
 กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ ์มีการดาํเนินพฒันาเครือข่าย โดยกาํหนดใหมี้คณะกรรมการเครือข่าย 
ดงัน้ี 
  นายเยีย่ม  ศรีตะชยั     ประธานกรรมการ 
  นายเกษียร  ทองรักษา  รองประธานกรรมการ 
  นายคาํ  คาํสุข   รองประธาน 
  ผูน้าํกลุ่มท่ีกลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน กรรมการ 
  นายสานิต  มาตขาว  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสุบนั  พลจนัทร์งาม  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 กจิกรรม/โครงการ ทีก่ลุ่มมีแผนดาํเนินการ 
 1) โครงการกาํหนดแนวเขตป่าชุมชน  
 2) โครงการเตรียมชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวิถีชุมชน 
 3) โครงการปลูกป่าและดูแลรักษาป่าเพิ่มเติม 
 4) โครงการกาํหนดเขตอภยัทานสตัวน์ํ้ าและป่า 
              5) โครงการเล้ียงปลาเพื่อแปรรูปอาหาร 
 6) โครงการปรับปรุงระบบบริหารจดัการการผลิตและการตลาด (วนาทิพย ์คอ้เหนือ) 
              7) โครงการขยายตลาดอาหารธรรมชาติในชุมชน      
 8) โครงการอบรมนกัจดัรายการวิทยชุุมชน          
กลุ่มเครือข่ายการเกษตรจังหวดัยโสธร 
  กลุ่มการเกษตรจงัหวดัยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบดว้ย 
 1) กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ยนืนํ้ าออ้ม 
 2) กลุ่มเกษตรกรรมทาํนาดงแคนใหญ่ 
 3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรียไ์ทยเจริญเลิงนกทา 
 4) กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 
 5) สหกรณ์การเกษตรป่าต้ิว 
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กลุ่มเครือข่ายการเกษตร มีการดาํเนินพฒันาเครือข่าย โดยกาํหนดใหมี้คณะกรรมการเครือข่าย ดงัน้ี 
  นายสุวรรณ  สิมมา      ประธานกรรมการ 
  นายบุญสอน  ทองลือ   รองประธานกรรมการ 
  นายบุญกวา้ง  บุญปอง   รองประธาน 
  ผูน้าํกลุ่มท่ีกลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน  กรรมการ 
  นายอรรถเดช  อิศรางกรู ณ อยธุยา  กรรมการและเลขานุการ 
 กจิกรรม/โครงการ ทีก่ลุ่มมีแผนดาํเนินการ 
 1) โครงการขยายพ้ืนท่ีปลูกพนัธ์ุขา้วเพื่อผลิตเมลด็พนัธ์ุ  
 2) โครงการพฒันาความรู้/ทกัษะการปลูกขา้วอินทรีย/์การผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ก่สมาชิก 
 3) โครงการขยายการตลาดขา้วอินทรีย ์
 4) โครงการปลูกพืชเสริมเพื่อบาํรุงดินในนาขา้ว 
              5) โครงการอบรมสมาชิกเก่ียวกบัการแยกเมลด็พนัธ์ุขา้ว 
 6) โครงการไถกลบตอซงัขา้ว 
กลุ่มเครือข่ายอาชีพจังหวดัยโสธร 
  กลุ่มเครือข่ายอาชีพจงัหวดัยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบดว้ย 
 1) กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นหวัเมือง 
 2) กลุ่มสตรีจกัสานตะกร้าพลาสติก บา้นกดุแห่ 
 3) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นคาํกา้ว 
 4) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี 
 กลุ่มเครือข่ายอาชีพ มีการดาํเนินพฒันาเครือข่าย โดยกาํหนดใหมี้คณะกรรมการเครือข่าย 
ดงัน้ี 
  นางทิพยพ์าภรณ์  แสงเพชร    ประธานกรรมการ 
  นางสุพฒัน์  โคตรพนัธ์  รองประธานกรรมการ 
  นางจาํรัส  พระภาค  รองประธาน 
  ผูน้าํกลุ่มท่ีกลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน กรรมการ 
  นางสาวปณิศา  เมืองหงษ ์ กรรมการและเลขานุการ 
  นางคารม  สมัฤทธ์ิ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 กจิกรรม/โครงการ ทีก่ลุ่มมีแผนดาํเนินการ 
 1) โครงการอบรมทกัษะการผลิตงานอาชีพกลุ่ม  
 2) โครงการสร้างเครือข่ายการตลาด 
 3) โครงการจดัหาเทคโนโลยเีพิ่มผลผลิต 

4) โครงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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              5) โครงการประชาสมัพนัธ์ผลผลิตดา้นอาชีพชุมชน 
กลุ่มเครือข่ายการเงินจังหวดัยโสธร 
  กลุ่มเครือข่ายการเงินจงัหวดัยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบดว้ย 
 1) สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลจงัหวดัยโสธร 
 2) กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต บา้นสร้างชา้ง อาํเภอทรายมูล 
 กลุ่มเครือข่ายการเงิน มีการดาํเนินพฒันาเครือข่าย โดยกาํหนดใหมี้คณะกรรมการเครือข่าย 
ดงัน้ี 
  นายแสวง  ศรีวนัคาํ     ประธานกรรมการ 
  นายวฒิุชยั  คุรุภณัฑ ์  รองประธานกรรมการ 
  นายจร  ศรีวเิศษ   รองประธาน 
  ผูน้าํกลุ่มท่ีกลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน กรรมการ 
  นางนงลกัษณ์   คาํมูลนา  กรรมการและเลขานุการ 
  นายวิเชียร  เวฬุวนารักษ ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 กจิกรรม/โครงการ ทีก่ลุ่มมีแผนดาํเนินการ 
 1) โครงการอบรมการเงิน การบญัชีสมาชิก   
 2) โครงการศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการ 
 3) โครงการปรับปรุงพื้นท่ีการเกษตรสมาชิกกลุ่ม 
 4) โครงการการตลาดผลผลิตชุมชนเพื่อสมาชิก 
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 คณะกรรมการเครือข่ายระดบัจังหวดั 
 จากการประชุมประธานของแต่ละกลุ่มเครือข่าย และไดมี้การคดัเลือกและการเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดงัน้ี 
ลาํดับ ช่ือ-สกลุ หน่วยงาน อาํเภอ ตําแหน่ง 

1 นายเยีย่ม  ศรีตะชยั สหกรณ์สวนป่าเอกชน จงัหวดั

ยโสธร จาํกดั 
มหาชนะชยั ประธานกรรมการ 

2 นายแสวง  ศรีวนัคาํ กลุ่มออมทรัพยไ์ผส่ร้างชา้ง ทรายมูล รองประธาน

กรรมการ 
3 นางบวัไข่  ทัง่ทอง กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรคาํกา้ว กดุชุม กรรมการ 
4 นางสุพฒัน์  โคตรพนัธ์ กลุ่มสตรีจกัสานพลาสติกกดุแห่ เลิงนกทา กรรมการ 
5 นายบุญสอน  ทองลือ กลุ่มเกษตรกรทาํนาดงแคนใหญ่ คาํเข่ือนแกว้ กรรมการ 
6 นายบุญกวา้ง  บุญปอง กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรียไ์ทย

เจริญ-เลิงนกทา จาํกดั 
เลิงนกทา กรรมการ 

7 นายอรรถเดช  อิศรางกรูฯ กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ มหาชนะชยั กรรมการ 
8 นายเกษียร  ทองรักษา ป่าชุมชนดงมะไฟ ทรายมูล กรรมการ 
9 นายคาํ  คาํสุ่ม ป่าชุมนบา้นคาํแหลม คาํเข่ือนแกว้ กรรมการ 
10 นายวฒิุชยั  ครุภณัฑ ์ สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาล

ยโสธร 
เมือง กรรมการ 

11 นายบวัผนั  เศษสุวรรณ์ กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดคอ้เหนือ 
(วนาทิพย ์) 

เมือง กรรมการ 

12 นางปราณี  จนัทร์เหลือง กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงั

สามคัคี 
ป่าต้ิว กรรมการ 

13 นายพนัธ์  ผาผง สหกรณ์การเกษตรอาํเภอป่าต้ิว 
จาํกดั 

ป่าต้ิว กรรมการ 

14 นายสถิต  มาตขาว กลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษป่์าเพื่อชีวิต

และส่ิงแวดลอ้ม (อพช.) 
กดุชุม กรรมการ 

15 นายสุวรรณ  สิมมา กลุ่มเกษตรกรยัง่ยนืตาํบลนํ้าออ้ม คอ้วงั กรรมการ 
และเลขานุการ 

16 นางละมยั  โพธ์ิภาษิต กลุ่มสตรีทอผา้ไหมหวัเมือง มหาชนะชยั กรรมการและ

ผูช่้วยเลขานุการ 
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 ซ่ึงการร่วมกนัคิดโครงการต่างๆนั้น มีการคิดงบประมาณเบ้ืองตน้ แต่ถึงอยา่งไรจากการ

ประชุมกไ็ดใ้หเ้ห็นถึงพฒันาการของกลุ่มองคก์รต่างๆ ซ่ึงเร่ิมตน้จากต่างกลุ่มต่างทาํ ไม่กลา้แสดง

ความคิดเห็น เม่ือผา่นการเขา้ร่วมประชุมหลายๆคร้ังจนมองเห็นความสาํคญัร่วมกนั กลา้แสดงออก 
บางกลุ่มพร้อมท่ีจะเป็นผูน้าํในส่ิงท่ีกลุ่มตนเองมีความชาํนาญ เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ

ช่วยเหลือกนัเกิดข้ึน ขอ้มูลข่าวสารต่างๆเร่ิมชดัเจนข้ึน 
 ส่ิงท่ีกลุ่มสมาชิกเป็นห่วงคือ ทาํอยา่งไรกลุ่มเครือข่ายจะมีความถาวร บทบาทหนา้ท่ีและ

งบประมาณท่ีจะสนบัสนุนจะมาจากไหน 
 อีกทั้งปรากฏวา่ในท่ีประชุมมีผูป้ระสานงาน ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์าร
มหาชน) ไดร่้วมสงัเกตการณ์เพื่อท่ีจะเสนอใหมี้การรับรองสถานภาพขององคก์รชุมชน เพื่อจะได้
สามารถของบประมาณสนบัสนุนไดโ้ดยตรง บางกลุ่มมีแนวคิดท่ีจะใชง้บประมาณของ อบต. ซ่ึงทาํ
ใหเ้ร่ิมมองเห็นการบูรณาการทางความคิดต่างๆ 
 ในการประชุม มีขอ้เสนอหลายอยา่งท่ีน่าจะพฒันาเป็นหลกัสูตรการฝึกอบรม ไดด้งัน้ี 

- หลกัสูตรการจดัการท่ีพกัแรม Home Stay 
- หลกัสูตรการผลิตขา้วอินทรีย ์
- หลกัสูตรการจดัการป่าชุมชน 
- หลกัสูตรการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
- หลกัสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
- หลกัสูตรการผลิตปุ๋ยพืชสด 
- หลกัสูตรการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วชุมชน 
- หลกัสูตรการจดัทาํบญัชีของกลุ่ม 
- หลกัสูตรการบริหารกองทุนหมู่บา้น 
- หลกัสูตรการเพาะพนัธ์ุสตัวน์ํ้ า 
- หลกัสูตรการพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
- หลกัสูตรการออกแบบผลิตภณัฑ ์
- หลกัสูตรการแปรรูปอาหาร (เช่น ปลาสม้ ) เป็นตน้ 

โดยองคก์รท่ีจะเช่ือมโยงคือ วิทยาลยัชุมชนยโสธร ซ่ึงหลกัสูตรดงักล่าวสอดคลอ้งกบั 
ภารกิจและหนา้ท่ีของวิทยาลยัฯ 
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4.2 ข้อเสนอแนะ : ผลการศึกษาโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์พืน้ทีจั่งหวดัยโสธร  
                              ต่อ จังหวดัยโสธร 

จากวิสยัทศันก์ารพฒันาจงัหวดัยโสธร 
จงัหวดัยโสธร เมืองน่าอยู ่นาํเกษตรอินทรียสู่์สากล 

 จากการวิจยัการเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม/องคก์รประชาชนและสหกรณ์
ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธรใหเ้กิดการหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพคนและองคก์รในการแกไ้ขปัญหา

ความยากจน การศึกษารูปแบบกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม องคก์รและสหกรณ์ จาก
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัแก่ผูน้าํกลุ่มประมาณ 60 กลุ่มในระยะแรกแลว้เหลือในขั้น
สุดทา้ย 16 กลุ่ม สามารถแยกกลุ่มองคก์รไดเ้ป็น 4 ประเภท 
 1. กลุ่มการเกษตรหรือกลุ่มการผลิตโดยเฉพาะผลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย ์กลุ่มเล้ียงปศุสตัว ์
ทั้งท่ีเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 2. กลุ่มอาชีพ กลุ่มท่ีผลิตสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑห์รือกลุ่ม OTOP เป็นตน้ 
 3. กลุ่มออมทรัพย ์ไดแ้ก่กองทุนหมู่บา้น สหกรณ์ออมทรัพย ์กลุ่มออมทรัพยต่์าง ๆ  
 4. กลุ่มอนุรักษ ์ เป็นกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนต่าง ๆ ปรากฏวา่ในจงัหวดัยโสธรมีการจดัตั้ง
กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ อยูแ่ลว้ การเป็นเครือข่ายกมี็บา้ง แต่ส่วนมากยงั
ทาํงานเป็นการทาํงานอิสระขาดการประชุมหรือจดัเวทีร่วมกนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่าง ๆ ยงัมี

นอ้ย การหมุนเสริมของหน่วยงานราชการยงัไม่ต่อเน่ือง จากการศึกษาปรากฏวา่องคก์รต่าง ๆ ใน
จงัหวดัยโสธรมีศกัยภาพในการพฒันามาก หลายแห่งสามารถเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนได ้ตลอดทั้ง
จงัหวดัยโสธรมีทุนเดิมในการพฒันาท่ีสาํคญัมีป่าชุมชนอยูม่าก มีพื้นท่ีประมาณ 10,080 ไร่ มากเป็น
อนัดบัท่ี 4 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ป่าดงักล่าวเปรียบเสมือนธนาคารอาหารของคนจน เป็น
แหล่งอาหาร แหล่งหาเห็ดหรืออาหารธรรมชาติต่าง ๆ พอเป็นแหล่งรายไดข้องครัวเรือนยากจน 
แหล่งสมุนไพรแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงเปรียบเสมือนทรัพยสิ์นท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้
จึงขอเสนอโครงการต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากผลการศึกษาเพื่อขอใหจ้งัหวดัพิจารณาเบ้ืองตน้ ทั้งสามารถ

เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัยโสธร ทั้งน้ียงัไม่สามารถระบุงบประมาณ กล่าวคือ 
โครงการด้านการผลติการเกษตร 

1. การผลิตพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ 
2. การผลิตปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ 
3. การปลูกพืชบาํรุงดิน 
4. การขดุบ่อเล้ียงปลาในนาขา้ว 
5. การเล้ียงโค-กระบือ 
6. การไถกลบตอซงัขา้ว 
7. การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มและผลิตภณัฑ ์
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8. การผลิตพืชอาหารสตัว ์
9. การประชาสมัพนัธ์การเกษตรอินทรียแ์ละการใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วคุณภาพดี 
10. โครงการประมงหมู่บา้น 

 
โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. การสาํรวจ การกาํหนดเขต การออกเอกสารสิทธ์ิหนงัสือท่ีหลวง (นสล.) และ
การ 

ประกาศเขตป่าชุมชน การสร้างระบบฐานขอ้มูล 
2. การจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เร่ืองป่าชุมชนในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

   - ป่าวดั 
   - ป่าโรงเรียน 
   - ป่าดอนปู่ตา 
   - ป่าบุ่ง 
   - ป่าทาม 
  3. การสร้างบทเรียนชุมชน และการถ่ายทอดบทเรียนโดยวิทยากรชาวบา้น 
  4.การประสานแผนการบริหารจดัการป่าชุมชนและส่ิงแวดลอ้มกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทั้งระดบั อบต. และ อบจ. 
  5. การฝึกอบรมการบริหารจดัการป่าชุมชน อาสาสมคัรป่าชุมชน การป้องกนัไฟ
ป่า กฎหมาย ขอ้บญัญติั อาํนาจหนา้ท่ีของทอ้งถ่ิน 
  6. การเพาะชาํกลา้ไม ้ การปลูกตน้ไมเ้สริมในท่ีชุมชนและท่ีดินส่วนบุคคล 
โดยเฉพาะตน้ยางนา ตน้นุ่น ตน้ไผ ่ และตน้ไมอ้ยา่งอ่ืน หรือซ่อมสร้างท่ีอยูอ่าศยัเพือ่การประกอบ
อาชีพ และเพือ่เป็นอาหาร เป็นตน้ 
  7. การประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้เร่ืองป่าชุมชน การบริหารจดัการป่าชุมชน 
  8. การจดังานประกวดป่าชุมชนระดบัจงัหวดั เพื่อสนบัสนุน เผยแพร่ผลงาน และ
เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  9. การจดังานการปล่อยพนัธ์ุสตัวน์ํ้ า ในเขตอภยัทานหรือแหล่งนํ้าสาธารณะ เน่ือง
ในวนัสาํคญั ๆ เพื่อเป็นการใหค้วามตระหนกัต่อการอนุรักษพ์นัธ์ุสตัวน์ํ้ า 
  10. การใหก้ารสนบัสนุนของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการตรวจเยีย่ม ใหค้วามรู้ 
ใหก้าํลงัใจ และร่วมเฝ้าระวงั การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
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โครงการด้านกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ 
  1. การฝึกอบรมดา้นการทาํบญัชี 
  2. การฝึกอบรมพฒันาอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ ์
  3. การศึกษาดูงาน 
  4. การออกแบบผลิตภณัฑ ์
  5. การบริหารจดัการดา้นการผลิตและการตลาด 
  6. การสนบัสนุนใหมี้การตลาดนดัชุมชน เพื่อเป็นแหล่งจาํหน่ายสินคา้ชุมชน 
  7. การสนบัสนุนใหมี้การจาํหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั และเกษตรอินทรียใ์นเขต
เทศบาลเมืองยโสธร และการออกใบรับรองร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั 

โครงการบริหารงานเครือข่าย 
  1. การรับรองสถานะภาพของเครือข่ายและคณะกรรมการ เพื่อการประสานงาน
ระหวา่งราชการ (สาํนกังานจงัหวดั) กบักลุ่มเครือข่ายสมาชิกในการวางแผนพฒันาจงัหวดัต่อไป 
  2. การจดัเวทีประจาํปีของเครือข่าย เพื่อเสนอขอ้คิดเห็นเพื่อเป็นขอ้มูลในการวาง
แผนการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 
  3. สนบัสนุนการจดัประชุมเครือข่ายยอ่ย กล่าวคือ เครือข่ายการเกษตรหรือการ
ผลิต เครือข่ายกลุ่มอาชีพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยแ์ละเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ ์
 
4.3 ข้อสังเกตจากคณะวจัิย 
 จากการทาํงานวิจยัในพ้ืนท่ีเป็นระยะเวลา 1 ปี และไดป้ระสานงานกบัภาคราชการและ
องคก์รภาคประชาชนเป็นจาํนวนมาก พอตั้งขอ้สงัเกตไดด้งัน้ี 
  1. กลุ่ม องคก์ร/สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรมีความ
พยายามแกไ้ขปัญหาต่างๆ แต่การดาํเนินงานมีกฎระเบียบมาก การแกไ้ขปัญหาทนัทีทาํไดย้าก 
  2. กลุ่ม องคก์ร/สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน ท่ีมีทรัพยสิ์นมาก บริหารทรัพยสิ์นไม่เตม็
ประสิทธิภาพ 
  3. กลุ่ม องคก์รชุมชนขนาดเลก็ ขาดเวทีการแสดงความคิดเห็น แต่มีความพร้อมใน
การทาํกิจกรรม 
  4. การมีโครงการวิจยัในพื้นท่ี เป็นการช่วยการตรวจสอบขอ้มูล สะทอ้นปัญหา 
และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา ประสานงานกบัภาคราชการหรือจงัหวดัไดร้วดเร็วข้ึน 
  5. การบริหารงานของผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ โดยเฉพาะท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดัปัจจุบนั (นายอาํนาจ ผการัตน์) ไดเ้ขา้ถึงประชาชนอยา่งรวดเร็ว และรู้ปัญหาจริง มี
การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆมากข้ึน ทาํใหก้ารวางแผนพฒันา
จงัหวดั แกไ้ขปัญหาของจงัหวดัไดช้ดัเจน 
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(1) เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ ์ (2) เครือข่ายการเงิน 

(3) เครือข่ายการเกษตร (4) เครือข่ายกลุ่มอาชีพ 

(5) ประชุมภายในกลุ่มการเกษตร (6) นาํเสนอ 
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(7) เครือข่ายร่วมแสดงความคิดเร่ืองการอนุรักษป่์า  (8) เยาวชนเขา้ร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

(9) การจดัอาหารเล้ียง 
 
 

(10) พระเทพสังวรญาณ(หลวงปู่ พวง) ประธานฝ่ายสงฆ ์

(11) ผูว้า่ราชการจงัหวดัและหวัหนา้ส่วนราชการร่วม
กิจกรรมกาํหนดเขตอภยัทานสัตวน์ํ้าและปล่อยปลา 
50,000 ตวั 

(12)  ทีมนกัวจิยั 



สรุปสําหรับผู้บริหาร 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่ังหวดัยโสธร 

 

การดาํเนินโครงการวจิยัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธรได้

ดาํเนินงานมาเป็นเวลา 1 ปี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ระยะ คือ ระยะท่ีหน่ึง ศึกษาและรวบรวม

ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ในพื้นท่ี ระยะท่ีสอง สังเคราะห์กรอบทิศ

ทางการพฒันาเครือข่ายพนัธมิตร ระยะท่ีสาม สร้างเครือข่ายพนัธมิตรการพฒันา เป็นการนาํร่อง

กระบวนการพฒันาเครือข่ายเพื่อพฒันาคุณภาพกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ระยะท่ีส่ี ส่งเสริมการขยาย

เครือข่ายพนัธมิตรของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ และระยะท่ีหา้ การประเมินผล สรุปผลและการจดัทาํ

รายงานการวิจยั 

ผลการศึกษาจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : 

PAR) และการร่วมประชุมกลุ่ม ( Focus Group Discussion) 3 กลุ่มหลกัในพื้นท่ีคือ กลุ่ม/องคก์ร

สหกรณ์ หน่วยงานราชการและองคก์รเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง และนกัวจิยั ไดด้าํเนินการจดัประชุม

จาํนวน 15 คร้ัง มีกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ เขา้ร่วมประชุม 59 กลุ่ม เพื่อร่วมขบวนการพฒันาเครือข่าย

สหกรณ์ คดัเลือกและตามความสนใจของกลุ่มต่างๆแลว้เหลือ 11 กลุ่ม ซ่ึงมีทั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตร 

กลุ่มอาชีพต่างๆ แต่เม่ือจดัรวมแลว้ได ้ 4 กลุ่มเครือข่ายคือ เครือข่ายการเกษตร เครือข่ายกลุ่มอาชีพ 

เครือข่ายการเงิน และเครือข่ายอนุรักษ ์ ซ่ึงในแต่ละเครือข่ายมีสมาชิกในกลุ่มอาชีพเดียวกนั โดยมี

แนวคิดท่ีจะเช่ือมโยงภายในกลุ่ม การหนุนเสริมกนัในดา้นต่างๆ เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูล

ข่าวสาร การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และทางดา้นธุรกิจ และการเช่ือมโยงระหวา่งเครือข่ายจึงมี

วตัถุประสงคท่ี์จะเป็นเครือข่ายพนัธมิตรท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์เป็นองคก์รท่ีเกิดจากความร่วมมือในวง

สัมพนัธ์ระยะยาวใหก้า้วทนักบัการเปล่ียนแปลง เนน้แผนการเรียนรู้ เพื่อประสิทธิภาพสู่องคก์ร

พนัธมิตร และการมีคุณภาพชีวติของสมาชิกองคก์ร การเช่ือมโยงดงักล่าว เป็นการเช่ือมโยงแบบ

หลวมๆ เม่ือเวลาผา่นไป กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ต่างๆยงัไม่ลงมือปฏิบติัจริง จึงไดมี้การจดัประชุม

กลุ่มตามกลุ่มเครือข่าย และเฉพาะกลุ่มต่างๆเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ การเรียนรู้ การแลกเปล่ียน

ความรู้ประสบการณ์ และการศึกษาดูงานในแต่ละเครือข่าย ทาํใหค้วามเป็นมิตรท่ีเช่ือถือกนัมีมาก

ข้ึน การนาํเสนอขอ้มูลต่างๆชดัเจนมากข้ึน สะทอ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆมากข้ึน ปัญหาบางอยา่งได้

แกไ้ขไปในท่ีประชุม เพราะในท่ีประชุมมีเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั 

ปัญหาเร่ืองการออกแบบผลิตภณัฑห์รือบรรจุภณัฑ ์ ปัญหาการทาํบญัชี ปัญหาการดูแลรักษาป่า

ชุมชน อบต.จะบรรจุในแผนงานและงบประมาณของอบต. การหาทางแกไ้ขปัญหาต่างๆเร่ิมท่ีจะ

พึ่งตนเองมากข้ึน และไดมี้การจดัประชุมเครือข่ายทั้งหมดอีกคร้ัง ปรากฏวา่ มีผูเ้ขา้ร่วมเครือข่าย

ทั้งหมด 16 กลุ่ม ใน 4 เครือข่าย แต่ละเครือข่ายไดเ้สนอโครงการท่ีสาํคญัๆ ดงัต่อไปน้ี 
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1. กลุ่มเครือข่ายการเกษตรจังหวดัยโสธร 

  กลุ่มการเกษตรจงัหวดัยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบดว้ย 

 1) กลุ่มเกษตรกรรมย ัง่ยนืนํ้าออ้ม 

 2) กลุ่มเกษตรกรรมทาํนาดงแคนใหญ่ 

 3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรียไ์ทยเจริญเลิงนกทา จาํกดั 

 4) กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 

 5) สหกรณ์การเกษตรป่าติ้ว 

 กจิกรรม/โครงการ ทีก่ลุ่มมีแผนดําเนินการ 

 1) โครงการขยายพื้นท่ีปลูกพนัธ์ุขา้วเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุ  

 2) โครงการพฒันาความรู้/ทกัษะการปลูกขา้วอินทรีย/์การผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ก่สมาชิก 

 3) โครงการขยายการตลาดขา้วอินทรีย ์

 4) โครงการปลูกพืชเสริมเพื่อบาํรุงดินในนาขา้ว 

              5) โครงการอบรมสมาชิกเก่ียวกบัการแยกเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

 6) โครงการไถกลบตอซงัขา้ว 

2. กลุ่มเครือข่ายอาชีพจังหวดัยโสธร 

  กลุ่มเครือข่ายอาชีพจงัหวดัยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบดว้ย 

 1) กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นหวัเมือง 

 2) กลุ่มสตรีจกัสานตะกร้าพลาสติก บา้นกุดแห่ 

 3) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นคาํกา้ว 

 4) กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี 

 กจิกรรม/โครงการ ทีก่ลุ่มมีแผนดําเนินการ 

 1) โครงการอบรมทกัษะการผลิตงานอาชีพกลุ่ม  

 2) โครงการสร้างเครือข่ายการตลาด 

 3) โครงการจดัหาเทคโนโลยเีพิ่มผลผลิต 

4) โครงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

              5) โครงการประชาสัมพนัธ์ผลผลิตดา้นอาชีพชุมชน 

3. กลุ่มเครือข่ายการเงินจังหวดัยโสธร 

  กลุ่มเครือข่ายการเงินจงัหวดัยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบดว้ย 

 1) สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลจงัหวดัยโสธร 

 2) กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต บา้นสร้างชา้ง อาํเภอทรายมูล 

 กจิกรรม/โครงการ ทีก่ลุ่มมีแผนดําเนินการ 

 1) โครงการอบรมการเงิน การบญัชีสมาชิก   
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 2) โครงการศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการ 

 3) โครงการปรับปรุงพื้นท่ีการเกษตรสมาชิกกลุ่ม 

 4) โครงการการตลาดผลผลิตชุมชนเพื่อสมาชิก 

4. กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติจังหวดัยโสธร 

  กลุ่มอนุรักษธ์รรมชาติจงัหวดัยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบดว้ย 

 1) กลุ่มอนุรักษป่์าดงมะไฟ อาํเภอทรายมูล 

 2) กลุ่มสหกรณ์สวนป่าเอกชนจงัหวดัยโสธร จาํกดั อาํเภอมหาชนะชยั 

 3) กลุ่มอนุรักษป่์าบา้นคาํแหลม อาํเภอคาํเข่ือนแกว้ 

 4) กลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษป่์าเพื่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม อาํเภอกุดชุม (อ.พ.ช.) 

 5) กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบา้นคอ้เหนือ(วนาทิพย)์ อาํเภอเมืองยโสธร 

 กจิกรรม/โครงการ ทีก่ลุ่มมีแผนดําเนินการ 

 1) โครงการกาํหนดแนวเขตป่าชุมชน  

 2) โครงการเตรียมชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวถีิชุมชน 

 3) โครงการปลูกป่าและดูแลรักษาป่าเพิ่มเติม 

 4) โครงการกาํหนดเขตอภยัทานสัตวน์ํ้าและป่า 

              5) โครงการเล้ียงปลาเพื่อแปรรูปอาหาร 

 6) โครงการปรับปรุงระบบบริหารจดัการการผลิตและการตลาด (วนาทิพย ์คอ้เหนือ) 

              7) โครงการขยายตลาดอาหารธรรมชาติในชุมชน      

 8) โครงการอบรมนกัจดัรายการวทิยชุุมชน          

 เครือข่ายเหล่าน้ีไดมี้การเลือกคณะกรรมการระดบัจงัหวดั เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการ

ประสานงานต่อไป แต่ทั้งน้ีการหนุนเสริมจากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งควรมีต่อไป โดยเฉพาะ

จงัหวดัยโสธร กิจกรรมโครงการต่างๆท่ีเครือข่ายทาํเสนอนั้นสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ของ

จงัหวดั เพื่อใหว้สิัยทศัน์ของจงัหวดัยโสธร “จงัหวดัยโสธรเป็นเมืองน่าอยู ่ นาํเกษตรอินทรียสู่์

สากล” เป็นจริงและประชาชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะเร่ืองเมืองน่าอยูน่ั้น จงัหวดัยโสธรมีพื้นท่ีป่า

ชุมชนประมาณ 10,080 ไร่ มากเป็นอนัดบัท่ี 4 รองจากจงัหวดัมุกดาหาร จงัหวดัขอนแก่น และ

จงัหวดัศรีสะเกษ ทาํอยา่งไรพื้นท่ีป่าชุมชนนั้นจะไม่ลดลง เพราะป่าชุมชนนั้นเปรียบเสมือน

ธนาคารอาหารธรรมชาติ สามารถช่วยเหลือคนจนในพื้นท่ีได ้ เพราะปัจจุบนัเป็นแหล่งผลิตเห็ด

ธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะเห็ดโคน นอกจากน้ียงัมีแมง แมลง ผกัป่า และพืชสมุนไพรอีกมาก ซ่ึง

เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่ามาก จงัหวดัยโสธรมีพื้นท่ีในเขตทุ่งกุลาร้องไห ้ 2 อาํเภอคือ อาํเภอมหาชนะ

ชยั และอาํเภอคอ้วงั เป็นแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียเ์ช่น ท่ีกลุ่มเกษตรกรรมย ัง่ยนื ต.นํ้าออ้ม อ. 

คอ้วงั ขา้วไดรั้บรองมาตรฐาน BSC  ของตลาดร่วมยุโรป ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงกบักลุ่มต่างๆไดห้ลาย



 VIII 

กลุ่ม เช่น เมล็ดพนัธ์ุขา้ว ปุ๋ยอินทรีย ์กลุ่มผูเ้ล้ียงปศุสัตว ์กลุ่มอาชีพ ร้านคา้สินคา้เกษตรอินทรียต่์างๆ

ทั้งในเขตจงัหวดัยโสธร ตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ 

 ผลจากการพฒันาเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัยโสธร ไดเ้กิดการเช่ือมโยง

กนัอยา่งไม่เป็นทางการ เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ และเร่ิมมีการนาํไปปฏิบติั เช่น อบต. นาํ

เร่ืองการดูแลรักษาป่าชุมชน เขา้บรรจุในแผนงานของ อบต. ความตอ้งการฝึกอบรมในเร่ืองต่างๆ 

วทิยาลยัชุมชนจงัหวดัยโสธรพร้อมใหก้ารหนุนเสริม การเคล่ือนไหวของเครือข่ายยงัตอ้งการมี

ต่อไป โดยไดรั้บการหนุนเสริมจากพนัธมิตรเครือข่าย และหน่วยงานราชการและองคก์รพฒันา

เอกชน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที1่ 
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 แผนทีจั่งหวดัยโสธร 
 
 

 
 

ท่ีมา : สาํนกังานสถิติแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2538 
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ภาคผนวกที2่ 
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ใบกจิกรรมที ่1    การนําเสนอกจิกรรมสําคญัของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ 
 

คาํช้ีแจง  ใหก้ลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ ปรึกษาหารือและบนัทึกสรุปผลการพิจารณาลงในแบบบนัทึกตามความ
เป็นจริงและความตอ้งการ 
ช่ือกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
ประธานช่ือ…………………………………………………………………………… 
รองประธานช่ือ……………………………………………………………………… 
เลขานุการช่ือ………………………………………………………………………… 
 เหรัญญิกช่ือ………………………………………………………………………… 
เงินทุนดําเนินการของกลุ่ม 
 จาํนวนเงินทั้งส้ิน……………………….บาท แหล่งท่ีไดม้า……………………………….. 
 ปัจจุบนัการดาํเนินการ กาํไร / ขาดทุน……………………………..บาท 
กจิกรรมหลกัทีก่ลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ดําเนินการ 

1. ……………………………………………………… 
2. ……………………………………………………… 
3. ……………………………………………………… 

กจิกรรมทีก่ลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ วางแผนจะดําเนินการในอนาคต 
1. ……………………………………………………… 
2. ……………………………………………………… 

กจิกรรม/เร่ือง ทีก่ลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ต้องการเช่ืองโยงหรือขอรับการสนับสนุนกบัองค์กรอืน่ 

ที ่ เร่ือง/ประเด็นทีต้่องการเช่ือมโยง 
กลุ่ม/องค์กร 
สหกรณ์ทีต้่องการเช่ือมโยง 

การปฏิบัติ 

ดาํ
เนิ
น
ได
ท้
นั
ที

 

รอ
ตดั

สิ
น
ใจ

 

วา
งแ
ผน

อน
าค
ต 
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ใบกจิกรรมที ่2    รูปแบบการเช่ือมโยงของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ 
 

คาํช้ีแจง  1. ใหเ้ขียนช่ือกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ และกิจกรรมดาํเนินการ ในช่อง          ท่ีกาํหนดให ้
               2.  ใหเ้ขียนช่ือกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ท่ีกลุ่ม/องคก์รท่านตอ้งการเช่ือมโยงใน     
  3.   เขียนกิจกรรม/เร่ืองท่ีตอ้งการเช่ือมโยงกบักลุ่มองคก์รตามขอ้ 2 บนเสน้ท่ีเช่ือมโยงกบักลุ่ม/
องคก์ร/สหกรณ์ท่ีกลุ่มท่านตอ้งการเช่ือมโยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกลุ่ม……………………… 
 
 
 
กิจกรรมดาํเนินการ 
……………………………
……………………………
……………………………. 



 136

ตารางภาคผนวกที ่2.1 รายช่ือสหกรณ์จาํแนกตามประเภทสหกรณ์และสถานะในจงัหวดัยโสธร ปี 2547 

ที่  ช่ือสหกรณ์ 
จํานวนสมาชิก(คน/

ครอบครัว) 
สถานะ 

สหกรณ์การเกษตร 

1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยโสธร จาํกดั 17  ดาํเนินการ  
2 สหกรณ์การเกษตรกดุชุม จาํกดั 1,786  ดาํเนินการ  
3 สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั จาํกดั 1,710  ดาํเนินการ  
4 สหกรณ์การเกษตรคาํเข่ือนแกว้ จาํกดั 1,690  ดาํเนินการ  
5 สหกรณ์การเกษตรแคนนอ้ย จาํกดั 49  ดาํเนินการ  
6 สหกรณ์การเกษตรชุมชนกา้วหนา้ จาํกดั 397  ดาํเนินการ  
7 สหกรณ์การเกษตรทรายมูล จาํกดั 2,087  ดาํเนินการ  
8 สหกรณ์การเกษตรไทยเจริญ จาํกดั 976  ดาํเนินการ  
9 สหกรณ์การเกษตรธรรมมานุรักษ ์จาํกดั - อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี  
10 สหกรณ์การเกษตรนอ้มเกลา้ จาํกดั 166  ดาํเนินการ  
11 สหกรณ์การเกษตรบา้นโนนสวรรค ์จาํกดั 58  ดาํเนินการ  
12 สหกรณ์การเกษตรปวงชนศรีแกว้ จาํกดั 303  ดาํเนินการ  
13 สหกรณ์การเกษตรป่าต้ิว จาํกดั 1,847  ดาํเนินการ  
14 สหกรณ์การเกษตรผูผ้ลิตไทยเจริญ จาํกดั - อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี  
15 สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิศรี จาํกดั 135  ดาํเนินการ  
16 สหกรณ์การเกษตรมวลชน จาํกดั 605  ดาํเนินการ  
17 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จาํกดั 1,700  ดาํเนินการ  
18 สหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร จาํกดั 3,238  ดาํเนินการ  
19 สหกรณ์การเกษตรร่วมใจพฒันา จาํกดั 53  ดาํเนินการ  
20 สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จาํกดั 3,767  ดาํเนินการ  
21 สหกรณ์การเกษตรส่งเสริมเกษตรกรไทยมหาชนะชยั จาํกดั 623  ดาํเนินการ  
22 สหกรณ์การเกษตรสมชัชาเกษตรกรภาคอีสานเมืองยโสธร จาํกดั 165  ดาํเนินการ  
23 สหกรณ์การเกษตรสมชัชาเกษตรกรรายยอ่ย อ.คาํเข่ือนแกว้ จาํกดั 543  ดาํเนินการ  
24 สหกรณ์การเกษตรสมชัชาเกษตรกรรายยอ่ยกดุชุม จาํกดั 634  ดาํเนินการ  
25 สหกรณ์การเกษตรสมชัชาเกษตรกรรายยอ่ยป่าต้ิว จาํกดั 1,078  ดาํเนินการ  
26 สหกรณ์การเกษตรสมชัชาเกษตรกรรายยอ่ยมหาชนะชยั จาํกดั  หยดุดาํเนินการ  
27 สหกรณ์การเกษตรสมชัชาเกษตรกรรายยอ่ยเมืองยโสธร จาํกดั 854  ดาํเนินการ  
28 สหกรณ์การเกษตรสมชัชาทรายมูล จาํกดั 167  ดาํเนินการ  
29 สหกรณ์การเกษตรสมชัชาสร้างสรรคก์ดุชุม จาํกดั 357  ดาํเนินการ  
30 สหกรณ์การเกษตรสวนป่าภาคเอกชนยโสธร จาํกดั 192  ดาํเนินการ  
31 สหกรณ์เกษตรฟ้ืนฟเูลิงนกทา จาํกดั 805  ดาํเนินการ  
32 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.ยโสธร จาํกดั 44,866  ดาํเนินการ  
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ตารางภาคผนวกที ่2.1 รายช่ือสหกรณ์จาํแนกตามประเภทสหกรณ์และสถานะในจงัหวดัยโสธร ปี 2547 (ต่อ) 

ที่  ช่ือสหกรณ์ 
จํานวนสมาชิก(คน/

ครอบครัว) 
สถานะ 

33 สหกรณ์กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าชลประทานหว้ยลิงโจน จาํกดั 97  ดาํเนินการ  
34 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นกดุกง จาํกดั 232  ดาํเนินการ  
35 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นคาํนํ้าสร้าง จาํกดั 204  ดาํเนินการ  
36 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นแจนแลน จาํกดั 157  ดาํเนินการ  
37 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นเชียงเพง็ จาํกดั 243  ดาํเนินการ  
38 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นเซ จาํกดั 105  ดาํเนินการ  
39 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นดงจงอาง จาํกดั 167  ดาํเนินการ  
40 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นดอนกลอย จาํกดั 214  ดาํเนินการ  
41 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นดอนกลางคอ้เหนือ จาํกดั 193  ดาํเนินการ  
42 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นต้ิว จาํกดั 152  ดาํเนินการ  
43 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นตูม จาํกดั 167  ดาํเนินการ  
44 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นเตาไห (2) จาํกดั 232  ดาํเนินการ  
45 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นท่าเยีย่ม จาํกดั 137  ดาํเนินการ  
46 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นม่วงอ่อน จาํกดั 179  ดาํเนินการ  
47 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นศรีฐาน จาํกดั 362  ดาํเนินการ  
48 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นหวา้น จาํกดั 296  ดาํเนินการ  
49 สหกรณ์การเกษตรไผเ่ล้ียงหวานยโสธร จาํกดั 65  ดาํเนินการ  
50 สหกรณ์ออ้ยยโสธร จาํกดั 275  ดาํเนินการ  
51 สหกรณ์แปรรูปทรายงาม จาํกดั 52  ดาํเนินการ  
52 สหกรณ์เพื่อการแปรรูปผลิตผลการเกษตรยโสธร จาํกดั 318  ดาํเนินการ  
53 สหกรณ์ยางพาราเลิงนกทา จาํกดั 162  ดาํเนินการ  
54 สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรยโสธร จาํกดั 71  ดาํเนินการ  
55 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนจงัหวดัยโสธร จาํกดั 110  ดาํเนินการ  
56 สหกรณ์การเกษตรผูเ้ล้ียงโคยโสธร จาํกดั 52  ดาํเนินการ  
57 สหกรณ์ปศุสตัวด์งยาง จาํกดั 175  ดาํเนินการ  
58 สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรยโสธร จาํกดั  อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี  
59 สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรเลิงนกทา จาํกดั 130  ดาํเนินการ  
60 สหกรณ์การเกษตรมหาชนสุขเกษม จาํกดั 185  ดาํเนินการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
1 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูยโสธร จาํกดั 5,069 ดาํเนินการ 
2 สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดัยโสธร จาํกดั 993 ดาํเนินการ 
3 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลยโสธร จาํกดั 560 ดาํเนินการ 
4 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขยโสธร จาํกดั 1,222 ดาํเนินการ 
5 สหกรณ์ออมทรัพย ์รพช.ยโสธร จาํกดั 62 ดาํเนินการ 

 



 138

ตารางภาคผนวกที ่2.1 รายช่ือสหกรณ์จาํแนกตามประเภทสหกรณ์และสถานะในจงัหวดัยโสธร ปี 2547 (ต่อ) 

ที่ ช่ือสหกรณ์ 
จํานวนสมาชิก(คน/

ครอบครัว) 
สถานะ 

6 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนซ่งแย ้จาํกดั 81 ดาํเนินการ 
สหกรณ์ร้านค้า 

1 ร้านสหกรณ์ขา้ราชการครูอาํเภอกดุชุม จาํกดั 345  หยดุดาํเนินการ  
2 ร้านสหกรณ์วทิยาลยัเทคนิคยโสธร จาํกดั 182  ดาํเนินการ  

สหกรณ์บริการ 
1 สหกรณ์เดินรถยโสธร จาํกดั 72  ดาํเนินการ  
2 สหกรณ์บริการชุมชนป่าต้ิว จาํกดั 28  ดาํเนินการ  
3 สหกรณ์พฒันาสตรีคาํเข่ือนแกว้ จาํกดั 236  ดาํเนินการ  
4 สหกรณ์เมืองยศพฒันา จาํกดั 67  ดาํเนินการ  
5 สหกรณ์สตรียโสธร จาํกดั 577  ดาํเนินการ  
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ตารางภาคผนวกที ่2.2  รายช่ือองคก์รขอ้มูลองคก์รชุมชนท่ีเขา้สู่ขบวนการรับรองของสถาบนัพฒันาองคก์ร  
ชุมชน (พอช.)ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2548 

ที ่ ช่ือองค์กร ที่ติดต่อ ผู้ประสานงาน ประเภท 
1. เครือข่ายลาํนํ้าป่าชุมชน จ.

ยโสธร 
93 6 เข่ืองคาํ เมืองยโสธร 
ยโสธร  

นาย บุญเลิศ ลอก
ประเสริฐ 

กลุ่มทรัพยากร/ส่ิงแวดลอ้ม 

2. เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยชุ์มชน 46/1 จุมพลบุรี ในเมือง เมือง
ยโสธร ยโสธร  

นาง พิกลุ ครองยทุธ ออมทรัพย ์

3. เครือข่ายเกษตรกรทาํนา

จงัหวดัยโสธร 
119 3 - - ในเมือง เมือง
ยโสธร ยโสธร  

นาย นิมิต หาระพนัธ์ กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูก
พืช 

4. เครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัยโสธร 
59/1 - - วารีราชเดช ในเมือง 
เมืองยโสธร ยโสธร  

นาย ดวง สายศรีแกว้ กลุ่มทรัพยากร/ส่ิงแวดลอ้ม 

5. เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยชุ์มชน

เมือง จ.ยโสธร 
65-71 ในเมือง เมืองยโสธร 
ยโสธร 35000 

นาง พิกลุ ครองยทุธ ออมทรัพย ์

6. กลุ่มเกษตรกรทาํนาไผ ่ 83 2 ไผ ่ทรายมูล ยโสธร  นาย จร ศรีวเิศษ กลุ่มเกษตรกร ทาํนาปลูกพืช 
7. เครือข่ายป่า 100 10 กดุชุม กดุชุม ยโสธร  นาย ดวง สายศรีแกว้ กลุ่มทรัพยากร/ส่ิงแวดลอ้ม 
8. เครือข่ายชมรมรักษธ์รรมชาติ 

(กลุ่มเกษตรกรนาโส่) 
57 2 นาโส่ กดุชุม ยโสธร 
35140 

นางสาว มณี หงส์พิพิธ กลุ่มทรัพยากร/ส่ิงแวดลอ้ม 

9. เครือข่ายร้านคา้และกองทุน

ชุมชน จ.ยโสธร 
57 2 นาโส่ กดุชุม ยโสธร 
35140 

นาย สมหวงั ศรีมนัตะ ร้านคา้ ศนูยส์าธิตการตลาด 
วสิาหกิจชุมชน 

10. เครือข่ายเกษตรกรปลอด

สารพิษเศรษฐกิจชุมชน 
88 14 โนนเปือย กดุชุม 
ยโสธร  

นาง รัชนีกร ช่างทอง กลุ่มเกษตรกรทาํนา ปลูกพชื 

11. เครือข่ายศูนยส์าธิตวสิาหกิจ

ชุมชน จ.ยโสธร 
15 1 หนองแหน กดุชุม 
ยโสธร  

นาย ผดุงศกัด์ิ ปะวะกลุ ร้านคา้ ศนูยส์าธิตการตลาด 
วสิาหกิจชุมชน 

12. เครือข่ายเกษตรกรทาํนากดุกงุ 126 3 กดุกงุ คาํเข่ือนแกว้ 
ยโสธร  

นาย ประยรู บุญวนั กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูก
พืช 

13. เครือข่ายเกษตรทาํนาสงเปือย 186 3 - - สงเปือย คาํเข่ือน
แกว้ ยโสธร  

นาย นิมิต หาระพนัธ์ กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูก
พืช 

14. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรอาํเภอ

คาํเข่ือนแกว้ 
199 3 สงเปือย คาํเข่ือนแกว้ 
ยโสธร 35110 

นาย นิมิต หาระพนัธ์ กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูก
พืช 

15. เครือข่ายปุ๋ยชีวภาพ อ.ป่าต้ิว 17 7 โพธ์ิไทร ป่าต้ิว ยโสธร 
35150 

นาง เบญจวรรณ นาม
คง 

กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูก
พืช 

16. เครือข่ายอนุรักษธ์รรมชาติศรี

ฐาน 
100 1 ศรีฐาน ป่าต้ิว ยโสธร  นาย นคร ไชยงาม กลุ่มทรัพยากร/ส่ิงแวดลอ้ม 

17. เครือข่ายโรงสีขา้วภาคอีสาน 118 4 บากเรือ มหาชนะชยั 
ยโสธร  

นาย นิรัตน ์ศรีชาํนิ ร้านคา้ ศนูยส์าธิตการตลาด 
วสิาหกิจชุมชน 

18. เครือข่ายผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิ

คุณภาพดีและเกษตรกรรม

ยัง่ยนื อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร 

118 บา้นดอนผึ้ง 4 บากเรือ 
มหาชนะชยั ยโสธร  

นาง สมหวงั ชมช่ืน กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ ์กลุ่ม
หตัถกรรม 
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ตารางภาคผนวกที ่2.2  รายช่ือองคก์รขอ้มูลองคก์รชุมชนท่ีเขา้สู่ขบวนการรับรองของสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน (พอช.)ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน  2548 (ต่อ) 

ที ่ ช่ือองค์กร ที่ติดต่อ ผู้ประสานงาน ประเภท 
19. เครือข่ายสตรีคอ้วงั 53 3 ฟ้าหยาด มหาชนะชยั 

ยโสธร  
นาย สวาท สุวรรณกฎ กลุ่มพฒันาสตรี สตรีอาสา 

20. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรอาํเภอ

คอ้วงั 
151 7 คอ้วงั คอ้วงั ยโสธร  นาย สวาท สุวรรณกฎ กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูก

พืช 
21. เครือข่ายเกษตรกรทาํนากดุ

เชียงหมี 
174 6 กดุเชียงหมี เลิงนกทา 
ยโสธร  

นาย รวมสิน สม
ประสงค ์

กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูก
พืช 

22. เครือข่ายโค-กระบือพนัธ์ุ
พื้นเมือง อาํเภอเลิงนกทา จ.
ยโสธร 

105 12 บุ่งคา้ เลิงนกทา 
ยโสธร  

นาย สาํรอง นิลไชย กลุ่มเล้ียงสตัว/์ปศุสตัว ์

23. เครือข่ายเกษตรกรทาํนาสร้าง

ม่ิง 
100 4 สร้างม่ิง เลิงนกทา 
ยโสธร  

นาย สาํรอง นิลไชย กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูก
พืช 

24. เครือข่ายเฮด็อยูเ่ฮด็กิน 399/1 สวาท เลิงนกทา 
ยโสธร  

นางสาว ชนิดา กล่ินร่ืน กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ ์กลุ่ม
หตัถกรรม 

25. เครือข่ายเกษตรกรทาํนาสวาท 1 ทยาปัสสา สวาท เลิงนก
ทา ยโสธร  

นาย ทองผาน โพธิสา
พิมพ ์

กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูก
พืช 

26. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร จ.
ยโสธร 

309/5 1 มณีนนัท ์สวาท เลิง
นกทา ยโสธร 35130 

คุณ วไิลลกัษณ์ เกศกลุ กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูก
พืช 

27. เครือข่ายเกษตรกรกา้วหนา้เปง

จาน 
107 4 บา้นเปงจาน สามคัคี 
เลิงนกทา ยโสธร 35120 

นาย วเิชียร สะมาลีย ์ กลุ่มเกษตรกร ทาํนา ปลูก
พืช 

28. เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย ์อ.เลิง
นกทา 

263 7 หอ้งแซง เลิงนกทา 
ยโสธร  

นาย กฤษณา สิทธิพงษ ์ ออมทรัพย ์

29. เครือข่ายผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิ 
อาํเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร 

292 5 หอ้งแซง เลิงนกทา 
ยโสธร 35120 

นาย ชา้ง แสงวงศ ์ กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ ์กลุ่ม
หตัถกรรม 

30. เครือข่ายออมทรัพยเ์พื่อการ

ผลิตนํ้าคาํ 
30 6 นํ้าคาํ ไทยเจริญ ยโสธร  นาย สกล รุณกนั ออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 

ท่ีมา :  สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางภาคผนวกที ่2.3  ขอ้มูลเครือข่ายองคก์รชุมชน จงัหวดัยโสธร 
เครือข่ายเกษตรกรนาโส่ 

กลุ่ม 
ทีอ่ยู่ 

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

1. เครือข่ายเกษตรกรนาโส่ 27 2 นาโส่ กดุชุม ยโสธร นายวจิิตร  บุญสูง ประธาน 
2. กลุ่มเกษตรกรทาํนาไผ-่สร้างชา้ง   กดุชุม กดุชุม ยโสธร นายลงักา  เวฬุวนารักษ ์  
3. กลุ่มเกษตรทาํนายางเดี่ยว 180 5 หนองเป็ด  เมือง ยโสธร นายสงกา  ประทุม  
4. กลุ่มเกษตรกรโนนยาง 167 17 กาํแมด กดุชุม ยโสธร นายบุญส่ง  มาตขาว  
5. กลุ่มเกษตรธรรมชาติหนองยอ 72 4 กาํแมด กดุชุม ยโสธร นายสุวิช  ธนาคุณ  
6. กลุ่มเกษตรทาํนาทุ่งแต ้   กดุชุม กดุชุม ยโสธร นายนิวนั  มาตขาว  
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ตารางภาคผนวกที ่2.3  ขอ้มูลเครือข่ายองคก์รชุมชน จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 
เครือข่ายโรงสีข้าวภาคอสีาน 

กลุ่ม 
ทีอ่ยู่ 

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

1. เครือข่ายโรงสีขา้วภาคอีสาน 118 4 บากเรือ มหาชนะชยั ยโสธร นายนิรัตน์  ศรีชาํนิ ประธาน 
2. เครือข่ายคนปลกูขา้วลุ่มแม่นํ้าโขง 18/1 7 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี นางทิพยว์ยั ์ ปัดนา  
3. เครือข่ายเกษตรนาโส 57 2 นาโส่ กดุชุม ยโสธร นายวจิิตร  บุญสูง  
4. เครือข่ายโรงสีชุมชนส้มป่อย อ.จตัุรัส 417 1 ส้มป่อย จตุรัส ชยัภมูิ นางดุษฎี  เคนเหลื่อม  
5. กลุ่มเกษตรกรทาํนาทุ่งแต ้   ในเมือง เมือง ยโสธร นายนิรันดร์  มาตรขาว  
6. กลุ่มเกษตรทาํไร่เดิด 55 1 เดิด เมือง ยโสธร นายสามารถ  ศรีสุวรรณ  
7. กลุ่มเกษตรกรทาํนาสงเปือย 186 3 สงเปือย คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นางสาวชนิดา  กลิ่นรื่น  
8. กลุ่มเกษตรกรทาํนาหอ้งแซง 157 7 หอ้งแซง เลิงนกทา ยโสธร นายชา้ง  แสงวงศ ์  
9. กลุ่มเกษตรกรทาํนากดุแห่ 1 3 กดุแห่ เลิงนกทา ยโสธร นายบุญมา  บุญขาว  
10. กลุ่มเกาตรกรทาํนาบากเรือ 118 4 บากเรือ มหาชนะชยั ยโสธร นายสมหวงั  ชมชื่น  
11. กลุ่มเกษตรกรทาํนาดอนงวั-บรบือ 110/90 9 ดอนงวั บรบือ มหาสารคาม นายสุวรรณ  ยศดา  
12. กลุ่มเกษตรทาํนาทอง-เชียงยนื 3 7 นาทอง เชียงยนื มหาสารคาม นายมงคล  บริสุทธิ์  
13. กลุ่มเกษตรทาํนาศรีสวา่ง 3 6 ศรีสวา่ง โพนทราย ร้อยเอด็ นายบุญเรือง  จริยา  
14. กลุ่มทาํนาศรีสวา่ง 1 6 ศรีสวา่ง โพนทราย ร้อยเอด็ นายบุญเรือง  จริยา  
15. กลุ่มเกษตรนาํทาโคกล่าม 123  ต.โคกล่าม จตุรพกัตรพิาน ร้อยเอด็ นายฤทธิ์  พิภกัดี  
16. กลุ่มเกษตรกรทาํนาสายนาวงงั 1 13  บ่อแกว้ อ.กิ่งอาํเภอนาคู กาฬสินธุ์ นายสิงห์  เหล่าแหลม  
17. กลุ่มเกษตรกรทาํนาหนองแปน-กมลาไสย 49 8 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ นายพร้อมพล  เครือวรรณ  
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ตารางภาคผนวกที ่2.3  ขอ้มูลเครือข่ายองคก์รชุมชน จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 
เครือข่ายปุ๋ยชีวภาพ 

กลุ่ม 
ทีอ่ยู่ 

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

1. เครือข่ายปุ๋ยชีวภาพ 17 7 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร นางเบญจวรรณ  นามคง ประธาน 
2. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบา้นโพธิ์ศรี 31 2 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร นายบุญตา  อินอ่อน    
3. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ บา้นหนองชุม ม.15 4/1 15 โคกนาโก  ป่าติ้ว ยโสธร นายบุญถิ่น  เทพมุสิก  
4. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบา้นนาดี ม.3  3 โคกนาโก  ป่าติ้ว ยโสธร นายสมหมาย  มาตสกลุ  
5. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบา้นหนองชุม ม.16  16 โคกนาโก  ป่าติ้ว ยโสธร นายสมพงษ ์ แกว้มะไฟ  
6. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบา้นหนองชุม ม.6  6 โคกนาโก  ป่าติ้ว ยโสธร นายสุดใน  เด่นดวง  
7. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบา้นบา้นป่าติ้ว ม.4  4 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร นายศรายทุธ  เจริญบุตร  
8. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบา้นโพธิ์ไทร ม.1  1 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร นายทิพกรณ์  วนัอ่อน  
9. กลุ่มปุ๋ยอินทรียบ์า้นสระเกษ  10 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร นายสาํรอง  กนัภยั  
10. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบา้นสระเกษ  10 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร นายคาํพนัธ์  อิฐทอง  
11. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบา้นโพธิ์สัญาณ ม.6  6 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร นายบุตรดี  ชา้สาร  
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ตารางภาคผนวกที ่2.3  ขอ้มูลเครือข่ายองคก์รชุมชน จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 
เครือข่ายประชาสังคมจังหวดัยโสธร 

กลุ่ม 
ทีอ่ยู่ 

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

1. เครือข่ายประชาสังคมจงัหวดัยโสธร 198 8 ในเมือง เมือง ยโสธร นายโกศล  สิทธาพานิช ประธาน 
2. ชุมชนบา้นร่มเยน็ 172 14 กดุชุม กดุชุม ยโสธร นายสุรศกัดิ์  ไชรักษ ์  
3. หอการคา้จงัหวดัยโสธร 254  9 เขื่องคาํ เมือง ยโสธร นายโกศล  สิทธาพานิช  
4. กลุ่มเกษตรธรรมชาติหนองยอก 72 4 กาํแมด กดุชุม  ยโสธร นายสุวิช  ธนาคุณ  
5. กลุ่มวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย   กาํแมด กดุชุม  ยโสธร นายรประเสริฐ  อินทา  
6. กลุ่มออมทรัพยโ์นนยาง 169 17 กาํแมด กดุชุม  ยโสธร นายบุญส่ง  มาตขาว  
7. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตแห่งประเทศไทย 263 7 หอ้งแซง เลิงนกทา ยโสธร นายกฤษณา  สิทธิพงษ ์  
8. กลุ่มตาํบลแคนนอ้ย 70  2 แคนนอ้ย คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นายจุมพล  มุธุสิทธิ์  
9. กลุ่มบา้นคาํเตย 19 1 คาํเตย ไทยเจริญ ยโสธร นายพรชยั  ทองบ่อ  
10. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นคุม้ 23 2 คูเมือง มหาชนะชยั ยโสธร นายสัมฤทธิ์  กลัปดี    
11. กลุ่มเกษตรกรทาํนาหอ้งแซง อ.เลิงนกทา   หอ้งแซง เลิงนกทา ยโสธร นายนคร  แกว้หาญ  
12. กลุ่มบา้นซงแย ้ 199 9 คาํเตย ไทยเจริญ ยโสธร นายสาํเนียง  ทาระณะ  
13. ศนูยส์าธิตวิสหกิจชุมชนเลิงนกทา-ไทยเจริญ 92 1 โคกสาํราญ เลิงนกทา ยโสธร นายสุรเดช  มูลสิน  
14. สมาคมอาสาพฒันาชุมชน สาขายโสธร 10 7 คาํไผ ่ ไทยเจริญ ยโสธร นายบุญส่ง  พนัภกัดิ์  
15. กลุ่มสหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าบา้นเตาไห 41 9 ศรีฐาน ป่าติ้ว ยโสธร นายนคร  ไชยงาม  
16. กลุ่มออมทรัพยบ์า้นโสกผกัหวาน 333 6 เขื่องคาํ เมือง ยโสธร ร.ต.นิคม  เพชรผา  
17. กลุ่มออมทรัพยบ์า้นโสกผกัหวาน 333 6 เขื่องคาํ เมือง ยโสธร ร.ร.นิคม  เพชรผา  
18. ชมรมรักษธ์รรมชาติ 57 2 นาโส่ กดุชุม ยโสธร นายมัน่  สามสี  
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ตารางภาคผนวกที ่2.3  ขอ้มูลเครือข่ายองคก์รชุมชน จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 
เครือข่ายประชาสังคมจังหวดัยโสธร 

กลุ่ม 
ทีอ่ยู่ 

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

19. กลุ่มทอผา้ฝ้ายสีธรรมชาติ 18 4 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร นางหนูเพียร  ศรีชนะ  
20. สาํนกังานสาธารณสุข จ.ยโสธร 1  ในเมือง เมือง ยโสธร นายวรีะศกัดิ์  ยานุพรม  
21. กลุ่มเกษตรกรยโสธรทาํนาเมืองยโสธร 46/1  ในเมือง เมือง ยโสธร นายดรุญ  จนัทพาล  
22. กลุ่มเกษตรยโสธรทาํนาสงเปือย 186 3 สงเปือย คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นายนิมิต  หาระพนัธ์  
23. กลุ่มทาํนาเกษตรกรทาํนากดุกงุ 126 3 กดุกุง คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นายประยรู  บุญวนั  
24. โครงการสาํนกังานพฒันาชุมชน   ในเมือง เมือง ยโสธร นายสุดใน  ราชมณเทียร  
25. กลุ่มอาสาสมคัรพิทกัษป์่าเพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 100 10 กดุชุม กดุชุม ยโสธร นายดวง  สายศรีแกว้  
26. กลุ่มธนาคารโค 165 4 หนองคู เมือง ยโสธร นายสมบูรณ์  บุญยนื  
27. กลุ่มขา้ราชการครู 111 2 ไผ ่ ทรายมูล ยโสธร นายราม  ศรีมนัตะ  
28. สถาบนัชาวนาตาํบลแคนนอ้ย 70 2 แคนนอ้ย คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นายจุมพล  มุธุสิทธิ์  
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ตารางภาคผนวกที ่2.3  ขอ้มูลเครือข่ายองคก์รชุมชน จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเมอืง จ.ยโสธร 

กลุ่ม 
ทีอ่ยู่ 

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

 1. เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยช์ุมชนเมือง จ.ยโสธร 65-71  ในเมือง เมือง ยโสธร นางพิกลุ  ครองยทุธ ประธาน 
2. กลุ่มออมทรัพยบ์า้นใตส้ระแกว้ 46/1  ในเมือง เมือง ยโสธร นายดรุณ  จนัทพาล  
3. กลุ่มออมทรัพยบ์า้นท่าศรีธรรม 33  ในเมือง เมือง ยโสธร นายแดง  คณะสุข  
4. กลุ่มออมทรัพยบ์า้นคุม้วดัมหาธาตุ 65-71  ในเมือง เมือง ยโสธร นางพิกลุ  ครองยทุธ  
5. กลุ่มออมทรัพยบ์า้นเหนือวดัสิงห์ท่า 29  ในเมือง เมือง ยโสธร นางพิศมยั  พิมพส์ิงห์  
6. กลุ่มออมทรัพยบ์า้นทุ่ง 1 165  ในเมือง เมือง ยโสธร นายพรมมา  จรลาํโกน  
7. กลุ่มออมทรัพยช์ุมชนโนนตาล 1 117  ในเมือง เมือง ยโสธร นายผ ุ เจริญศรี  
8. กลุ่มออมทรัพยช์ุมชนโนนตาล 2 108/1  ในเมือง เมือง ยโสธร นายสุรพล  ปกป้อง  
9. กลุ่มออมทรัพยช์ุมชนบา้นใหม่โรงฆ่าสัตว ์ 39  ในเมือง เมือง ยโสธร นายประสงค ์ มิ่งขวญั  
10. กลุ่มออมทรัพยช์ุชนบา้นใตส้ามคัคี 190  ในเมือง เมือง ยโสธร นายเศรษฐี  หอมหวน  
11. กลุ่มออมทรัพยบ์า้นทุ่งสองนาง 98  ในเมือง เมือง ยโสธร นางกรุณา  อารียเ์อื้อ  
12. กลุ่มออมทรัพยช์ุมชนบา้นอุดมสุข   ในเมือง เมือง ยโสธร นายคนึง  ตรีแสน  
13. กลุ่มออมทรัพยช์ุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ 134  ในเมือง เมือง ยโสธร นางยพุิน  สุภาพการณ์  
14. กลุ่มออมทรัพยบ์า้นกลาง 20  ในเมือง เมือง ยโสธร นายบุญเพง็  สินเตม็  
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ตารางภาคผนวกที ่2.3  ขอ้มูลเครือข่ายองคก์รชุมชน จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 
เครือข่ายผู้ผลติข้าวหอมมะลคิุณภาพดแีละเกษตรกรรมยัง่ยนื อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

กลุ่ม 
ทีอ่ยู่ 

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

1. เครือข่ายผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพดีและ
เกษตรกรรมยัง่ยนื อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร 

118 4 บากเรือ มหาชนะชยั ยโสธร นายสมหวงั  ชมชื่น ประธาน 

2. กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 118 4 บากเรือ มหาชนะชยั ยโสธร นายสมหวงั  ชมชื่น  
3. กลุ่มเกษตรกรทาํนาโนนทราย 27 3 โนนทราย มหาชนะชยั ยโสธร นายประยรู  คีระหาวงษ ์  
4. กลุ่มเกษตรกรทาํนาม่วง 3 5 ม่วง มหาชนะชยั ยโสธร จนัที  ภิริยารมย ์  
5. กลุ่มเกษตรกรทาํนาหวัเมือง 1 3 หวัเมือง มหาชนะชยั ยโสธร นายสง่า  ทองนาค  
6. กลุ่มเกษตรกรทาํนาคูเมือง 74 5 คูเมือง มหาชนะชยั ยโสธร นายธาน  ศรีวสิุทธิ์  
7. กลุ่มเกษตรกรทาํนาพระเสาร์ 44 2 พระเสาร์ มหาชนะชยั ยโสธร นายสวาท  แสงสุด  
8. กลุ่มเกษตรกรทาํนาผอืฮี 68 5 ผอืฮี มหาชนะชยั ยโสธร นายสุวรรณ์  จงัฉาจ  
9. กลุ่มเกษตรกรทาํฟ้าหยาด 61 2 ฟ้าหยาด มหาชนะชยั ยโสธร นายประพฒัน์  สมอวง  
10. กลุ่มเกษตรกรทาํนาบึงแก 9 9 บึงแก มหาชนะชยั ยโสธร นายมี  สมจิตต ์  
11. กลุ่มเกษตรกรทาํนาสงยาง 44 4 สงยาง มหาชนะชยั ยโสธร นายทองสา  กษิษตัร  
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ตารางภาคผนวกที ่2.3  ขอ้มูลเครือข่ายองคก์รชุมชน จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 
เครือข่ายโค-กระบือพนัธุ์พืน้เมอืง อาํเภอเลงินกทา  จังหวดัยโสธร 

กลุ่ม 
ทีอ่ยู่ 

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

1. เครือข่ายโค-กระบือพนัธุ์พื้นเมือง อาํเภอเลิงนกทา  
จงัหวดัยโสธร 

105 12 บุ่งคา้ เลิงนกทา ยโสธร นายสาํรอง  นิลไชย ประธาน 

2. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บา้นนากลาง 105 12 บุ่งคา้ เลิงนกทา ยโสธร นายถนอม  อุปพนัธ์  
3. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บา้นโคกสูง 147 6 สามคัคี เลิงนกทา ยโสธร นายสถิตย ์ บุญกอง  
4. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บา้นดอนฮี ม.4 184 4 สวาท เลิงนกทา ยโสธร นายสวสัดิ์  แสงฉว ี  
5. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บา้นด่าน 96 3 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร นายนิมิตร  สายสุข  
6. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บา้นศรีสวา่ง ม.4 170 4 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร นายชยัยงค ์ ศรีทนัตะ  
7. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บา้นกุดแห่ 141 1 กดุแห่ เลิงนกทา ยโสธร นายวโิรจน์  ธนะสิงห์  
8. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บา้นโคกใหญ่ 124 2 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร นายสยาม  กมุารสิทธิ์  
9. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บา้นศรีแกว้ ม.1 415 1 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร นายเลียง  พารุสุน  
10. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บา้นโคกเจริญ 197 18 บุ่งคา้ เลิงนกทา ยโสธร นายพร ผดาเวช  
11. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บา้นเปงจาน 56 13 สวาท เลิงนกทา ยโสธร นายประดิษฐ์  แสนแกว้  
12. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บา้นคาํเตย 51 13 สวาท เลิงนกทา ยโสธร นายสมาน  โครรนิวะ  
13. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บา้นหนองสมบูรณ์ 262 4 สวาท เลิงนกทา ยโสธร นายชรินทร์  นามคาํ  
14. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บา้นหนองเรือ 115 2 หนองเรือ เมือง ยโสธร นายทองสุก  สุรยงค ์  
15. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บา้นโนนประทาย 230 9 หนองแหน กดุชุม ยโสธร นายทองหลาง  เวฬุวนารักษ ์  

 
 
 

148 



 149

ตารางภาคผนวกที ่2.3  ขอ้มูลเครือข่ายองคก์รชุมชน จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 
เครือข่ายเกษตรกรก้าวหน้าเป็งจาน จ.ยโสธร 

กลุ่ม 
ทีอ่ยู่ 

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

1. เครือข่ายเกษตรกรกา้วหนา้เป็งจาน จ.ยโสธร 14 13 สวาท เลิงนกทา ยโสธร นายวิเชียร  สะมาลีย ์ ประธาน 
2. กลุ่มเกษตรกรหมู่10 60 10 โนนเปือย กดุชุม ยโสธร นายทองหล่อ  ขวญัทอง  
3. กลุ่มเกษตรกรหมู่ 6 9 6 ไผ ่ ทรายมูล ยโสธร นายแสวง  พนัธ์เลิศ  
4. กลุ่มเกษตรกร บา้นหนองผอืนอ้ย  5 นาโส่ กดุชุม ยโสธร นายธีรพล  ศรีวะสุทธิ์  
5. กลุ่มเกษตรกรบา้นท่าลาด   นาโส่ กดุชุม ยโสธร นางลาํไพ  พนัธ์เลิศ  
6. กลุ่มเกษตรกรบา้นสร้างชา้ง   ไผ ่ ทรายมูล ยโสธร นางสังกา  เวฬุวนารักษ ์  
7. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 17 403/1 17 กดุชุม กดุชุม ยโสธร นายวศิิษฐ์  ขณุิกากรณ์  
8. กลุ่มเกษตรกรบา้นยางเดี่ยว   หนองเป็ด เมือง ยโสธร นายสงกา  ประทุม  
9. กลุ่มเกษตรกรบา้นโคกกลาง  1 ไผ ่ ทรายมูล ยโสธร นายสมจิตร  วงษศ์รี  
10. กลุ่มเกษตรกรบา้นสันติสุข   นาโส่ กดุชุม ยโสธร นางบวัทอง  บุญศรี  
11. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 1 66 1 นาสะไมย ์ เมือง ยโสธร นายารึก  ศรีสงคราม  
12. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 12 79 12 นาสะไมย ์ เมือง ยโสธร นายจาํนงค ์ เวฬุวนารักษ ์  
13. กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจย ัง่ยนืสามแยกภูกอย   ในเมือง เมือง ยโสธร นายคาํสอน  ศรีชนะ  
14. กลุ่มเกษตรกรบา้นนาโส่   นาโส่ กดุชุม ยโสธร นายสมหมาย  สามสี  
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ตารางภาคผนวกที ่2.3  ขอ้มูลเครือข่ายองคก์รชุมชน จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 
เครือข่ายชมรมรักษ์ธรรมชาติ (กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรรมยัง่ยนื) 

กลุ่ม 
ทีอ่ยู่ 

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

1. เครือข่ายชมรมรักษธ์รรมชาติ (กลุ่มส่งเสริม
เกษตรกรรมยัง่ยนื) 

57 2 นาโส่ กดุชุม ยโสธร นางสาวมณี  หงส์พิพิธ ประธาน 

2. กลุ่มเกษตรกรบา้นหนองแคน   นาโส่ กดุชุม ยโสธร นายเลิศชยั  มาตขาว  
3. กลุ่มเกษตรกร บา้นหนองผอืนอ้ย  5 นาโส่ กดุชุม ยโสธร นายธีรพล  ศรีวะสุทธิ์  
4. กลุ่มเกษตรกรบา้นท่าลาด   นาโส่ กดุชุม ยโสธร นางลาํไพ  พนัธ์เลิศ  
5. กลุ่มเกษตรกรบา้นสร้างชา้ง   ไผ ่ ทรายมูล ยโสธร นางสังกา  เวฬุวนารักษ ์  
6. กลุ่มเกษตรกรบา้นยางเดี่ยว   หนองเป็ด เมือง ยโสธร นายสงกา  ประทุม  
7. กลุ่มเกษตรกรบา้นโคกกลาง  1 ไผ ่ ทรายมูล ยโสธร นายสมจิตร  วงษศ์รี  
8. กลุ่มเกษตรกรบา้นสันติสุข   นาโส่ กดุชุม ยโสธร นางบวัทอง  บุญศรี  
9. กลุ่มเกษตรกรบา้นนาโส่   นาโส่ กดุชุม ยโสธร นายสมหมาย  สามสี  
10. กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติหนองยอ 72 2 กาํแมด กดุชุม ยโสธร นายสุวิช  ธนาคุณ  
11. กลุ่มเกษตรกรบา้นโนนยาง   กาํแมด กดุชุม ยโสธร นายบุญส่ง  มาตขาว  
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ตารางภาคผนวกที ่2.3  ขอ้มูลเครือข่ายองคก์รชุมชน จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 
เครือข่ายกองทุนชุมชน จ.ยโสธร 

กลุ่ม 
ทีอ่ยู่ 

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

1. เครือข่ายกองทุนชุมชน 57 2 นาโส่ กดุชุม ยโสธร นายสมหวงั  ศรีมนัตะ ประธาน 
2. กลุ่มสหกรณ์บา้นโสกขมุปูน  2 นาโส่ กดุชุม ยโสธร นายบุญเพชร  ทองนอ้ย  
3. กลุ่มสหกรณ์บา้นสันติสุข  11 นาโส่ กดุชุม ยโสธร นายศรีธนูศกัดิ์  ศรีมนัตะ  
4. กลุ่มศนูยส์าธิตการตลาดบา้นคาํแกว้  4 หว้ยแกง้ กดุชุม ยโสธร นายกิรวฒัน์  มุลสีวะ  
5. กลุ่มกองทุนหมู่บา้นดอนหวาย  4 โนนเปือย กดุชุม ยโสธร นายเสมอ  มาลยั  
6. กลุ่มร้านคา้บา้นคาํกลาง  13 กดุชุม กดุชุม ยโสธร นายประยรู  ลาํพทุธา  
7. กลุ่มศนูยส์าธิตการตลาดเพื่อผลิตบา้นดอนเขือง  11 ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร นายสุภาพ  ประสงคศ์รี  
8. กลุ่มสหกรณ์บา้นหนองจาน  10 นาสะไมย ์ เมือง ยโสธร นายสุภาพ  แสวงหา  
9. กลุ่มศนูยส์าธิตการตลาดบา้นนาโส่  1 นาโส่ กดุชุม ยโสธร นายสาํอาง  มุละสิวะ  
10. กลุ่มบา้นโนนยาง   กาํแมด กดุชุม ยโสธร นางหนูสุน  ศรีวงสุทธิ์  
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ตารางภาคผนวกที ่2.3  ขอ้มูลเครือข่ายองคก์รชุมชน จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรอาํเภอคาํเขื่อนแก้ว 

กลุ่ม 
ทีอ่ยู่ 

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

1. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรอาํเภอคาํเขื่อนแกว้ 49 9 สงเปือย คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นายนิมิตร  ทาระพนัธ์ ประธาน 
2. กลุ่มเกษตรกรปลกูพืชฤดูแลง้   สงเปือย คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นายจรัส  กอ้นคาํ  
3. กลุ่มเกษตรกรทาํนาสงเปือย 186 3 สงเปือย คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นางสาวชนิดา  กลิ่นรื่น  
4. กลุ่มเกษตรกรทาํนากดุกุง 126 3 สงเปือย คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นายประยรู  บุญวนั  
5. กลุ่มเกษตรกรทาํนาดงแคนใหญ่ 10 9 ดงแคนใหญ่ คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นายบุญสอน  ทองลือ  
6. กลุ่มเกษตรกรทาํนาทุ่งมน 9 7 ทุ่งมน คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นายสี  พนัหาร  
7. กลุ่มเกษตรทาํนานาคาํ 16 3 นาคาํ คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นางลาํดวน  แกว้ศิริ  
8. กลุ่มเกษตรกรทาํนากู่จาน 142 1 กู่จาน คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นายอนุสรณ์  นาเรียง  
9. กลุ่มเกษตรกรทาํนาโพนทนั  4 โพนทนั คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นายประสิทธิ์  ลว้นศรี  
10. กลุ่มเกษตรกรทาํนากู่จาน   ดงแคนใหญ่ คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นายฉลอง  วชิยั  
11. กลุ่มเกษตรกรทาํนายอ่   ยอ่ คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร นายสนอง  สัมปันโน  
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ตารางภาคผนวกที ่2.3  ขอ้มูลเครือข่ายองคก์รชุมชน จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 
เครือข่ายผู้ผลติข้าวหอมมะล ิอ.เลงินกทา จ.ยโสธร 

กลุ่ม 
ทีอ่ยู่ 

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

1. เครือข่ายผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 157 7 หอ้งแซง เลิงนกทา ยโสธร นายชา้ง  แสงวงศ ์ ประธาน 
2. กลุ่มเกษตรกรทาํนาหอ้งแซง 157 7 หอ้งแซง เลิงนกทา ยโสธร นายชา้ง  แสงวงศ ์  
3. กลุ่มเกษตรกรทาํนาสร้างมิ่ง 172  สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร นายสุข  มโนบุตร  
4. กลุ่มเกษตรทาํนาเปงจาน   สวาท เลิงนกทา ยโสธร นายบุญคุม้  ชายทวปี  
5. กลุ่มเกษตรทาํนากดุแห่ 1 3 กดุแห่ เลิงนกทา ยโสธร นายบุญมา  บุญขาว  
6. กลุ่มเกษตรกรทาํนากดุเชียงหมี 174 6 กดุเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร นายรวมศิลป์  สมประสงค ์  
7. กลุ่มเกษตรกรทาํนาสวาท 252 1 สวาท เลิงนกทา ยโสธร นายถนอม  มิ่งชยั  
8. กลุ่มเกษตรกรทาํนาดงยาง 157 7 หอ้งแซง เลิงนกทา ยโสธร นายชา้ง  แสงวงศ ์  
9. กลุ่มเกษตรธรรมชาติเหล่าหนัทราย   หอ้งแซง เลิงนกทา ยโสธร นายบุญกวา้ง  บุป้อง  
10. กลุ่มเกษตรกรทาํนาโนนแดง   หอ้งแซง เลิงนกทา ยโสธร นายนคร  แกว้หาญ  
11. กลุ่มเกษตรทาํนาศรีแกว้   หอ้งแซง เลิงนกทา ยโสธร นางกฤษณา  สิทธิพงษ ์  

 
 
 
 
 
 
 
 

153 



 154

ตารางภาคผนวกที ่2.3  ขอ้มูลเครือข่ายองคก์รชุมชน จงัหวดัยโสธร (ต่อ) 
เครือข่ายทีข่้อมูลสมาชิกเครือข่ายยงัไม่สมบูรณ์ 

กลุ่ม 
ทีอ่ยู่ 

ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

1. เครือข่ายโรงสีหอ้งแซง   ในเมือง เมือง ยโสธร   
2. เครือข่ายศนูยส์าธิตวสิาหกิจชุมชน จ.ยโสธร 15 1 หนองแหน กดุชุม ยโสธร นายผดุงศกัดิ์  ปะวะกลุ  
3. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร จ.ยโสธร 309/5 1 สวาท เลิงนกทา ยโสธร นางวิไลลกัษณ์  เกศกลุ  
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ตารางภาคผนวกที ่3.1    จาํนวนประชากรผูจ้ดทะเบียนคนจนแยกตามปัญหาความยากจน   
                        อาํเภอเมืองยโสธร พ.ศ. 2548 

 

ที ่ ประเภทปัญหา จํานวนผู้จดทะเบียน ร้อยละ 

1 ท่ีดินทาํกิน   
1.1 ไม่มีท่ีดินทาํกิน 452 2.29 
1.2 มีท่ีดินทาํกินแต่ไม่เพียงพอ 3,160 16.00 
1.3 มีท่ีดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 903 4.57 
2 คนเร่ร่อน 8 0.04 
3 ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 7 0.04 
4 นร.นศ.มีรายไดอ้าชีพเหมาะสม 643 3.26 
5 ถูกหลอกลวง 86 0.44 
6 หน้ีสินภาคประชาชน   

6.1 หน้ีในระบบ 7,168 36.29 
6.2 หน้ีนอกระบบ 4,242 21.48 
7 ท่ีอยูอ่าศยั 1,888 9.56 
8 ดา้นอ่ืน ๆ 1,193 6.04 

รวม 19,750 100 
ท่ีมา : ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร  (ศตจ.จ.ยโสธร) 
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ตารางภาคผนวกที ่3.2  จาํนวนประชากรผูจ้ดทะเบียนคนจนแยกตามปัญหาความยากจน   
         อาํเภอเลิงนกทา พ.ศ. 2548 

 

ที ่ ประเภทปัญหา จํานวนผู้จดทะเบียน ร้อยละ 

1 ท่ีดินทาํกิน   
1.1 ไม่มีท่ีดินทาํกิน 2,860 13.81 
1.2 มีท่ีดินทาํกินแต่ไม่เพียงพอ 1,502 7.25 
1.3 มีท่ีดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 3,624 17.50 
2 คนเร่ร่อน 3 0.01 
3 ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 9 0.04 
4 นร.นศ.มีรายไดอ้าชีพเหมาะสม 657 3.17 
5 ถูกหลอกลวง 182 0.88 
6 หน้ีสินภาคประชาชน  0.00 

6.1 หน้ีในระบบ 8,278 39.98 
6.2 หน้ีนอกระบบ 1,942 9.38 
7 ท่ีอยูอ่าศยั 720 3.48 
8 ดา้นอ่ืน ๆ 928 4.48 

รวม 20,705 100 
ท่ีมา : ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร  (ศตจ.จ.ยโสธร) 
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ตารางภาคผนวกที ่3.3  จาํนวนประชากรผูจ้ดทะเบียนคนจนแยกตามปัญหาความยากจน   
          อาํเภอกดุชุม พ.ศ. 2548 

 

ที ่ ประเภทปัญหา จํานวนผู้จดทะเบียน ร้อยละ 

1 ท่ีดินทาํกิน   
1.1 ไม่มีท่ีดินทาํกิน 806 6.07 
1.2 มีท่ีดินทาํกินแต่ไม่เพียงพอ 1,142 8.60 
1.3 มีท่ีดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 1,171 8.82 
2 คนเร่ร่อน 1 0.01 
3 ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 4 0.03 
4 นร.นศ.มีรายไดอ้าชีพเหมาะสม 561 4.22 
5 ถูกหลอกลวง 65 0.49 
6 หน้ีสินภาคประชาชน   

6.1 หน้ีในระบบ 6,259 47.13 
6.2 หน้ีนอกระบบ 1,220 9.19 
7 ท่ีอยูอ่าศยั 959 7.22 
8 ดา้นอ่ืน ๆ 1,092 8.22 

รวม 13,280 100 
ท่ีมา : ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร  (ศตจ.จ.ยโสธร) 
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ตารางภาคผนวกที ่3.4  จาํนวนประชากรผูจ้ดทะเบียนคนจนแยกตามปัญหาความยากจน   
          อาํเภอคาํเข่ือนแกว้ พ.ศ. 2548 

 

ที ่ ประเภทปัญหา จํานวนผู้จดทะเบียน ร้อยละ 

1 ท่ีดินทาํกิน   
1.1 ไม่มีท่ีดินทาํกิน 1,097 7.00 
1.2 มีท่ีดินทาํกินแต่ไม่เพียงพอ 2,573 16.42 
1.3 มีท่ีดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 643 4.10 
2 คนเร่ร่อน 8 0.05 
3 ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 4 0.03 
4 นร.นศ.มีรายไดอ้าชีพเหมาะสม 500 3.19 
5 ถูกหลอกลวง 55 0.35 
6 หน้ีสินภาคประชาชน   

6.1 หน้ีในระบบ 5,948 37.95 
6.2 หน้ีนอกระบบ 1,929 12.31 
7 ท่ีอยูอ่าศยั 1,203 7.68 
8 ดา้นอ่ืน ๆ 1,713 10.93 

รวม 15,673 100 
ท่ีมา : ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร  (ศตจ.จ.ยโสธร) 
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ตารางภาคผนวกที ่3.5  จาํนวนประชากรผูจ้ดทะเบียนคนจนแยกตามปัญหาความยากจน   
          อาํเภอทรายมูล พ.ศ. 2548 

 

ที ่ ประเภทปัญหา จํานวนผู้จดทะเบียน ร้อยละ 

1 ท่ีดินทาํกิน   
1.1 ไม่มีท่ีดินทาํกิน 264 3.88 
1.2 มีท่ีดินทาํกินแต่ไม่เพียงพอ 1,578 23.18 
1.3 มีท่ีดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 92 1.35 
2 คนเร่ร่อน 7 0.10 
3 ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 4 0.06 
4 นร.นศ.มีรายไดอ้าชีพเหมาะสม 191 2.81 
5 ถูกหลอกลวง 43 0.63 
6 หน้ีสินภาคประชาชน   

6.1 หน้ีในระบบ 2,412 35.42 
6.2 หน้ีนอกระบบ 784 11.51 
7 ท่ีอยูอ่าศยั 822 12.07 
8 ดา้นอ่ืน ๆ 612 8.99 

รวม 6,809 100 
ท่ีมา : ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร  (ศตจ.จ.ยโสธร) 
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ตารางภาคผนวกที ่3.6  จาํนวนประชากรผูจ้ดทะเบียนคนจนแยกตามปัญหาความยากจน   
           อาํเภอมหาชนะชยั พ.ศ. 2548 

 

ที ่ ประเภทปัญหา จํานวนผู้จดทะเบียน ร้อยละ 

1 ท่ีดินทาํกิน   
1.1 ไม่มีท่ีดินทาํกิน 1,050 7.33 
1.2 มีท่ีดินทาํกินแต่ไม่เพียงพอ 1,945 13.58 
1.3 มีท่ีดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 414 2.89 
2 คนเร่ร่อน 5 0.03 
3 ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 2 0.01 
4 นร.นศ.มีรายไดอ้าชีพเหมาะสม 482 3.36 
5 ถูกหลอกลวง 108 0.75 
6 หน้ีสินภาคประชาชน   

6.1 หน้ีในระบบ 5,530 38.60 
6.2 หน้ีนอกระบบ 1,706 11.91 
7 ท่ีอยูอ่าศยั 1,182 8.25 
8 ดา้นอ่ืน ๆ 1,903 13.28 

รวม 14,327 100 
ท่ีมา : ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร  (ศตจ.จ.ยโสธร) 
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ตารางภาคผนวกที ่3.7   จาํนวนประชากรผูจ้ดทะเบียนคนจนแยกตามปัญหาความยากจน  
           อาํเภอป่าต้ิว พ.ศ. 2548 

 

ที ่ ประเภทปัญหา จํานวนผู้จดทะเบียน ร้อยละ 

1 ท่ีดินทาํกิน   
1.1 ไม่มีท่ีดินทาํกิน 459 5.66 
1.2 มีท่ีดินทาํกินแต่ไม่เพียงพอ 1,336 16.47 
1.3 มีท่ีดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 795 9.80 
2 คนเร่ร่อน 2 0.02 
3 ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 0 0.00 
4 นร.นศ.มีรายไดอ้าชีพเหมาะสม 132 1.63 
5 ถูกหลอกลวง 43 0.53 
6 หน้ีสินภาคประชาชน   

6.1 หน้ีในระบบ 3,536 43.60 
6.2 หน้ีนอกระบบ 1,092 13.46 
7 ท่ีอยูอ่าศยั 471 5.81 
8 ดา้นอ่ืน ๆ 245 3.02 

รวม 8,111 100 
ท่ีมา : ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร  (ศตจ.จ.ยโสธร) 
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ตารางภาคผนวกที ่3.8   จาํนวนประชากรผูจ้ดทะเบียนคนจนแยกตามปัญหาความยากจน   
           อาํเภอคอ้วงั พ.ศ. 2548 

 

ที ่ ประเภทปัญหา จํานวนผู้จดทะเบียน ร้อยละ 

1 ท่ีดินทาํกิน   
1.1 ไม่มีท่ีดินทาํกิน 68 1.00 
1.2 มีท่ีดินทาํกินแต่ไม่เพียงพอ 913 13.42 
1.3 มีท่ีดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 715 10.51 
2 คนเร่ร่อน 2 0.03 
3 ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 2 0.03 
4 นร.นศ.มีรายไดอ้าชีพเหมาะสม 3 0.04 
5 ถูกหลอกลวง 28 0.41 
6 หน้ีสินภาคประชาชน  0.00 

6.1 หน้ีในระบบ 2,544 37.40 
6.2 หน้ีนอกระบบ 632 9.29 
7 ท่ีอยูอ่าศยั 875 12.86 
8 ดา้นอ่ืน ๆ 1,020 15.00 

รวม 6,802 100 
ท่ีมา : ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร  (ศตจ.จ.ยโสธร) 
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ตารางภาคผนวกที ่3.9   จาํนวนประชากรผูจ้ดทะเบียนคนจนแยกตามปัญหาความยากจน   
                        อาํเภอไทยเจริญ พ.ศ. 2548 

 

ที ่ ประเภทปัญหา จํานวนผู้จดทะเบียน ร้อยละ 

1 ท่ีดินทาํกิน   
1.1 ไม่มีท่ีดินทาํกิน 694 8.50 
1.2 มีท่ีดินทาํกินแต่ไม่เพียงพอ 1,282 15.70 
1.3 มีท่ีดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 537 6.58 
2 คนเร่ร่อน 9 0.11 
3 ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 5 0.06 
4 นร.นศ.มีรายไดอ้าชีพเหมาะสม 348 4.26 
5 ถูกหลอกลวง 135 1.65 
6 หน้ีสินภาคประชาชน   

6.1 หน้ีในระบบ 3,140 38.45 
6.2 หน้ีนอกระบบ 1,033 12.65 
7 ท่ีอยูอ่าศยั 589 7.21 
8 ดา้นอ่ืน ๆ 395 4.84 

รวม 8,167 100 
ท่ีมา : ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร  (ศตจ.จ.ยโสธร) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางภาคผนวกที ่3.10  ผลการจดทะเบียนและใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาสงัคมและความยากจนแยกตามประเภทปัญหา ขอ้มูล  ณ  วนัที่  15  ตุลาคม  2548 
 

ที ่ อาํเภอ 

จํานวนผู้มาลงทะเบียน ทีด่นิทาํกนิ 
(สย.1) 

คนเร่ร่อน 
(สย.2) 

ประกอบอาชีพผดิ
กฎหมาย (สย.3) 

นร.นศ.ทีต่้องการมีงานทํา 
(สย.4) 

ถูกหลอกลวง 
(สย.5) 

ชาย หญิง รวม 
ผลการจด
ทะเบียน 

ผลการ 
ให้ความ 
ช่วยเหลอื 

ผลการจด
ทะเบียน 

ผลการ 
ให้ความ 
ช่วยเหลอื 

ผลการจด
ทะเบียน 

ผลการ 
ให้ความ 
ช่วยเหลอื 

ผลการจด
ทะเบียน 

ผลการให้ความช่วยเหลอื 
ผลการจด
ทะเบียน 

ผลการ 
ให้ความ
ช่วยเหลอื 

จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน รวม 

1 เมืองยโสธร 6,244 8,588 14,832 4,515 1,980 8 8 7 7 643 643 124 767 86 86 
2 เลิงนกทา 7,534 6,977 14,511 7,986 3,071 3 3 9 9 657 657 252 909 182 182 
3 กดุชุม 5,362 3,998 9,360 3,119 2,566 1 1 4 4 561 561 100 661 65 65 
4 คาํเขื่อนแกว้ 4,681 5,750 10,431 4,313 1,212 8 8 4 4 500 500 6 506 55 55 
5 ทรายมูล 2,119 2,696 4,815 1,934 13,34 7 7 4 4 191 191 63 254 43 43 
6 มหาชนะชยั 4,535 4,877 9,412 3,409 1,274 5 5 2 2 482 482 0 482 108 86 
7 ป่าติ้ว 2,796 3,006 5,802 2,590 1,449 2 2 0 0 132 132 41 97 43 28 
8 คอ้วงั 1,910 2,232 4,142 1,696 485 2 2 2 2 3 3 42 45 28 28 
9 ไทยเจริญ 2,782 2,514 5,296 2,513 497 9 9 5 5 348 348 34 382 135 135 

รวม 37,963 40,638 78,601 32,075 13,868 45 45 37 37 3,517 3,517 3,517 4,103 745 708 

ที่มา : ศูนยอ์าํนวยการปฏิบตัิการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดัยโสธร  (ศตจ.จ.ยโสธร) 
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ตารางภาคผนวกที ่3.11  ผลการจดทะเบียนและใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาสงัคมและความยากจนแยกตามประเภทปัญหา ขอ้มูล  ณ  วนัที่  15  ตุลาคม  2548 
 

อาํเภอ 

หนีส้ินภาคประชาชน(สย.6) คนจนไม่มทีี่อยู่อาศัย 
(สย.7) 

ยอดรวม(ไม่รวมปัญหาอืน่ๆ(สย.
8)และนร./นศ.ไม่จดทะเบยีน
(สย.4) 

ปัญหาอืน่(สย.8) 
รวมผลการ
จดทะเบยีน
ทั้งสิ้น 

รวมผลการให้
ความช่วยเหลอื 

*ทั้งสิ้น 

ร้อยละ 
ของ 

การช่วยเหลอื 
หนีใ้นระบบ หนีน้อกระบบ 

ผลการจด
ทะเบยีน 

ผลการให้ 
ความช่วยเหลอื 

ผลการจด
ทะเบยีน 

ผลการให้ 
ความ

ช่วยเหลอื 

ผลการจด
ทะเบยีน 

ผลการให้ 
ความ 

ช่วยเหลอื 

ผลการจด
ทะเบยีน 

ผลการให้ 
ความ 

ช่วยเหลอื 

ผลการจด
ทะเบยีน 

ผลการให้ 
ความ

ช่วยเหลอื 
เมืองยโสธร 7,168 4,500 4,242 4,242 1,888 826 18,557 12,292(+2) 1,193 1,193 19,750 13,485(+2) 68.28(0+0.1) 
เลิงนกทา 8,287 8,038 1,924 1,924 720 532(+80) 19,777 14,434(+1499) 928 928 20,705 15,362(+1499) 74.19(+7.24) 
กดุชุม 6,259 4,874 1,220 1,220 959 889 12,188 10,180 1,092 1,092 13,280 11,272 84.88 
คาํเขื่อนแกว้ 5,948 4864(+1037) 1,929 1,929 1,203 888(+157) 13,960 9,460(+1281) 1,713 1,713 15,673 11,173(+1281) 71.29(+8.18) 
ทรายมูล 2,412 1,978 784 784 822 822 6,197 5,163(+51) 612 612 6,809 5,755(+51) 84.81(+0.74) 
มหาชนะชยั 5,530 5530(+911) 1,706 1,706 1,182 419 12,424 9,504(+911) 1,903 1,903 14,327 11,407(+911) 79.62(+6.36) 
ป่าติ้ว 3,536 3,430 1,092 1,092 471 116(+59) 7,866 6,173(+1019) 245 245 8,111 6,418(+1019) 79.13(+12.57) 
คอ้วงั 2,544 2,544 632 632 875 184 5,782 3,880 1,020 1,020 6,802 4,900 72.04 
ไทยเจริญ 3,140 3,140 1,033 1,033 589 448 7,772 5,615(+100) 395 395 8,167 6,010(+100) 73.59(+1.23) 

รวม 44,815 38,898(+1984) 14,580 14,580 8,709 5,124(+296) 104,523 76,601(+4763) 9,101 9,101 113,624 85,802(+4763) 75.51(+4.28) 

หมายเหตุ 
1. รวมผลการใหค้วามช่วยเหลือทั้งสิ้น* = ผลการใหค้วามช่วยเหลือทั้ง 8 ประเภทปัญหา แต่ไม่รวม นร./นศ.ที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนแต่ใหค้วามช่วยเหลือ 
2. ผลการจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 479 ราย = 104,523-104,044 เนื่องจากมีการจดทะเบียนทีสาํนกัทะเบียนอื่นแลว้โอนยา้ยมาที่จงัหวดัยโสธร 
3. ยอดเพิ่มขึ้น 479 ราย อยูใ่นปัญหา นร./นศ. ตอ้งการมีงานทาํ 
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ภาคผนวกที ่4 
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ภาคผนวกที ่4.1 
แบบสอบถามเพือ่วเิคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร 

โครงการวจัิยการพฒันาขวบการสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัยโสธร 
 

ลาํดับที.่.....................................กลุ่ม/องค์กรประชาชนสหกรณ์/สหกรณ์ 
ช่ือกลุ่ม/องค์กรประชาชน/สหกรณ์.................................................................................................. 
 
1. ข้อมูลกลุ่ม/องค์กร 
1.  ช่ือ ท่ีอยู ่ผูน้าํองคก์รหรือผูต้อบแบบสอบถาม 
     ช่ือ-สกลุ.................................................................อาย.ุ......................ตาํแหน่ง.............................. 
     ท่ีตั้งกลุ่ม เลขท่ี.............................ถนน.....................................หมู่ท่ี............บา้น........................... 
     ตาํบล.............................................อาํเภอ................................................ 
     หมายเลขโทรศพัท.์..............................................โทรสาร...................................................... 
2. การดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์ร 
     2.1 มีการดาํเนินธุรกิจในดา้น.......................................................................................................... 
     2.2 จาํนวนปีท่ีกลุ่มไดด้าํเนินงานมาแลว้.................................ปี 
     2.3 สมาชิกของกลุ่ม/องคก์รในปัจจุบนั....................................กลุ่ม หรือ คน 
     2.4 เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม ประมาณ...................................บาท 
3. คณะกรรมการดาํเนินงาน 
     3.1 ช่ือ-สกลุ ประธานกลุ่ม.............................................................................................................. 
     3.2 ช่ือ-สกลุ ผูจ้ดัการกลุ่ม.............................................................................................................. 
     3.3 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 

1) ช่ือ-สกลุ............................................................ตาํแหน่ง......................................... 
2) ช่ือ-สกลุ............................................................ตาํแหน่ง......................................... 
3) ช่ือ-สกลุ............................................................ตาํแหน่ง......................................... 

4. รายช่ือผูท่ี้จะประสานงานกบัโครงการวจิยั 
     ช่ือ-สกลุ....................................................................................ตาํแหน่ง........................................ 
     หมายเลขโทรศพัท.์................................................ 
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ลาํดับที.่.....................................กลุ่ม/องค์กรประชาชนสหกรณ์/สหกรณ์ 
ช่ือกลุ่ม/องค์กรประชาชน/สหกรณ์.................................................................................................. 
 
2. วเิคราะห์จุดแข็งของกลุ่ม/องค์กรประชาชนสหกรณ์/สหกรณ์ ของตน 
 
1. ขอใหท่้านบอก จุดแข็ง ของกลุ่ม/องคก์รของท่าน 
(จุดแขง็ คือ บอกเร่ืองท่ีเป็นผลงานโดดเด่น ท่ีมีช่ือเสียงของกลุ่มฯตนเอง ท่ีกลุ่มตนเองพฒันาข้ึนมา) 

1) ......................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................... 
3) ......................................................................................................................................... 
4) ......................................................................................................................................... 
5) ......................................................................................................................................... 
6) ......................................................................................................................................... 

 
2. จุดเด่นขอ้ใดท่ีจะสามารถใหก้ารช่วยเหลือ เก้ือกลู สนบัสนุนกลุ่ม/องคก์รอ่ืนได ้

1) ......................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................... 
3) ......................................................................................................................................... 
4) ......................................................................................................................................... 
5) ......................................................................................................................................... 
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ลาํดับที.่.....................................กลุ่ม/องค์กรประชาชนสหกรณ์/สหกรณ์ 
ช่ือกลุ่ม/องค์กรประชาชน/สหกรณ์.................................................................................................. 
 
3. วเิคราะห์จุดอ่อนของกลุ่ม/องค์กรประชาชนสหกรณ์/สหกรณ์ ของตน 
 
1. ขอใหท่้านบอก จุดอ่อน ของกลุ่ม/องคก์รของท่าน 
(จุดอ่อน คือ เป็นเร่ืองท่ีเป็นขอ้ปัญหา อุปสรรคในการดาํเนินงาน ท่ีเกิดจากตวัองคก์รเอง) 

1) ......................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................... 
3) ......................................................................................................................................... 
4) ......................................................................................................................................... 
5) ......................................................................................................................................... 
6) ......................................................................................................................................... 

 
2. จุดอ่อนใด ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือแลกเปล่ียนกบักลุ่มอ่ืน 

1) ......................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................... 
3) ......................................................................................................................................... 
4) ......................................................................................................................................... 
5) ......................................................................................................................................... 
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ลาํดับที.่.....................................กลุ่ม/องค์กรประชาชนสหกรณ์/สหกรณ์ 
ช่ือกลุ่ม/องค์กรประชาชน/สหกรณ์.................................................................................................. 

 
4.วเิคราะห์ โอกาส ของกลุ่ม/องค์กรประชาชนสหกรณ์/สหกรณ์ของตน 
 
1. ขอใหท่้านบอก โอกาส ของกลุ่ม/องคก์รของท่าน 
(โอกาส คือ เป็นส่ิงท่ีองคก์รของท่านรับประโยชน์จากการกระทาํของคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน เช่น นโยบายของ
รัฐบาลหรือของผูว้า่ซีอีโอ หรือเกิดจากความตอ้งการของตลาดซ่ึงมีประโยชน์ต่อกลุ่มของท่าน) 

1) ............................................................................................................................................... 
2) ............................................................................................................................................... 
3) ............................................................................................................................................... 
4) ............................................................................................................................................... 
5) ............................................................................................................................................... 
6) ............................................................................................................................................... 
7) ............................................................................................................................................... 
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ลาํดับที.่.....................................กลุ่ม/องค์กรประชาชนสหกรณ์/สหกรณ์ 
ช่ือกลุ่ม/องค์กรประชาชน/สหกรณ์.................................................................................................. 

 
5.วเิคราะห์ อุปสรรค ของกลุ่ม/องค์กรประชาชนสหกรณ์/สหกรณ์ของตน 
 
1. ขอใหท่้านบอก อุปสรรค ของกลุ่ม/องคก์รของท่าน 
(อุปสรรค คือ เป็นส่ิงหรือปัจจยัภายนอกท่ีคนอ่ืนกระทาํแลว้ส่งผลกระทบถึงกลุ่มของท่านและก่อใหเ้กิด

อุปสรรคในการดาํเนินงานองคก์รของท่านเอง เช่น กลุ่มท่ีเป็นคู่แข่งลดราคาสินคา้ นํ้าท่วม ฝนแลง้ นโยบาย
ของรัฐ กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆท่ีกาํหนดข้ึนแลว้ กลุ่มไดรั้บผลกระทบทางลบ) 

1) ............................................................................................................................................... 
2) ............................................................................................................................................... 
3) ............................................................................................................................................... 
4) ............................................................................................................................................... 
5) ............................................................................................................................................... 
6) ............................................................................................................................................... 
7) ............................................................................................................................................... 
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ลาํดับที.่.....................................กลุ่ม/องค์กรประชาชนสหกรณ์/สหกรณ์ 
ช่ือกลุ่ม/องค์กรประชาชน/สหกรณ์.................................................................................................. 

 
6. การเข้าร่วมเครือข่าย 
 
1. ปัจจุบนั กลุ่มของท่านไดมี้การเช่ือมโยงกบักลุ่มอ่ืนเป็นเครือข่ายใดบา้ง 

1) …………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………………………………………… 

 
2. ถา้หากปัจจุบนักลุ่มของท่านยงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกหรือร่วมทาํกิจกรรมเป็นเครือข่ายกบักลุ่มใดเลย แลว้

ท่านสนใจจะเช่ือมโยงกบักลุ่มองคก์รอ่ืนในลกัษณะเป็นเครือข่ายเพื่อทาํกิจกรรมในรูปแบบต่างๆหรือไม่ 
 

1) ไม่สนใจ 
2) สนใจ ในเร่ือง  2.1) ทางวิทยาการ คือ การแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนัดา้น 
    บริหารงาน ดา้นร่วมมือพฒันาบุคลากร ดา้นขอ้มูลข่าวสารและ 
    เทคโนโลยใีชร่้วมกนั 
    2.2) ทาํธุรกิจร่วมกนั (เพื่อลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย, ใชท้รัพยากร 
    ร่วมกนั, ไดป้ระโยชน์ร่วมกนั) 
    2.3) สงัคม (ร่วมมือเพื่อสมาชิกในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม, เอ้ือ 

    อาทรแก่ชุมชน, สร้างคุณค่าแก่คนในสงัคม) 
    2.4) อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................... 
 
 

.................................................................... 
 
 

 



 174

แนวทางการทาํแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่ม 
กระบวนการวเิคราะห์สถานการณ์โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัยโสธร 

 
1. เป้าหมาย 

- เพื่อปรับปรุงตนเองใหถึ้งเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
2. วธีิการทาํแผนกลยุทธ์ 
 1. กาํหนดคณะทาํงาน 
 2. การจดัเตรียมขอ้มูลพื้นฐานเพื่อใชต้รวจสอบและอา้งอิง 
 3. การจดัหาวทิยากรกระบวนการ 
 4. การจดัเวที 
3. การแสดงความคดิเห็น แบบมีส่วนร่วม ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบักลุ่ม ตอ้งมีส่วนแสดงความคิดเห็น เพื่อ
ก่อใหเ้กิดอุดมการณ์ร่วม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
 • คิด  • ทาํ  • ติดตาม  • รับผล (ดี ไม่ดี)  - 
ปัจจยัภายในท่ีเป็นผลจากการดาํเนินการของกลุ่ม 

- หากเป็นส่ิงท่ีดี ถือวา่เป็นจุดแขง็ท่ีจะรักษาไว ้และนาํไปเป็นจุดขาย 
 - หากเป็นเร่ืองไม่ดี ถือวา่เป็นจุดอ่อนท่ีกลุ่มตอ้งพยายามลดหรือทาํใหห้มดไป 
 - ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นผลมาจากคนอ่ืนทาํ (เร่ิมจากใกลต้วัออกไปไกลตวั) แลว้ผลนั้นมีต่อกลุ่ม 
 - หากเป็นผลดี ถือวา่เป็นโอกาส กลุ่มใดท่ีมองเห็นโอกาสก่อนแลว้นาํมาร่วมกบัจุดแขง็ของกลุ่ม 
แลว้ทาํกิจกรรมใหต้อบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดก่้อน กจ็ะนาํผลสาํเร็จมาสู่องคก์รก่อน 
 - หากเป็นผลไม่ดี คือวา่เป็นอุปสรรคท่ีกลุ่มจะตอ้งเตรียมตวัตั้งรับกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 
 

จุดแข็ง 
+ 

จุดอ่อน 
- 

โอกาส 
+ 

อุปสรรค 
- 

 
4. ในแต่ละเร่ือง (จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) ใหช่้วยกนัระดมความคิดเห็นแลว้ สรุปประเดน็ท่ี
สาํคญัประมาณเร่ืองละ 4-5 ขอ้ ขอ้เสนอความคิดเห็นต่างๆตอ้งเป็นเร่ืองท่ีทาํได+้+การวิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อบอกเราวา่ปัจจุบนัเราเป็นอยา่งไร 
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5. การจัดคู่กลยุทธ์ 
 

 
 
 

โอกาส อุปสรรค

จุดแข็ง ก1 ก2 
จุดอ่อน ข1 ข2 

 
6. การสร้างวสัิยทศัน์ เพื่อจะบอกวา่เราอยา่งหรือตอ้งการเป็นอยา่งไรในอนาคต 
 วิสยัทศัน์ท่ีดีควร 

- ทาํได ้
- วดัได ้
- ทา้ทาย 
- สง่างาม 

7. การกาํหนดภารกิจหรือพนัธะกิจ เพื่อบอกวา่ถา้จะไปใหถึ้งวิสยัทศัน์นั้นตอ้งทาํเร่ืองอะไรบา้ง 
8. การกาํหนดวตัถุประสงคใ์นแต่ละภารกิจนั้นมีวตัถุประสงคอ์ะไรบา้ง 
9. กาํหนดเป้าหมายหรือตวัช้ีวดัในแต่ละวตัถุประสงค ์มีการกาํหนดค่าเป้าหมายอยา่งไร ควรเป็นตวัเลขท่ีวดั
ไดช้ดัเจน เช่น ยอดขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
10. การกาํหนดกลยทุธ์หรือวิธีการท่ีจะไปถึงเป้าหมายนั้น ตอ้งทาํอะไรบา้ง ซ่ึงจะเขียนออกมาเป็นแผนงาน
โครงการ และงบประมาณ 
11. กจ็ะไดร่้างแผนกลยทุธ์ ซ่ึงแผนระยะสั้นประมาณ 3-5 ปี ซ่ึงในแต่ละปีกจ็ะมีโครงการต่างๆท่ีกลุ่มตอ้ง
ดาํเนินการ ร่างแผนกลยทุธ์ดงักล่าวตอ้งนาํเขา้ท่ีประชุมกลุ่ม เพื่อรองรับแผนกลยทุธ์ 
12. การนาํแผนกลยทุธ์แปลงสู่การปฏิบติั 
13. การติดตามและประเมินผล วา่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการท่ีกาํหนดหรือไม่ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 



 176

 
ลาํดบัท่ี..................................ช่ือกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์...................................................................... 
1. กิจกรรม/งาน/ธุรกิจท่ีทาํในปัจจุบนั 

1. 
       2. 
       3. 
       4. 
       5. 
ช่ือผูป้ระสานงาน..................................ตาํแหน่ง.............................หมายเลขโทรศพัท/์มือถือ....................... 
2. จุดแขง็/ความโดดเด่นขององคก์ร/ขอ้ไดเ้ปรียบขององคก์ร 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
3. จุดอ่อน/ขอ้อ่อนแอขององคก์ร/ขอ้เสียเปรียบขององคก์ร 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
4. การเช่ือมโยงเครือข่ายปัจจุบนั 
 1. ยงัไม่มี เพราะ............................................................................................................... 
 2. เคยเช่ือมโยง แต่ปัจจุบนัเลิกแลว้ เช่ือมกบัองคก์รใด.................................................... 
 ท่ีอยู ่อาํเภอ.............................................จงัหวดั.............................................................. 
 เหตุผลท่ีเลิกเช่ือมโยงเพราะ............................................................................................ 
 3. ตอ้งการจะเช่ือมโยง กบักลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ท่ี ทาํกิจกรรม/ธุรกิจเก่ียวกบั................ 
 ....................................................................................................................................... 
 โดยกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ จะใหค้วามช่วยเหลือ (ส่ิงท่ีมีเกิน)......................................... 
 ....................................................................................................................................... 

โดยกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ จะขอความช่วยเหลือ (ส่ิงท่ีขาด)......................................... 
 ....................................................................................................................................... 

4.ไม่ตอ้งการเช่ือมโยงเพราะ.......................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………… 
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ตารางภาคผนวกที ่4.2  รายช่ือผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 1 พื้นท่ีอาํเภอเมือง

ยโสธร  ทรายมูล  และป่าต้ิว  วนัท่ี 21 กนัยายน 2548 
ที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน ทีอ่ยู่ 
1 นางจนัทร์  พระสวา่ง กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย ์รพ.ยโสธร บา้นโพธิญาณ  ม.6  ต.โพธ์ิไทร  อ.ป่าต้ิว   
2 นายธงชยั  ชูรัตน์ ประธานกลุ่ม กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบา้นโพธิญาณ บา้นโพธิญาณ  ม.6  ต.โพธ์ิไทร  อ.ป่าต้ิว   
3 นายวชิิต  อินอ่อน กรรมการปุ๋ย กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบา้นโพธิญาณ 22/2  ม.6  ต.โพธ์ิไทร  อ.ป่าต้ิว  จ.ยโสธร 
4 นายทองสุข  อุปชยั กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบา้นโพธิญาณ 30  ม.6  ต.โพธ์ิไทร  อ.ป่าต้ิว  จ.ยโสธร 
5 นางถวายพร  มูลสาง กรรมการ กลุ่มศูนยส์าธิตการตลาด 37  ม.11  ต.ทรายมูล  อ.ทรายมูล   
6 นางทองใบ  บุญทว ี สมาชิกกลุ่ม กลุ่มศูนยส์าธิตการตลาด 37  ม.11  ต.ทรายมูล  อ.ทรายมูล   
7 นายสุภาพ  ประสงคสี์ ประธาน กลุ่มศูนยส์าธิตการตลาด 37  ม.11  ต.ทรายมูล  อ.ทรายมูล   
8 นายมือ  คาํแสง ประธาน กลุ่มเล้ียงโค  ต.นํ้าคาํใหญ่ บา้นนํ้าคาํใหญ่  ต.นํ้าคาํใหญ่  อ.เมือง   
9  ประธาน สหกรณ์เครดิตยเูนียนโนนตาล 6/1  ซ.โนนตาล 2  ต.ในเมือง  อ.เมือง   

10 นางย ุ เรืองศรี กรรมการ สหกรณ์เครดิตยเูนียนโนนตาล  
11 นายอุดมศกัด์ิ แกว้จนัทร์ กรรมการ สอ.สาธารณสุขยโสธร  จาํกดั ถ.ศาลากลาง 
12 น.ส.ธนภรณ์  แซ่ไหล จนท.ทะเบียน สอ.สาธารณสุขยโสธร  จาํกดั ถ.ศาลากลาง 
13 นายวฒิุชยั  คุรุภณัฑ ์ กรรมการ สอ. พจ. ยโสธร  จาํกดั ถ.ศาลากลาง 3  ต.ในเมือง  อ.เมือง   
14 นายสุทธิโรจน์ เจิดจนัทร์งาม รองประธาน   
15 นายมนสั  คาํทอง ท่ีปรึกษา สหกรณ์สมชัชา  ต.ไผ ่ 146  ม.16  ต.ทรายมูล  อ.ทรายมูล   
16 นายชาตรี  แกว้ทอง ประธาน จกัรสาน 131  ม.3  บา้นทุ่งนางโอก 
17 น.ส.วนิดา  มชัฌิมา บญัชี จกัรสาน 119  ม.3  บา้นทุ่งนางโอก 
18 นางทองสวย  จนัทวตัร ประชาสมัพนัธ์ จกัรสาน 8  ม.3  บา้นทุ่งนางโอก 
19 นางนภาพร  เช้ือตระกลู พยาบาลวชิาชีพ ร.พ.ยโสธร ถ.แจง้สนิท  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
20 นายสมศกัด์ิ  ประสมศรี เลขานุการ กองทุนหมู่บา้นตาดทอง 215/11  ต.ตาดทอง  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
21 นายบุญเรือง  คาํไพ ประธาน ท่ีทาํการกาํนนั  ต.ตาดทอง 86/11  ต.ตาดทอง  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
22 นายศกัด์ิชาย  เช้ือศุภโรบล ผูจ้ดัการ สอ.ครูยโสธร 272  ถ.เล่ียงเมือง  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
23 จสอ.ประยรู  ทองโสม เลขา กลุ่มเกษตรอินทรีย ์ 161  ม.12  ต.นาสะไมย ์ อ.เมือง   
24 นายขวญัไชย  ทาระพนัธ ์ กรรมการ กลุ่มเกษตรอินทรีย ์ 161  ม.12  ต.นาสะไมย ์ อ.เมือง   
25 นางบุญยอ้ย  สุวรรณเพชร กรรมการ กลุ่มเกษตรอินทรีย ์ 161  ม.12  ต.นาสะไมย ์ อ.เมือง   
26 นายสุวรรณ์  โล่ทามี กรรมการ กลุ่มนํ้า-ไฟฟ้า  บา้นกลว้ย  หมู่ท่ี 5 
27 นายวนิยั  เศรษฐี เลขา สหกรณ์การเกษตรทุ่งนางโอก 108  หมู่ 1  ต.ทุ่งนางโอก  อ.เมือง   
28 นายชาติไทย  เศรษฐี ประธาน สหกรณ์การเกษตรทุ่งนางโอก 108  หมู่ 1  ต.ทุ่งนางโอก  อ.เมือง   
29 นายบุญเลิศ  องอาจ กรรมการ สหกรณ์การเกษตรทุ่งนางโอก 178  หมู่ 1  ต.ทุ่งนางโอก  อ.เมือง   
30 นางยพุา  ลอยฟ้า ผูจ้ดัการ สอ.ตาํรวจยโสธร ก.ตาํรวจ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
31 นางลมุล  สงัขะรมย ์ กรรมการ สหกรณ์เครดิตยเูนียนโนนตาล 6/1  ซ.โนนตาล 2  ต.ในเมือง  อ.เมือง   
32 น.ส.นอ้ย  พนัธ์สาย กรรมการ สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าดอนกลอย 90  ม.6  ต.คอ้เหนือ  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
33 นายโพธ์ิ  สมพนัธ์ ครู  คศ.2 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูยโสธร สหกรณ์ออมทรัพยค์รูยโสธร 
34 นายบุญ  พนัธเลิศ รองประธาน สหกรณ์สมชัชาคนจน 1/5  ม.6  ต.ไผ ่ อ.ทรายมูล  จ.ยโสธร 
35 นางพรภิรมย ์ ทองแกว้ สมาชิก สหกรณ์สมชัชาคนจน 1/5  ม.6  ต.ไผ ่ อ.ทรายมูล  จ.ยโสธร 
36 นายพยงุศกัด์ิ วงษเ์ถียงญาณ ห. ฝ่ายการตลาด สกก.เมืองยโสธร 8-10  ถ.แจง้สนิท  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
37 นายทองอินทร์  คาํสุข กรรมการ สกก.เมืองยโสธร 8-10  ถ.แจง้สนิท  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
38 นายเจริญ  พิสาววฒิุ ประธาน สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าบา้นดอนกลอย 25  ม.5  ต.คอ้เหนือ  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
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ตารางภาคผนวกที ่4.2  รายช่ือผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 1 พื้นท่ีอาํเภอเมือง
ยโสธร  ทรายมูล  และป่าต้ิว  วนัท่ี 21 กนัยายน 2548 (ต่อ) 

ที ่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน ทีอ่ยู่ 
39 นายทวศีกัด์ิ  วงษแ์สวง กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพยส์นง.จนท. สนง.รพช.เก่า 
40 นายวจิารณ์  มาศพล ประธาน สหกรณ์ครูยโสธร อ.เมือง  จ.ยโสธร 
41 นายสุคีป  บุญทศ เหรัญญิก สมชัชาเกษตรกร 6  ม.13  ต.กระจาย 
42 นายคาํนวณ  สวา่งเพชร ประธาน สกก.สมชัชาป่าต้ิว  จาํกดั 25  ม.13  ต.กระจาย  อ.ป่าต้ิว  จ.ยโสธร 
43 นายสมยั  เต่าณา กรรมการ สกก.สมชัชาป่าต้ิว  จาํกดั  
44 นางดวงจินดา  คาํสุข เหรัญญิก สหกรณ์  รพ.ยโสธร 8  ม.7  ต.ทุมาวณั  อ.เมือง 
45 นางลุนนี  วเิศษแกว้ เลขานุการ กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดคอ้เหนือ โครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณหนองอ่ึง 
46 นายบวัผนั  เศษสุวรรณ์ ประธาน กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดคอ้เหนือ ม.12  ต.คอ้เหนือ  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
47 น.ส.บุญสา  สาํมะนา เหรัญญิก กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดคอ้เหนือ ม.12  ต.คอ้เหนือ  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
48 นายทิวา  เพิ่มศา รองประธาน สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข ถ.ศาลากลาง  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
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ตารางภาคผนวกที ่4.3  รายช่ือผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 2   
      พ้ืนท่ีอาํเภอมหาชนะชยั อาํเภอคอ้วงั และคาํเข่ือนแกว้  วนัท่ี 6 ตุลาคม 2548 

ที ่ ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน ทีอ่ยู่ 
1 นายอาํพร   วงษค์าํชยั ท่ีปรึกษา กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 01-6005095 
2 นายพล   รู้คุณ ประธานกลุ่ม บา้นพลไว  หมู่ท่ี  3 09-7175479 
3 นางอุทยั   พนันา เหรัญญิก กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต                      - 
4 นางเมตตา   ทองเฟ่ือง กรรมการ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต หมู่ 3 บา้นโพนแพง  ต.นํ้าออ้ม  อ.คอ้วงั  

จ.ยโสธร 06-6273461 
5 นางมณีวรรณ์   รัตนวรรณ กรรมการ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต หมู่ 3 บา้นโพนแพง  ต.นํ้าออ้ม  อ.คอ้วงั  

จ.ยโสธร 05-0012522 
6 นางพเยาว ์  บุญพิมพ ์ กรรมการ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  หมู่ 3 บา้นโพนแพง  ต.นํ้าออ้ม   

อ.คอ้วงั (05-7621718)   
7 นางรุ่งนิยา   เสริมพงษ ์ เลขานุการ กองทุนหมู่บา้นม่วง  หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 1 บา้นม่วง  ต.ม่วง   อ.มหาชนะชยั  

จ.ยโสธร  
8 นางอาํพร   อนุมาส กรรมการ กองทุนหมู่บา้นม่วง  หมู่ท่ี 1 - 
9 นายสุวรรณ   ทวพีนัธ์ กรรมการ กองทุนหมู่บา้นม่วง  หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 1 บา้นม่วง  ต.ม่วง  อ.มหาชนะชยั   
10 นางสุมาลยั   สายบุญสา สมาชิก กลุ่มออมทรัพยบ์า้นม่วง   บา้นม่วง    ต. ม่วง  อ.มหาชนะชยั   
11 นายศิริพงษ ์  สมยา กรรมการ กลุ่มออมทรัพย ์บา้นม่วง 09-3027917 
12 นายสาํรอง   บวัเตย กรรมการ กลุ่มออมทรัพย ์บา้นม่วง - 
13 นายสมัฤทธ์ิ   กลัปดี กรรมการ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 23 หมู่ 2  ต. คูเมือง   อ.มหาชนะชยั จ.

ยโสธร       01-5795877 
14 นายประสิทธ์ิ   บุญคืน กรรมการ สหกรณ์ปศุสตัวด์งยาง  จาํกดั - 
15 นางบานเยน็   สมเพง็ กรรมการ สหกรณ์ปศุสตัวด์งยาง  จาํกดั 06-1043268 
16 นางเพญ็นภา   พรหมจมร ประธาน สหกรณ์สนัป่าเอกชน ยโสธร  51  หมู่  11  บา้นดงยาง      ต. บากเรือ 
17 นายสมยศ   คาํเวบุญ ประธาน สหกรณ์ปศุสตัวด์งยาง  จาํกดั 045-798170 
18 นายอรรถเดช  อิศรางกลู รองประธาน กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 07-1085092 
19 นายประภาส  ประเสริฐพงษ ์ กรรมการ กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 126  ม. 4    ต.บากเรือ  อ. มหาชนะชยั 
20 นายคาํพอง   แววบุตร กรรมการ กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 22  ม. 8   ต. บากเรือ   อ. มหาชนะชยั 
21 นายทองดี     กรรมการ สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าบา้นต้ิว จาํกดั 64  ม. 8 ต. กดุนํ้าใส  อ.คอ้วงั 
22 นายวทิยากร   นนัทะวทัธ ์ ประธาน สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าบา้นต้ิว จาํกดั 27  ม. 8 ต. กดุนํ้าใส  อ.คอ้วงั 
23 นายไพศาล   มีศิลป์ กรรมการ สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าบา้นต้ิว จาํกดั 06-2507650 
24 นายสุด   ผาสุขใจ รองประธาน ปุ๋ยชีวภาพ  บา้นคูเมือง 06-2525072 
25 นายสอน   พงษแ์สน รองประธาน ปุ๋ยชีวภาพ  บา้นฟ้าหยาด 07-2396986 
26 นายจนัที   ศรีหาคุณ สมาชิก ปุ๋ยชีวภาพ  บา้นฟ้าหยาด 045-799365 
27 นายเล่ียม    ผยุผง กรรมการ   ส.กก.  มหาชนะชยั 07-2576793 
28 นางวไิลวรรณ   เสาหงษ ์ ผจก. ส.กก.  มหาชนะชยั 01-2661005 
29 นายเองรดา   สาสีบุญ ประธาน สหกรณ์  คอ้วงั 01-4706403 
30 นายมณี   ทองทา รองประธาน ดงแคนใหญ่ 07-0449311 
31 นายบุญเลิศ  บุญสุข ผูต้รวจสอบ ดงแคนใหญ่ - 
32 นายบุญสอน  ทองลือ เลขานุการ ต. ดงแคนใหญ่ 06-2598736 

33 นางสวาท   สุวรรณกฏู เลขานุการ สหกรณ์  สวนป่า 05-0151142 
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ตารางภาคผนวกที ่4.3  รายช่ือผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 2  พื้นท่ีอาํเภอ 
มหาชนะชยั อาํเภอคอ้วงั และคาํเข่ือนแกว้  วนัท่ี 6 ตุลาคม 2548 (ต่อ) 

ที ่ ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน ทีอ่ยู่ 
34 นางกองมี  สานนท ์ เหรัญญิก สตรีสหกรณ์นาห่อม 74  หมู่ 6 นาห่อม ต. นาคาํ 

35 นางเกษร   สาํเนาวงษ ์ ประธานกลุ่ม สตรีสหกรณ์นาห่อม 045-790213 

36 นางจนัทร์เพญ็  ถมปัด กรรมการ สกก. คาํเข่ือนแกว้  จาํกดั ต. ลุมพกุ อ.คาํเข่ือนแกว้    045-790435 
37 นายสิน  ผวิผอ่ง ประธาน สกก. คาํเข่ือนแกว้  จาํกดั - 

38 นายชารี   ถึงแสง ประธานกลุ่ม   สกก. คาํเข่ือนแกว้  จาํกดั 045-791041 

39 นางสาวณฐัวรรณ  มงคลทาํ ผูจ้ดัการ สกก. คาํเข่ือนแกว้  จาํกดั 07-9287066 

40 นายลิขิต   แสวงแกว้ ประธานกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรทาํนาทุ่งมน บา้นทุ่งมน  อ.คาํเข่ือนแกว้   จ.ยโสธร 

41 นายพงศธ์ร   แสวงแกว้ รองประธาน กลุ่มเกษตรกรทาํนาทุ่งมน 01-6600291 

42 นายสี   พนัหาร เหรัญญิก กลุ่มเกษตรกรทาํนาทุ่งมน 117  ม. 3  ต. มุ่งมน 

43 นายมงคล   แสงพล ประธานกลุ่ม กลุ่มผลิตขา้วอินทรีย ์ ต.ลุมพกุ 01-3930488 

44 นางเพญ็นภา   แสงพล ประสานงาน กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ  ต. ลุมพกุ 33  ม. 14  ต. ลุมพกุ   อ.คาํเข่ือนแกว้  
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ตารางภาคผนวกที ่4.4  รายช่ือผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 3  พ้ืนท่ีอาํเภอเลิงนกทา กดุชุม 
และไทยเจริญ  วนัท่ี 7 ตุลาคม 2548 

ท่ี ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน ท่ีอยู ่
1 
2 
3 

นายจรูญ  นนทะพนัธ์ 
นายใจ  ชารีโสม 
นายประวติั  อุนาพนัธ์ 

รองประธาน 
ประธาน 
เหรัญญิก 

เคร่ือข่ายเกษตรอินทรีย ์ ต.สวาท 121หมู่ 9 ต.สวาท อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร  
68หมู่ 11 ต.สวาท อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร 
54หมู่ 14 ต.สวาท อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร 

4 
5 

นางสมคิด  ทรงสงัขาร 
นางบุญมา  สมเฉลา 

ประธาน 
กรรมการ 

กลุ่มสตรีบา้นม่วงกาชงั 10 บ.ม่วงกาชงั  ต.สวาท อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร 
194 บ.ม่วงกาชงั  ต.สวาท อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร 

6 
7 

นายชูชาติ  วรวงษ ์
นายกินนาส  ศรีมนัตะ 

กรรมการ 
การเงิน 

ชมรมรักษธ์รรมชาติ 31 หมู่ 2  ต.นาโส่  อ.กดุชุม  จ.ยโสธร 
56 หมู่ 2  ต.นาโส่  อ.กดุชุม  จ.ยโสธร 

8 
9 

นายบุญ  พวงศรี 
นายชาติ  สลบัศรี 

ประธาน 
กรรมการ 

สกก.สุขเกษมจาํกดั   38 หมู่  9 ต.โนนเปือย  อ.กดุชุม  จ.ยโสธร 
17  หมู่  12  ต.โนนเปือย  อ.กดุชุม  จ.ยโสธร 

10 
11 

นายบุญมา  นิยมพงษ ์
นายอาํนวย  มนูบุตร 

ประธาน 
กรรมการ 

ส่งเสริมเกษตรกร 106 หมู่ 10  ต.สวาท อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร 
56  หมู่ 10  ต.สวาท อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร 

12 
13 

นายเสถียร  วรนุช 
นายสอน  ทาพนัธ ์

กรรมการ 
ประธาน 

เกษตรอินทรีย ์
เลิงนกทา 

37 หมู่ 10  ต.สวาท  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 
135 หมู่ 6  ต.ส้มผอ่  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร 

14 
15 

นายนิสยั  ไตรยพนัธ์ 
นายแหลม ปลีวงศจ์นัทร์ 

ประธาน 
กรรมการ 

สกก.มวลชน  จาํกดั 88 หมู่ 3  ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 
77  หมู่ 1  ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 

16 
17 

นายท่าน  มุกธวตัร 
นายบุญเกิด  วงษช์มพ ู

ประธาน 
กรรมการ 

สกก.ผูเ้ล้ียงสุกร 
เลิงนกทา 

27 หมู่ 1  ต.กดุแห่  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 
87 หมู่ 1  ต.กดุแห่  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

18 
19 
20 

นายจนัดา  มุทกนัฑ ์
นายสุนา  โคตรวชิา 
นายเสน่ห์  อรุณดี 

กรรมการ 
ประธาน 
กรรมการ 

เกษตรอินทรียส์ร้างม่ิง 38 หมู่ 1  ต.สร้างม่ิง  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 
92 หมู่ 8  ต.สร้างม่ิง  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 
89 หมู่ 4  ต.สร้างม่ิง  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

21 นายจาํเริญ  พวงศรี กรรมการ สหกรณ์มหาชนการเกษตรสุขเกษม  
22 
23 

นายชยัโยค  เมืองหงษ ์
นายดาวเรือง จนัทะมาตย ์

กรรมการ 
ประธาน 

สกก.ไทยเจริญจาํกดั 106 หมู่ 5 ต.คาํไผ ่ อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร 
106 หมู่ 5 ต.คาํไผ ่ อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร 

24 
25 

นายเฉลียว  ละคร 
นายบุญซ้ึง  หอ้งแซง 

กรรมการ 
รองประธาน 

กลุ่มเกษตรกรทาํนาหอ้งแซง 74 หมู่ 16 ต.หอ้งแซง  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 
16 หมู่ 16 ต.หอ้งแซง  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

26 
27 

นางสุพตัร์  โคตรพนัธ์ 
นางสวาท  กลุนพนัธ์ 

ประธาน 
รองประธาน 

สตรีสานตะกร้าบา้นกดุแห่ 247 หมู่ 9 ต.กดุแห่ อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร  
188หมู่ 9 ต.กดุแห่ อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร 

28 
29 

นางคาํมอญ  บุญนูญ 
นางจนัทร์  ทองนอ้ย 

รองประธาน 
ประธาน 

กลุ่มสตรีทอผา้ 15 หมู่ 10 โคกสวาท ต.นาโส่ อ.กดุชุม จ.ยโสธร 

30 
31 

นางบวัไข  ทัง่ทอง 
นางปณิศรา  เมืองหงษ ์

ประธาน 
กรรมการ 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรคาํกา้ว 12 หมู่ 4 ต.หว้ยแกง้  อ.กดุชุม  จ.ยโสธร 
106  หมู่ 4 ต.หว้ยแกง้  อ.กดุชุม  จ.ยโสธร 

32 
33 

นางสมัพาล  ทองแสง 
นางบานเยน็  พรมโสภา 

รองประธาน 
รองประธาน 

กลุ่มศิลประดิษฐด์อกไม ้ 166 หมู่ 3 ต.นํ้าคาํ  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร 
20 หมู่ 3 ต.นํ้าคาํ  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร 

34 
35 

นายสุที  เผา่เพง็ 
นางราตรี  ลาํพทุธา 

กรรมการ 
กรรมการ 

กองทุนหมู่บา้นดอนหวาย บา้นดอนหวาย  อ.กดุชุม  จ.ยโสธร 
บา้นดอนหวาย  อ.กดุชุม  จ.ยโสธร 

36 
37 

นายชาตรี  ไชยรักษ ์
นายวฒิุไกร  ดวงสวา่ง 

ประธาน 
เหรัญญิก 

สหกรณ์เครดิต  ยเูน่ียนซ่งแย ้ บา้นซ่งแย ้ อ.กดุชุม  จ.ยโสธร 
บา้นซ่งแย ้ อ.กดุชุม  จ.ยโสธร 

38 
39 

นางวลิยั  หาวงษ ์
นายศกัดา  ทองนอ้ย 

กรรมการ 
กรรมการ 

ออมทรัพยส์จัจะเพือ่การผลิต บา้นโนนยาง  อ.กดุชุม  จ.ยโสธร 
บา้นโนนยาง  อ.กดุชุม  จ.ยโสธร 
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ตารางภาคผนวกที ่4.5  รายช่ือกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมประชุมใหญ่ วนัท่ี  19  ตุลาคม  2548 

ลาํดบัที่ ช่ือกลุ่ม 
1 กลุ่มเกษตรกรทาํนา ต.นาโส่  บา้นโสกขมุปูน อ.กดุชุม 
2 สหกรณ์เครดิตยเูนียนซ่งแย ้ จาํกดั  ต.คาํเตย  อ.ไทยเจริญ 
3 สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรเลิงนกทา  จาํกดั  อ.เลิงนกทา 
4 กลุ่มส่งเสริมเกษตรกร  ม. 10  ต.สวาท  อ.เลิงนกทา 
5 สหกรณ์การเกษตรไทยเจริญ  ต.คาํไผ ่ อ.ไทยเจริญ 
6 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นคาํกา้ว  ต.หว้ยแกง้  อ.กดุชุม 
7 กลุ่มออมทรัพยโ์นนยาง  ต.กาํแมด  อ.กดุชุม 
8 สหกรณ์เกษตรอินทรียเ์ลิงนกทา  ไทยเจริญ  จาํกดั ต.สามคัคี อ.เลิงนกทา 
9 กลุ่มสตรีสานตะกร้าพลาสติกบา้นกดุแห่  ต.กดุแห่  อ.เลิงนกทา 
10 ศนูยเ์กษตรอินทรีย ์ ต.สร้างม่ิง  อ.เลิงนกทา 
11 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลยโสธร  จาํกดั  อ.เมือง   
12 กลุ่มอาชีพวนาทิพย ์บา้นคาํนํ้าสร้าง ต.คอ้เหนือ อ.เมือง 
13 สหกรณ์เครดิตยเูนียนโนนตาลยโสธร จาํกดั อ.เมือง  
14 สหกรณ์การเกษตร ป่าต้ิว  อ.ป่าต้ิว 
15 สหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร จาํกดั อ.เมือง 
16 เครือข่ายองคก์รชุมชนอาสาสมคัรพิทกัษป่์าเพ่ือชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
17 กลุ่มอาชีพบา้นนาสะไมย ์อ.เมืองยโสธร  
18 กลุ่มออมทรัพยท์รายมูล อ.ทรายมูล 
19 กลุ่มเกษตรกรศรีฐานพลงัสามคัคี อ.ป่าต้ิว อ.เมือง  
20 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบา้นโพธิญาณ ม.6 ต.โพธ์ิไทร อ.ป่าต้ิว  
21 กลุ่มโรงสีชุมชนบา้นกระจาย อ.ป่าต้ิว  
22 กลุ่มจกัสานบา้นทุ่งนางโอก อ.เมือง  
23 กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพลไว อ.มหาชนะชยั  
24 กลุ่มเกษตรกรยัง่ยนืบา้นนํ้าออ้ม อ.คอ้วงั  
25 กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ บา้นดอนผึ้ง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชยั 
26 กลุ่มสหกรณ์สวนป่าเอกชน ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชยั 
27 กลุ่มเกษตรกรทาํนาดงแคนใหญ่ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คาํเข่ือนแกว้ 
28 กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นหวัเมือง  ต.หวัเมือง อ.มหาชนะชยั 
29 สหกรณ์ปศุสัตวด์งยาง/อนุรักษไ์ผง่าม  จาํกดั  บา้นบากเรือ  อ.มหาชนะชยั 
30 กลุ่มเกษตรกรทาํนาสงเปลือย  ต.สงเปลือย  อ.คาํเข่ือนแกว้ 
31 สหกรณ์การเกษตรคอ้วงั  จาํกดั  อ.คอ้วงั   
32 กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บา้นหมู่ 4  ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล  
33 กลุ่มผูใ้ชน้ํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นเซซ่ง ต.เชียงเพง็ อ.ป่าต้ิว  
34 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่บา้นเดิด อ.เมือง 
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ภาคผนวกที ่5.1 ข้อมูลของสมาชิกกลุ่มองค์กรเครือข่าย 

 
ผลจากการศึกษาบทบาทและสถานการณ์กลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ในพืน้ที่จังหวดัยโสธร 

 
คณะผูว้จิยัไดค้ดัเลือกกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ เพื่อการดาํเนินการในระยะท่ี 2  ได ้11 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคาํก้าว  ต.ห้วยแก้ง  อ.กดุชุม  จ.ยโสธร 
 
ก่อตั้งเม่ือปี  พ.ศ.  2521  ประเภท  กลุ่มอาชีพ 
กจิกรรมทีด่ําเนินการ 

1.  ทอเส่ือกก     2.  ทอผา้ฝ้าย,  ผา้โทเร     3.  ตดัเยบ็เส้ือผา้ 
กจิกรรมทีก่ลุ่มดําเนินการได้ระดับน่าพอใจ 
 1.  ทอเส่ือกก     เหตุผล  เป็นท่ีตอ้งการของตลาด  สมาชิกมีความถนดั  วสัดุหาไดง่้าย 
 2.  ทอผา้ฝ้าย       เหตุผล  ตลาดมีความตอ้งการสูง  จาํหน่ายง่าย  คุณภาพดี 
 3.  ตดัเยบ็เส้ือผา้  เหตุผล  ชุมชนมีความตอ้งการ  และรับเยบ็จากกลุ่มอ่ืน 

คณะกรรมการดําเนินงานมีจํานวน   5   คน 
1. ประธานกรรมการ    ช่ือ  นางบวัไข  ทัง่ทอง  โทรศพัท ์ 045  738  537 
2. รองประธานกรรมการ   ช่ือ  นางหนูอางค ์ อินทะโคตร 
3. เหรัญญิก     ช่ือ  นางบุญลว้น  มูละสิวะ 
4. เลขานุการ   ช่ือ  นางจิตต ์ วงษค์าํนอ้ย 
5. จาํนวนสมาชิกปัจจุบนัมีทั้งส้ิน  112  คน 

5.1  สมาชิกท่ีลงทะเบียนคนจนไวแ้ละยงัคงสภาพคนจนอยู ่ มีจาํนวน  -  คน 
5.2  สมาชิกชั้นดี  มีจาํนวน  112  คน 

ผลการดําเนินงานแม่บ้านเกษตรกรบ้านคาํก้าว 

 ทุนดาํเนินการ  ประมาณ  21,000  บาท 
 สมาชิกมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรม  เฉล่ียต่อปี  จาํนวน  3,000  บาท 

กิจกรรมดาํเนินการ รายการ 
ผลผลิต : หน่วยต่อปี 

ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 
ทอผา้ 
ทอเส่ือกก 

ผา้ขาวมา้ 
เส่ือกกพบั 

200 ผนื 
500  ผนื 

 200 ผนื 
500  ผนื 

  200 ผนื 
500  ผนื 
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ความต้องการเช่ือมโยงกบักลุ่ม/องค์กร 
       กลุ่ม/องค์กรทีต้่องการเช่ือมโยง   

1. กลุ่มสตรีกดุแห่  ต.กดุแห่  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 
กิจกรรมท่ีต้องการเช่ือมโยง 

1.1 การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้น 
1.  เงินทุน 
2.  ความรู้  การสานตะกร้าพลาสติก 
3.  การตลาด  ตอ้งการขายผลผลิตของกลุ่ม 

1.2 ตอ้งการขายผลผลิตหรือสินคา้ 
1.3 ตอ้งการผลิตภณัฑข์องกลุ่มเพื่อจาํหน่าย 

2. กลุ่มแม่บ้านศรีฐาน  อ.ป่าต้ิว  จ.ยโสธร 
กิจกรรมท่ีต้องการเช่ือมโยง 

2.1 การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้น 
1.  เรียนรู้การจดัทาํหมอนขิด 
2.  ดา้นการตลาด 
3.  แลกเปล่ียนเรียนรู้การทาํหมอนขิดจากเส่ือกก 

2.2 ตอ้งการขายผลผลิตหรือสินคา้ 
2.3 ตอ้งการรับสินคา้หรือผลผลิตมาจาํหน่าย 

3. กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง  ต.หวัเมือง  อ.มหาชนะชยั  จ.ยโสธร 
กิจกรรมท่ีต้องการเช่ือมโยง 

3.1 การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้น 
ดา้นการตลาดจาํหน่ายส้ินคา้ 

3.2 ตอ้งการขายผลผลิตหรือสินคา้ 
3.3  ตอ้งการรับสินคา้หรือผลผลิตมาจาํหน่าย 
 

ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร 
1. ขาดความรู้ในการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ ์ ดา้นการตลาด   
2. ขาดเงินทุนหมุนเวยีนท่ีเพียงพอ 
3. ขาดตลาดท่ีแน่นอน 

 ตอ้งการใหห้น่วยงาน  องคก์ร  จดัอบรมการผลิตสินคา้อยา่งอ่ืนท่ีกลุ่มยงัไม่เคยทาํและ  แนวทาง
ประสานงานกบักลุ่มอ่ืน  เพือ่หาทางทาํงานร่วมกนั 
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2. กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง  ต.หวัเมือง  อ.มหาชนะชยั  จ.ยโสธร 
 
ก่อตั้งเม่ือปี  พ.ศ.  2536 
ประเภท  กลุ่มอาชีพ 
กจิกรรมทีด่ําเนินการ 

1.  กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม 
2.  กลุ่มทอผา้ไหมยอ้มสีธรรมชาติ 
3.  กลุ่มทอผา้ขาวมา้  ผา้พื้นเมือง 

 4.  กลุ่มทอผา้ห่ม 
 5.  กลุ่มแปรรูปเยบ็ผา้ 
กจิกรรมทีก่ลุ่มดําเนินการได้ระดับน่าพอใจ 
 1.  ทอผา้ไหมมดัหม่ียอ้มสีธรรมชาติ 
 เหตุผล  คุณภาพดี  ไดรั้บรางวลัมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน  (ม.ผ.ช.)  ไดรั้บการ      คดัสรร
ระดบั  4  ดาว  และไดรั้บรางวลัระดบัชาติอีกหลายรางวลั 
 2.  ปลูกหม่อนเล้ียงไหม   
  เหตุผลใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเสน้ไหม  เพิ่มรายไดใ้หก้บัสมาชิก 
 3.  ทอผา้พื้นเมือง 
  เหตุผล  เป็นตน้แบบผา้ลายขิด  ลายลูกหวาย  หรือลายยศสุนทร  ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั
ยโสธร   

คณะกรรมการดําเนินงาน  มีจาํนวน    29   คน 
1.  ประธานกรรมการ    ช่ือ  นางละมยั  โพธ์ิภาษิต  โทรศพัท ์ 045  799  476 
2. รองประธานกรรมการ   ช่ือ  นางลาํใย  เครือชาลี  โทรศพัท ์ 017  036  493 
3. เหรัญญิก     ช่ือ  นางทองศูนย ์ จูทะรักษ ์
4. เลขานุการ   ช่ือ  นางทองกลุ  ประมูลทรัพย ์
5. จาํนวนสมาชิกปัจจุบนัมีทั้งส้ิน  150  คน 

5.1  สมาชิกท่ีลงทะเบียนคนจนไวแ้ละยงัคงสภาพคนจนอยู ่ มีจาํนวน  13  คน 
5.2  สมาชิกชั้นดี  มีจาํนวน  70  คน 

 
ผลการดําเนินงาน 

ดา้นบริการจดัการ 
 ทุนดาํเนินการ  ประมาณ  200,000  บาท 
 สมาชิกมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรม  เฉล่ียต่อปี  จาํนวน   8,500   บาท 
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กิจกรรมดาํเนินการ รายการ 
ผลผลิต : หน่วยต่อปี 

ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 
ทอผา้ 
ผลิตภณัฑแ์ปรรูป 

ผา้ไหมมดัหม่ี 
เคร่ืองใช ้ กระเป๋าจากผา้ไหม 

1,000 ผนื 1,400  ผนื 
500  ช้ิน 

2,000  ผนื 
2,000  ช้ิน 

 
ความต้องการเช่ือมโยงกบักลุ่ม/องค์กร 
       กลุ่ม/องค์กรทีต้่องการเช่ือมโยง 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง   
1.1 การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้น 

1.  การประชาสมัพนัธ์ผลิตผลของกลุ่ม 
2.  การสัง่ออเดอร์ผลิตภณัฑผ์า้ทุกชนิด 

1.2 ตอ้งการขายผลผลิตหรือสินคา้ของกลุ่ม 
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร   

กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
2.1 การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้น 

1.  ออเดอร์ผลิดภณัฑผ์า้ทุกชนิด 
2.  การเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของกลุ่ม 
3.  ความรู้ดา้นการจดัทาํบรรจุภณัฑ ์

2.2 ตอ้งการขายผลผลิตหรือสินคา้ 
3. กลุ่มหมอนขิดบ้านศรีฐาน 

กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
3.1 การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้น 

1.  แลกเปล่ียนสินคา้ 
2.  สร้างเครือข่ายดา้นการตลาด 

        3.2  ตอ้งการขายผลผลิตหรือสินคา้ของกลุ่ม 
                    3.3  ตอ้งการรับสินคา้หรือผลผลิตมาจาํหน่าย 
ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร  

1. ตลาดไม่แน่นอน  บางคร้ังออเดอร์มากไม่สามารถผลิตไดท้นั   
2. ไม่มีตลาดทาํใหสิ้นคา้ตกคา้ง   
3. สมาชิกยงัขาดความรู้ดา้นการจดัทาํบรรจุภณัฑท่ี์สวยงามและมีคุณภาพ 
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3. กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร 
 
ก่อตั้งเม่ือปี  พ.ศ.  2542 
ประเภท  องคก์รการเงิน 
กจิกรรมทีด่ําเนินการ 

1.  สะสมหุน้รายเดือน 
2.  รับฝากเงิน 
3.  ใหสิ้นเช่ือ 

 4.  ใหส้วสัดิการในรูปต่าง ๆ 
 5.  สนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม 
กจิกรรมทีก่ลุ่มดําเนินการได้ระดับน่าพอใจ 
 1.  ดา้นเงินออม เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ฝากเงินอยา่งสมํ่าเสมอ 
  2.  ดา้นสินเช่ือ สมาชิกมีโอกาสไดรั้บเงินในการประกอบอาชีพเสริม 
  3.  จดัสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกรูปแบบต่าง ๆ  อยา่งทัว่ถึงส่งเสริมผูด้อ้ยโอกาส 

 
คณะกรรมการดําเนินงาน  มีจาํนวน   11    คน 
1.  ประธานกรรมการ    ช่ือ  นพ.พิเชฐ  องัศุวชัรากร  โทรศพัท ์ 045  722  547 
2. รองประธานกรรมการ   ช่ือ  นางประชุมสุข  โคตรพนัธ์ 
3. เหรัญญิก     ช่ือ  นางดวงจินดา  คาํสุข 
4. เลขานุการ   ช่ือ  นางเยวลกัษณ์  เมณฑกานุวงษ ์
5. จาํนวนสมาชิกปัจจุบนัมีทั้งส้ิน  625  คน 

5.1  สมาชิกท่ีลงทะเบียนคนจนไวแ้ละยงัคงสภาพคนจนอยู ่ มีจาํนวน -   คน 
5.2 สมาชิกชั้นดี  มีจาํนวน  625  คน   

 ผลการดําเนินงาน 
 ทุนดาํเนินการ  ประมาณ  8,000,000  บาท 
 สมาชิกมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรม  เฉล่ียต่อปี  จาํนวน   10,000   บาท 

กิจกรรมดาํเนินการ 
งบประมาณ : หน่วย(บาท) ต่อปี 

ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 
การถือหุน้ 53,810,260 83,257,110 93,142,500 
รายรับ 7,915,197 9,274,577 11,496,853 
รายจ่าย 2,790,090 2,607,180 2,904,550 
กาํไรสุทธิ 5,125,107 6,667,397 8,000,000 
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ความต้องการเช่ือมโยงกบักลุ่ม/องค์กร 
       กลุ่ม/องค์กรทีต้่องการเช่ือมโยง 
 1.  สหกรณ์ออมทรัพย์อืน่ 

กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
1.1 การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้น 

1.  ดา้นเงินฝาก 
2.  ดา้นสินเช่ือ 
3.  ดา้นวิชาการ 

 2. สหกรณ์การเกษตร 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
ใหค้วามช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้นดา้นวิชาการ/ดา้นบริหารและดา้นบญัชี 

 3.  กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
ตอ้งการรับซ้ือผลผลิตดา้นการเกษตรปลอดสารพิษทุกชนิด 

ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร  
 1. การประสานงานกบักลุ่ม/องคก์รอ่ืน 
 2. ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีไมเ้อ้ือต่อการช่วยเหลือสนบัสนุนกลุ่มออมทรัพยอ่ื์น 
 

4. กลุ่มออมทรัพย์บ้านสร้างช้าง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล 
 
ก่อตั้งเม่ือปี  พ.ศ.  2525 
ประเภท  องคก์รการเงิน 
กจิกรรมทีด่ําเนินการ   

1.  รับฝากเงินจากสมาชิก 
2.  ใหสิ้นเช่ือกบัสมาชิก 
3.  จดัสรรผลกาํไรใหก้บัสมาชิก 

 4.  จดัสวสัดิการแก่สมาชิก 
กจิกรรมทีก่ลุ่มดําเนินการได้ระดับน่าพอใจ 
 1.  ใหสิ้นเช่ือกบัสมาชิก  สมาชิกส่งเงินคืนเป็นไปตามเง่ือนไข 
  2.  สมาชิกมีความพึงพอใจการจดัสรรผลกาํไรใหก้บัสมาชิก 
 3.  การติดตามประเมินผลการทาํงานทุก  3  เดือน 
  เหตุผล  สมาชิกใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีและใชต้ามวตัถุประสงค ์
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ผลการดําเนินงาน 
ดา้นบริการจดัการ 
คณะกรรมการดาํเนินงานมีจาํนวน   16    คน 
1. ประธานกรรมการ    ช่ือ  นายแสวง  ศรีวนัคาํ  โทรศพัท ์ 015  498  834 
2. รองประธานกรรมการ   ช่ือ  นายจร  ศรีวิเศษ  โทรศพัท ์ 016  600  628 
3. เหรัญญิก     ช่ือ  นายสิทธ์ิ  สายรวดคาํ  โทรศพัท ์ 078  686  095 
4. เลขานุการ   ช่ือ  นายสุพล  ศรีมนัตะ 
5. จาํนวนสมาชิกปัจจุบนัมีทั้งส้ิน  668  คน 

5.1  สมาชิกท่ีลงทะเบียนคนจนไวแ้ละยงัคงสภาพคนจนอยู ่ มีจาํนวน  -  คน 
5.2  สมาชิกชั้นดี  มีจาํนวน  660  คน 

 การดําเนินกจิกรรมของกลุ่ม 
 ทุนดาํเนินการ  ประมาณ  263,000  บาท 
 สมาชิกมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรม  เฉล่ียต่อปี  จาํนวน  6,450   บาท 
        ผลการบริหารจดัการ 

กิจกรรมดาํเนินการ รายการ 
งบประมาณ/ผลผลิต : หน่วยต่อปี 
ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

จดัสวสัดิการ 

สงเคราะห์ศพ 3,500 2,000 1,500 
ค่ารักษาพยาบาล - 1,500 6,900 
สร้างอาชีพ - 270,000 290,000 
สร้างท่ีทาํการสถาบนัการเงินฯ - - 4,000 

รับฝากเงินจากสมาชิก หุน้จากสมาชิก 680,500 810,860 1,269,500 
 

ความต้องการเช่ือมโยงกบักลุ่ม/องค์กร 
        กลุ่ม/องค์กรทีต้่องการเช่ือมโยง 
 1.  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร  จํากดั 

กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
 การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้นความรู้ดา้นการเงินการบญัชีโดยใชร้ะบบ 

คอมพิวเตอร์ 
 2. กลุ่มเกษตรกรผลติปุ๋ยชีวภาพ 

กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
ตอ้งการรับซ้ือปุ๋ยชีวภาพเพ่ือมาบริการแก่สมาชิก 

 3.  กลุ่มออมทรัพย์บ้านโนนยาง 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง   ปล่อยเงินกูใ้หก้บักลุ่มออมทรัพยโ์นนยาง 
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ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร 
 1.  อุปกรณ์การจดัเกบ็ขอ้มูลไม่ทนัสมยัและปลอดภยั 
 2.  ขาดระบบบญัชีท่ีถูกตอ้ง  สะดวก  รวดเร็ว 
 3.  ขาดระเบียบแนวปฏิบติัการใหเ้งินกูต่้างกลุ่ม/องคก์ร 
 

5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีฐานพลงัสามัคค ี

 
ก่อตั้งเม่ือปี  พ.ศ.  2545 
ประเภท  กลุ่มอาชีพ 
กจิกรรมทีด่ําเนินการ 

1.  ผลิตหมอนขิด 
2.  จาํหน่ายสินคา้  OTOP 
3.  ออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 

กจิกรรมทีก่ลุ่มดําเนินการได้ระดับน่าพอใจ 
 1.  ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
 เหตุผล  สมาชิกทุกคนมีงานทาํ  มีรายไดเ้พิม่มากกวา่ผลิตใหก้บัพอ่คา้คนกลาง 
 2.  แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน 
  เหตุผล  เป็นแหล่งศึกษาดูงานเป็นท่ีรู้จกัทัว่ประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 

ดา้นบริการจดัการ 
คณะกรรมการดาํเนินงานมีจาํนวน       คน 
1. ประธานกรรมการ    ช่ือ  นางปราณี  จนัเหลือง  โทรศพัท ์ 068  689  772 
2. รองประธานกรรมการ   ช่ือ  นางทองใบ  พลเหตุ  โทรศพัท ์ 068  779  353 
3. เหรัญญิก     ช่ือ  นางบุญชู  แสงส่อง  โทรศพัท ์ 050  244  202 
4. เลขานุการ   ช่ือ  นางสุวรรณ  จนัใด  โทรศพัท ์ 097  731  885 
5. จาํนวนสมาชิกปัจจุบนัมีทั้งส้ิน  40  คน 

5.1  สมาชิกท่ีลงทะเบียนคนจนไวแ้ละยงัคงสภาพคนจนอยู ่ มีจาํนวน  -  คน 
5.2  สมาชิกชั้นดี  มีจาํนวน  40  คน 

 การดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
 ทุนดาํเนินการ  ประมาณ  50,000  บาท 
 สมาชิกมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรม  เฉล่ียต่อปี  จาํนวน  4,000   บาท 
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 ผลการบริหารจดัการ 

กิจกรรมดาํเนินการ รายการ 
งบประมาณ/ผลผลิต : หน่วยต่อปี 
ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

ผลิตสินคา้ 

หมอนสามเหล่ียม   1,000/250 
ท่ีนอน   3,000/500 
เบาะรองนัง่   10,000/400 
หมอนขา้ง   1,000/150 

สินเช่ือเงินกู ้
ออมทรัพย ์ 15,500 31,000 46,500 
สินเช่ือเงินกู ้ 300,000 500,000 500,000 

 
ความต้องการเช่ือมโยงกบักลุ่ม/องค์กร 
       กลุ่ม/องค์กรทีต้่องการเช่ือมโยง 

1.   กลุ่มทอผ้า 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
การรับสินคา้หรือผลผลิตผา้ลายขิดเพื่อนาํมาผลิตหมอน 

2.  สหกรณ์ออมทรัพย ์กลุ่มการเงิน  ธนาคาร 
 กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้น 
1.  กูเ้งินลงทุน 
2.  การตลาดจาํหน่ายสินคา้ 

3.  อุตสาหกรรมจังหวดัยโสธร 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้น 
1.  การออกแบบผลิตภณัฑ ์
2.  การออกแบบบรรจุภณัฑ ์
3.  เงินกูเ้พื่อลงทุน 

4.  สหกรณ์จังหวดัยโสธร 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้น 
1.  การทาํบญัชี 
2.  เงินกูเ้พื่อลงทุน 
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ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร 
1. ขาดรถขนส่งสินคา้ 
2. ขาดเงินทุน 

 

6.  กลุ่มสหกรณ์การเกษตรกรป่าติว้  จาํกดั 
 
ก่อตั้งเม่ือปี  พ.ศ.  2520  สถานท่ีตั้ง  เลขท่ี  98  หมู่ท่ี  8  ต.กระจาย  อ.ป่าต้ิว  จ.ยโสธร 
        โทรศพัท ์ 045  795  046,  045  795  262 
ประเภท  องคก์รการเงิน 
กจิกรรมทีด่ําเนินการ 

1.  ธุรกิจสินเช่ือ 
2.  ธุรกิจการตลาด 
3.  การรับฝากเงิน 

กจิกรรมทีก่ลุ่มดําเนินการได้ระดับน่าพอใจ 
 1.  การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพดา้นการเกษตร 
 2.  จดัทาํโครงการปรับปรุงเมลด็พนัธ์ุขา้ว ทาํใหส้มาชิกมีเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีดีใช ้    ผลผลิตมีคุณภาพ  
ขายไดร้าคาดี 
 3.  รวบรวมผลผลิตเพื่อใหส้หกรณ์มีอาํนาจต่อรองราคากบัพอ่คา้ สมาชิกไดรั้บเงินเฉล่ียคืน มีรายได้
เพิ่ม 
 4.  การรับฝากเงิน ช่วยให ้สหกรณ์มีทุนดาํเนินการเพิ่ม  สมาชิกไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากในอตัราสูง 

คณะกรรมการดาํเนินงานมีจาํนวน   15    คน 
1.  ประธานกรรมการ    ช่ือ  นายพนัธ์  ผาผง  โทรศพัท ์ 068  946  104 
2.  รองประธานกรรมการ   ช่ือ  นายอุ่นหลา้  จนัเหลือง  โทรศพัท ์ 062  585  348 
3. เหรัญญิก     ช่ือ  นายมงคล  แกว้ศรี  โทรศพัท ์ 062  454  267 
4. เลขานุการ   ช่ือ  นายอาํนาจ  ผาสุข 
5. จาํนวนสมาชิกปัจจุบนัมีทั้งส้ิน  1,807  คน 

ผลการดําเนินงาน 
ดา้นบริการจดัการ 
การดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 

 ทุนดาํเนินการ  ประมาณ  1,558,964.60  บาท 
 สมาชิกมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรม  เฉล่ียต่อปี  จาํนวน      บาท 
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 ผลการบริหารจดัการ 

กิจกรรมดาํเนินการ รายการ 
งบประมาณ/ผลผลิต : หน่วยต่อปี 
ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

ธุรกิจสินเช่ือ 
การจ่ายเงินกู ้ 23,417,425 30,506,123 33,457,500 
การรับชาํระหน้ี 21,069,723 27,377,317 33,125,003 

ธุรกิจการตลาด 
การรวบรวมขา้วเปลือก 5,105,165 13,754,331 8,846,672 
จาํหน่ายปุ๋ย 2,458,855 2,414,404 4,272,809 
จาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุขา้ว 1,331,651 2,908,936 2,395,775 

การับฝากเงิน 
เงินฝากออมทรัพย ์ 7,625,412 8,234,535 9,371,586 
เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 6,737,676 7,284,200 8,620,140 

 

ความต้องการเช่ือมโยงกบักลุ่ม/องค์กร 
       กลุ่ม/องค์กรทีต้่องการเช่ือมโยง 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร  จํากดั 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  ดา้นเงินทุนและการทาํธุรกิจสินเช่ือ 

2. สหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร  จํากดั 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 

      ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วพนัธ์ุหลกั  เพือ่นาํเขา้โรงงานปรับปรุงเมลด็พนัธ์ุ 
3.  กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 

                  กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
                  1.  ทาํโครงการเพาะปลูกขา้วพนัธ์ุหลกั  เพื่อนาํผลผลิตเขา้โรงงานปรับปรุง   
     เมลด็พนัธ์ุ 
                  2. ขายเมลด็พนัธ์ุขา้ว 
                  3. ขายขา้วเปลือก 
ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร 

1. งบประมาณในการดาํเนินงาน 
2. การสนบัสนุนของภาครัฐ  ดา้นวิชาการ  การประชาสมัพนัธ์ 
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7.  กลุ่มเกษตรกรทาํนานาโส่  
 
ก่อตั้งเม่ือปี  พ.ศ.  2519  สถานท่ีตั้ง  เลขท่ี  57  หมู่ท่ี  2  ต.นาโส่  อ.กดุชุม  จ.ยโสธร 
ประเภท  สหกรณ์การเกษตร 
กจิกรรมทีด่ําเนินการ 

1.  ซ้ือขา้วเปลือก 
2.  แปรรูปผลผลิตจากขา้ว 
3.  ส่งเสริมการทาํเกษตรอินทรีย ์

 4.  ธนาคารชุมชน 
กจิกรรมทีก่ลุ่มดําเนินการได้ระดับน่าพอใจ 
 1.  การส่งเสริมเกษตรอินทรียไ์ดรั้บความร่วมมือท่ีดีจากเกษตรกร 
 2.  การแปรรูปผลิตผลจากขา้ว  (ขา้วกลอ้ง  ขา้วปลอดสารพิษ) เป็นท่ียอมรับ  และไดรั้บความนิยม
จากตลาด 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
1. ประธานกรรมการ    ช่ือ  นายวจิิตร  บุญสูง  โทรศพัท ์ 078  721  672 
2. รองประธานกรรมการ   ช่ือ  นายสมหวงั  ศรีมนัตะ  โทรศพัท ์ 079  290  470 
3. เหรัญญิก     ช่ือ  นายมัน่  สามสี  โทรศพัท ์ 072  513  451 
4. เลขานุการ   ช่ือ  นางสาวชุธิมา  สามสี  โทรศพัท ์ 072  394  093 
5. จาํนวนสมาชิกปัจจุบนัมีทั้งส้ิน  1,015  คน 

ผลการดําเนินงาน 
ดา้นบริการจดัการ 

              การดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 

กิจกรรมดาํเนินการ รายการ 
งบประมาณ/ผลผลิต : หน่วยต่อปี 

ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

รับซ้ือขา้ว  ขายขา้ว 
ซ้ือขา้วเปลือกหอมมะลิ   
ซ้ือขา้วเปลือกเหนียว 

700,000  900,000 1,000,000 

 

ความต้องการเช่ือมโยงกบักลุ่ม/องค์กร 
       กลุ่ม/องค์กรทีต้่องการเช่ือมโยง 

1. กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 
                 กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
                     1. การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้นเงินทุน   
                     2. ตอ้งการขายผลผลิตหรือสินคา้ขา้วแปรรูป 
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         3. ตอ้งการซ้ือขา้วเปลือก 
2.  สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ไทยเจริญ  เลงินกทา 

                  กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
                     1. การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้นเงินทุน   
                     2. ตอ้งการขายผลผลิตหรือสินคา้ขา้วแปรรูป 
         3. ตอ้งการซ้ือขา้วเปลือก 
ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร 

1. เงินลงทุนไม่เพียงพอ 
2. การตลาดไม่แน่นอน 
3. การบริหารจดัการภายในกลุ่ม 

 

8.  กลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 
 
ก่อตั้งเม่ือปี  พ.ศ.  2519 
ประเภท  สหกรณ์การเกษตร 
กจิกรรมทีด่ําเนินการ 

1.  รับซ้ือขา้วจากสมาชิกมาแปรรูป 
2.  ธนาคารชุมชน 
3.  ผลิตขา้วอินทรียแ์ละแปรรูป 

กจิกรรมทีก่ลุ่มดําเนินการได้ระดับน่าพอใจ 
 การแปรรูปจากขา้วอินทรียไ์ดรั้บการยอมรับ  และเป็นท่ีนิยมจากผูบ้ริโภค  ทาํใหร้าคาจาํหน่าย
สูงข้ึน 

คณะกรรมการดาํเนินงานมีจาํนวน   13    คน 
1. ประธานกรรมการ    ช่ือ  นายอาลยั  พนัพิพฒัน์  โทรศพัท ์ 045  798  182 
2. รองประธานกรรมการ   ช่ือ  นายอรรถเดช  อิศรางกรู  ณ  อยธุยา 
3. เหรัญญิก     ช่ือ  นายไมตรี  สมกอง 
4. เลขานุการ   ช่ือ  นายสมศกัด์ิ  พนัพิพฒัน์ 

ผลการดําเนินงาน 
ดา้นบริการจดัการ 
จาํนวนสมาชิกปัจจุบนัมีทั้งส้ิน  1,000  คน เป็นสมาชิกชั้นดี  จาํนวน  1,000  คน 

 การดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
 ทุนดาํเนินการ  ประมาณ  16,450,000  บาท 
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 สมาชิกมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรม  เฉล่ียต่อปี  จาํนวน   12,000   บาท 

กิจกรรมดาํเนินการ 
กาํไร : บาทต่อปี 

ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 
ผลผลิตทางการเกษตรและ 
แปรรูปผลิตผล 
ธนาคารชุมชน 

กาํไร 
457,755 

กาํไร 
1,193,631.81 

ขาดทุน   
319,103.72 

 

ความต้องการเช่ือมโยงกบักลุ่ม/องค์กร 
       กลุ่ม/องค์กรทีต้่องการเช่ือมโยง 

1. กลุ่มองค์กรการเงิน 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
1. ตอ้งการรับความช่วยเหลือ  งบประมาณในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ 
2. ตอ้งการขายผลผลิตหรือสินคา้ผลิตผลแปรรูปการเกษตร 

2. เกษตรกรทาํนาดงแคนใหญ่ 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 

1.  รับซ้ือขา้วอินทรีย ์
2.  รับซ้ือปุ๋ยอินทรีย ์
 

 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร  จํากดั 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 

                          1. การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้นการจดัทาํระบบบญัชี 
                          2.  ตอ้งการขายผลผลิตหรือสินคา้แปรรูปการเกษตร  (ขา้วปลอดสาร) 
 
ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร 
 1. ความไม่แน่นอนดา้นตลาด เกิดภาวะขาดทุน 
 2. การบริหารจดัการเพ่ือขยายธุรกิจธนาคารชุมชน 
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9. กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ยนื  ต.นํา้อ้อม 
 
ก่อตั้งเม่ือปี  พ.ศ.  2544  สถานท่ีตั้ง  บา้นศิริพฒันา  หมู่ท่ี  8  ต.นํ้าออ้ม  อ.คอ้วงั  จ.ยโสธร 
ประเภท  กลุ่มการเกษตรและอาชีพ 
กจิกรรมทีด่ําเนินการ 

1.  กลุ่มผลิตขา้วอินทรีย ์
2.  กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็ 
3.  กลุ่มโรงสีขา้วชุมชน 

 4.  กลุ่มทาํนํ้ายาเอนกประสงค ์
กจิกรรมทีก่ลุ่มดําเนินการได้ระดับน่าพอใจ 
 1.  กลุ่มผลิตขา้วอินทรีย ์ ต.นํ้าออ้ม  เครือข่าย  รวม  5  ตาํบล 
 สามารถผลิตขา้วท่ีไดรั้บมาตรฐานสากล  จาก  BCS  ของสหภาพยโุรป 
 2.  กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็และปุ๋ยนํ้าหมกัชีวภาพ 
  ไดปุ๋้ยคุณภาพเพื่อปรับปรุงบาํรุงดินประหยดั  และใชใ้นกลุ่มสมาชิกเป็นหลกั 
 3.  กลุ่มโรงสีขา้วชุมชน  ต.นํ้าออ้ม 
  ช่วยใหก้ารแปรรูปผลผลิตและรองรับผลผลิตจากสมาชิกเพื่อการแปรรูปสู่ตลาดทั้งภายในกลุ่ม

และนอกกลุ่ม  และเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
 4.  กลุ่มทาํนํ้ายาอเนกประสงค ์
      เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและความเขม้แขง็พึ่งตนเองมากข้ึน 

คณะกรรมการดาํเนินงานมีจาํนวน   14    คน 
1. ประธานกรรมการ   ช่ือ  นายคาํนึง  มณีบูรณ์  โทรศพัท ์ 071  383  343 
2. รองประธานกรรมการ   ช่ือ  นายสุวรรณ  สิมมา  โทรศพัท ์ 015  794  712 
3. เหรัญญิก    ช่ือ  นายบุญยนื  อาจอาษา  โทรศพัท ์ 062  511  532 
4. เลขานุการ  ช่ือ  นายสุทิน  จนัทะสิงห์  โทรศพัท ์ 062  432  104 

ผลการดําเนินงาน 
ดา้นบริการจดัการ 
จาํนวนสมาชิกปัจจุบนัมีทั้งส้ิน  1,020  คน 

1.  สมาชิกท่ีลงทะเบียนคนจนไวแ้ละยงัคงสภาพคนจนอยู ่ มีจาํนวน  -  คน 
2.  สมาชิกชั้นดี  มีจาํนวน  1,020  คน 
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ผลการบริหารจดัการ 

กิจกรรมดาํเนินการ รายการ 
งบประมาณ/ผลผลิต : หน่วยต่อปี 
ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

ทาํนาเกษตรอินทรีย ์ ขา้วเปลือกอินทรีย ์ 1,200  ตนั 8,200  ตนั 8,318  ตนั 
 หมายเหตุ  กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการปรับปรุงกิจการ  จึงยงัไม่มีผลกาํไร 
ความต้องการเช่ือมโยงกบักลุ่ม/องค์กร 
       กลุ่ม/องค์กรทีต้่องการเช่ือมโยง 

1. สมาคมเพือ่การส่งออก 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 

1. การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้น 
1.  ดา้นการตลาดและการส่งออกผลผลิต 
2.  เคร่ืองบรรจุสูญยากาศ  และเคร่ืองชนัถุง 

  3.  ตอ้งการขายผลผลิตหรือสินคา้ทางการเกษตร 
2. กลุ่มองค์กรทางการเงิน 

กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
             1.  ตอ้งการงบประมาณดา้นค่าใชจ่้ายในการตรวจรับรองคุณภาพ  รับรองแปลงปลูก 
                         2.  ตอ้งการงบประมาณเพือ่ซ้ือเคร่ืองจกัรกลดา้นการเกษตร 
                         3.  ขายผลิตผลแปรรูปการเกษตร  (ขา้วอินทรีย ์) 

3.  กลุ่มทาํนาเกษตรอนิทรีย์ 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 

                         1.  การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้นเครือข่ายการตลาดเกษตรอินทรีย ์
                         2. ตอ้งการขายผลผลิตหรือสินคา้ผลิตผลแปรรูปทางการเกษตร 

3. การรับซ้ือสินคา้หรือผลผลิตขา้วอินทรีย ์
ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร 
 1.  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือผลผลิตเพื่อใหค้รบวงจร 
             2. การบริหารจดัการดา้นการตลาด 
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10. กลุ่มเกษตรกรทาํนาดงแคนใหญ่ 
 
ก่อตั้งเม่ือปี  พ.ศ.  2541 สถานท่ีตั้ง  บา้นดงแคนใหญ่  ต.ดงแคนใหญ่  อ.คาํเข่ือนแกว้  จ.ยโสธร 
ประเภท  กลุ่มการเกษตร 
กจิกรรมทีด่ําเนินการ 

1.  ระดมทุนโดยการถือหุน้ของสมาชิก 
2.  ธุรกิจสินเช่ือ 
3.  ผลิตผลทางการเกษตร  (ผลิตขา้ว) 

 4.  ใหบ้ริการรถบรรทุก 
 5.  รับซ้ือ - ขายขา้ว 
กจิกรรมทีก่ลุ่มดําเนินการได้ระดับน่าพอใจ 
 1.  ธุรกิจสินเช่ือ 
 เหตุผล  เป็นการบริการสมาชิกและไดผ้ลกาํไรแน่นอน 
 2.  รับซ้ือ - ขายขา้ว 
  เหตุผล  บรรเทาความเดือดร้อยใหก้บัสมาชิกสร้างความเป็นธรรมดา้นราคา 

คณะกรรมการดาํเนินงานมีจาํนวน   10    คน 
1. ประธานกรรมการ    ช่ือ  นายบุญสอน  ทองลือ 
2. รองประธานกรรมการ   ช่ือ  นายมณี  ทองทา 
3. เหรัญญิก     ช่ือ  นายจนัดา  นกัพดู 
4. เลขานุการ   ช่ือ  นายพรชยั  ภาคะ 

ผลการดําเนินงาน 
 ผลการบริหารจดัการ 

กิจกรรมดาํเนินการ รายการ 
งบประมาณ/ผลผลิต : หน่วยต่อปี 
ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

ธุรกิจทางการเกษตร สินทรัพยห์มุนเวยีน  863,067.92 594,062.97 
จาํนวนสมาชิกปัจจุบนัมีทั้งส้ิน  193  คน 

1.  สมาชิกท่ีลงทะเบียนคนจนไวแ้ละยงัคงสภาพคนจนอยู ่ มีจาํนวน -   คน 
2.  สมาชิกชั้นดี  มีจาํนวน  193  คน 

 การดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
 ทุนดาํเนินการ  ประมาณ  260,708  บาท 
 สมาชิกมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรม  เฉล่ียต่อปี  จาํนวน   1108   บาท 
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ความต้องการเช่ือมโยงกบักลุ่ม/องค์กร 
       กลุ่ม/องค์กรทีต้่องการเช่ือมโยง 

1. กลุ่มองค์การทางการเงิน 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 

           1. รับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้นเงินทุนดาํเนินการ ระบบบญัชี 
                        2. ขายผลผลิตหรือสินคา้ทางการเกษตร 
              2.  กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรือ 

กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
1.  แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
2.  ความรู้ดา้นการตลาด 
3. ขายผลผลิตหรือสินคา้ทางเกษตร 

ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร 
1. ขาดเงินทุนดาํเนินการกิจการของกลุ่ม 
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน  ขาดตลาดท่ีมัน่คง 

 

11.   ช่ือกลุ่ม  กลุ่มอาชีพวนาทพิย์ 
 
ก่อตั้งเม่ือปี  พ.ศ.  2546 
ประเภท  สหกรณ์การเกษตร 
กจิกรรมทีด่ําเนินการ 

1.  แปรรูปผลิตผลจากป่าตามฤดูกาล  ไดแ้ก่  แปรรูปเห็ดธรรมชาติชนิดต่าง ๆ อดักระป๋อง   
2. แปรรูปแมลงต่าง ๆ  ไดแ้ก่  แมลงทัว่ไปตามธรรมชาติ  เช่นไข่มดแดง  จ้ิงหรีด  ฯลฯ อดั

กระป๋อง 
3.  แปรรูปอาหารอดักระป๋อง  เช่นนํ้าพริก  ชนิดต่าง ๆ 

กจิกรรมทีก่ลุ่มดําเนินการได้ระดับน่าพอใจ 
1. แปรรูปผลิตผลจากป่าตามฤดูกาล  ไดแ้ก่  แปรรูปเห็ดธรรมชาติชนิดต่าง ๆ   อดักระป๋อง  

เหตุผล  เป็นท่ีนิยมของตลาด  เพิ่มมูลค่าผลิตผล  สร้างรายไดใ้หก้บัสมาชิกเป็นอยา่งดี 
2. แปรรูปแมลงต่าง ๆ  ไดแ้ก่  แมลงทัว่ไปตามธรรมชาติ  เช่นไข่มดแดง  จ้ิงหรีด  ฯลฯ  อดั

กระป๋อง  เหตุผล  วตัถุดิบมีในทอ้งถ่ินหาง่าย  เป็นท่ีนิยมของตลาด  เพิ่มมูลค่าผลิตผล  สร้าง รายได้
ใหก้บัสมาชิกเป็นอยา่งดี 
ผลการดําเนินงาน 

ดา้นบริการจดัการ  คณะกรรมการดาํเนินงาน 
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1. ประธานกรรมการ   ช่ือ  นายบวัผนั  เศษสุวรรณ 
2.  รองประธานกรรมการ   ช่ือ  นางประไมล ์ คาํหอง 
3. เหรัญญิก     ช่ือ  นายออ่อนจนัทร์  จนัทร์แกว้ 
4. เลขานุการ   ช่ือ  นางพิมพลิา  แสนสุข 

 ดา้นผลกาํไร/ขาดทุน  การดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 
 ทุนดาํเนินการ  ประมาณ    บาท 
 สมาชิกมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรม  เฉล่ียต่อปี  จาํนวน   220,000   บาท 

จาํนวนสมาชิกปัจจุบนัมีทั้งส้ิน  276  คน 
 สมาชิกท่ีลงทะเบียนคนจนไวแ้ละยงัคงสภาพคนจนอยู ่ มีจาํนวน -   คน 
 สมาชิกชั้นดี  มีจาํนวน  276  คน 

ความต้องการเช่ือมโยงกบักลุ่ม/องค์กร 
 กลุ่ม/องค์กรทีต้่องการเช่ือมโยง 

1. ช่ือกลุ่ม/องค์กรทีต้่องการเช่ือมโยง  กลุ่มแม่บา้น 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง 
1.1  การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้น 

1.  แรงงาน 
2.  งบประมาณ 

1.2  การขายผลผลิตหรือสินคา้แปรรูปทุกชนิด 
1.3  การรับสินคา้หรือผลผลิตจากป่า  เช่น  เห็ด  แมลงชนิดต่าง ๆ 
2.  ช่ือกลุ่ม/องค์กรทีต้่องการเช่ือมโยง  หน่วยงานทางราชการด้านการก่อสร้างถนน 
กิจกรรมท่ีตอ้งการเช่ือมโยง   
1.2 การรับความช่วยเหลือ  สนบัสนุน  เร่ือง/ดา้น   สร้างถนนรอบหนองอ่ึง 
1.3 การขายผลผลิตหรือสินคา้แปรรูปจากกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร 

 ผลผลติไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัธรรมชาติและฤดูกาล 

 การตลาดไม่แน่นอน 
 สมาชิกยงัขาดความรู้และเทคโนโลยชีั้นสูง 

ข้อมูลอืน่ ๆ 
 ตอ้งการวิชาการใหม้ากกวา่เดิม  จะไดมี้ความรู้ใหม้าก ๆ  จะทาํใหโ้ครงการเป็นตวัอยา่ง ท่ีดี  และ
ตอ้งการใหห้น่วยงานทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุนมากกวา่น้ี 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐานการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร 
 สถานท่ีตั้ง  บา้นแจง้นอ้ย  หมู่ท่ี  12  ต.คอ้เหนือ  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร 
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 ผลการบริหารจดัการ 

กจิกรรมดําเนินการ รายการ 
งบประมาณ/ผลผลติ : หน่วยต่อปี 

ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 
ทาํเห็ดโคนกระป๋อง เห็ดโคนขาว  126 3,086 4,200 

โคนแดง 130 2,200 3,000 
เป้งมดแดงกระป๋อง เป้งมดแดงอดักระป๋อง  10,800 14,000 
ไข่มดแดงกระป๋อง ไข่มดแดงอดักระป๋อง  2,800 3,500 
แมลงกระป๋อง แมลงอดักระป๋อง   3,500 
เห็ดผึ้งทามกระป๋อง เห็ดผึ้งทามอดักระป๋อง   300 
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ภาคผนวกที ่6 
ภาพกจิกรรมโครงการ 
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ประชุมก่อนวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมทีมวจิยัท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัร้อยเอด็ จงัหวดัมหาสารคาม 

และจงัหวดัยโสธร 
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สภาพทัว่ไปจังหวดัยโสธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ธนาคารหมู่บา้น 

(1) สหกรณ์การเกษตรอาํเภอป่าติ้ว จาํกดั 

(3)  โปสเตอร์โฆษณาขายเมล็ด 

        พนัธ์ุขา้วของสหกรณ์ 

(5) สภาพแม่นํ้าชีหนา้วดัศรีธรรมาราม 

      เดือนกรกฎาคม 2549 

(6) ตน้ยางนาซ่ึงมีอยูม่ากในจงัหวดั 

(2) โรงงานปรับปรุงเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

      สหกรณ์การเกษตรอาํเภอป่าต้ิวจาํกดั 



 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) ขา้วกลอ้งหอมมะลิ กลุ่มเกษตรกร 

       ทาํนาบากเรือ 

(9) กลุ่มเกษตรทาํนานาโส่ 

(7) โรงสีขา้วกลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ 

(11) ดอนปู่ ตา ป่าชุมชน (12) ศูนยก์ารถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 

        ประจาํตาํบล 

(10) ป่าชุมชน 
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(18) เด๋ียวน้ีฟางขา้วไม่ไดเ้ผาเก็บไวเ้ล้ียง 

         ววัควาย 

(15) ตลาดนดัโค-กระบือ อ. เมือง (16) ปลูกหญา้กินนีสีเขียวขาย 

(17) โรงงานผลิตปุ๋ยประจาํครอบครัว 

(13) โรงงานปุ๋ยชีวภาพอดัเม็ด 

 

(14) เก่ียวหญา้จากคนันาไปเล้ียงโค-กระบือ 
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(21) ประเพณีเดือน 3 ขนปุ๋ยคอก (ฝุ่ น)  

       ใส่ท่ีนา 

(19) วถีิชีวติตอนเชา้ใส่บาตร (20) ปลูกถัว่บาํรุงดินนาขา้ว 

(22) ลาํนํ้าเซ แหล่งนํ้าท่ีใชใ้นการปลูกพืชฤดูแลง้ 

(23) โครงการสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้า (24) โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑอ์าหารจากป่า 

         วนาทิพย ์
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(27) สูบนํ้าออกจากบ่อแลว้ปล่อยกลบัคืน (28) ปลาชอ้นจากการวดิบ่อปลาในนาขา้ว(ขาย) 

(29) ปลาหมอจากบ่อปลา (ทาํปลาร้า) (30) ปลาตวัเล็กทาํปลาร้า 

(26) ปลาหมอจากบ่อปลา (ทาํปลาร้า) (25) เก่ียวขา้วเสร็จ วิดบ่อปลา 
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(34) ยางพาราพืชเศรษฐกิจใหม่ 

(35) ปลูกตน้ยคูาบนคนันา 

(31) อาชีพการเล้ียงววัท่ีมีมากข้ึน (32) สินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์จดั 

        แสดงหนา้ห้องผูว้า่ราชการจงัหวดั 

(36) เขา้พบท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั 

(33) นาขา้วท่ีอุดมสมบูรณ์ 
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(38) บรรจุภณัฑเ์ห็ดโคน (37) ร้านคา้ริมทางขายเห็ดโคน 

(39) เห็ดโคนบรรจุขวด (40) อาหารธรรมชาติ : แมลง 

(41) ร้านคา้ริมทาง ปลาไหล (42) ร้านคา้เห็ดริมทาง 
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(43) ปลาเน้ืออ่อน 

(48) ผกัต้ิว ผกัป่า 

(44) ปลากดเหลือง 

(45) ปลารากกลว้ย 

(47) ปลาส้ม : ปลาตะเพียน 

(46) ปลาตะเพียน 
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ประชุมเครือข่ายคร้ังที ่1 เขตอาํเภอเมือง อาํเภอทรายมูล อําเภอป่าติว้ 

วนัที ่21 กนัยายน 2548 

ณ ห้องประชุมวทิยาลัยชุมชน อาํเภอเมือง จังหวดัยโสธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ลงทะเบียน (2) ประชุมช้ีแจงความเป็นมาโครงการ 

(3) อธิบายกระบวนการวเิคราะห์สถานการณ์ 

      กลุ่ม 

(4) แยกกลุ่มประชุมกลุ่มยอ่ย 

(5) นกัวจิยัเป็นพี่เล้ียงประชุมกลุ่มยอ่ย (6) การนาํเสนอและตรวจสอบความคิดเห็น 
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ประชุมเครือข่ายคร้ังที ่2 อาํเภอมหาชนะชัย อาํเภอค้อวงั อาํเภอคําเข่ือนแก้ว 

วนัที ่6 ตุลาคม 2548 

ณ ห้องประชุมวทิยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลย ี อาํเภอมหาชนะชัย จังหวดัยโสธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) นกัวจิยัช้ีแจงความเป็นมาของโครงการ (2) ระดมความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

(3) นาํเสนอความคิดเห็นของแต่ละคน (4) วเิคราะห์ความคิดเห็นและจดักลุ่มความคิดเห็น 

(5) นาํเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์ 

     ของกลุ่ม 

(6) ถ่ายภาพร่วมกนัก่อนกลบั 
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ประชุมเครือข่ายคร้ังที ่3 อาํเภอกุดชุม อาํเภอเลงินกทา อาํเภอไทยเจริญ 

วนัที ่7 ตุลาคม 2548  

ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุดชุมวทิยาคม อาํเภอกุดชุม จังหวดัยโสธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ลงทะเบียน (2) ประชุมกลุ่มยอ่ย 

(3) ประชุมกลุ่มยอ่ยตามกลุ่มอาชีพ (4) เลขาท่ีประชุมกลุ่มสรุปความคิดเห็น 

(5) มีขอ้สงสัยซกัถาม (6) ฟังการช้ีแจง 
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การประชุมใหญ่เครือข่ายคร้ังที ่1 

วนัที ่19 ตุลาคม 2548  

ณ ศาลากลางจังหวดัยโสธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) นายดิเรก  ศรีวโสภา  หวัหนา้ทีมวจิยั 

      พื้นท่ี 

(5) ช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารประชุม 

(3) นายวรีะ  ภาคอุทยั หวัหนา้โครงการฯ (4) นกัวจิยัปรึกษาหารือท่านสหกรณ์ 

      จงัหวดัยโสธร 

(1) การจดัประชุมใหญ่คร้ังท่ี 1 

(6) เจา้หนา้ท่ีช่วยใหค้าํแนะนาํ 
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(10) ประชุมเครือข่ายยอ่ย 

(7) ประชุมเครือข่ายยอ่ย 

(12) นกัวจิยัช่วยช้ีแนะ 

(8) ประชุมเครือข่ายยอ่ย 

(9) ประชุมเครือข่ายยอ่ย 

(11) ประชุมเครือข่ายยอ่ย 
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(13) นกัวจิยัช่วยช้ีแนะ 

(17) เครือข่ายกลุ่มอาชีพ (18) เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ ์

(16) ผูน้าํกลุ่มเช่ือมโยงเครือข่าย (15) นาํเสนอการเช่ือมโยงเครือข่าย 

(14) นาํเสนอการเช่ือมโยงเครือข่าย 
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(20) นกัวชิาการเขา้ร่วมประชุม 

(21) ระดมความคิดเห็น (22) กลุ่มอาชีพสตรี 

(19) เช่ือมโยงภายในกลุ่มอาชีพ 

(24)  ทีมนกัวจิยั (23) ทีมนกัวจิยัและหวัหนา้ส่วนราชการ 
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ประชุมเครือข่ายย่อยตามพืน้ที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) จดัประชุมยอ่ยเครือข่าย         (2) เครือข่ายร่วมแสดงความคิดเร่ืองการ

                  อนุรักษป่์า  

 

 

 

 

 

 

 

(3) ท่ีปรึกษากลุ่ม อพช.          (4) หมอยาสมุนไพรไดค้วามรู้เร่ือง 

            การรักษาโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) เยาวชนเขา้ร่วมประชุม         (6) การจดัอาหารเล้ียง 
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(7) นกัวจิยัช่วยเป็นวทิยากรในการประชุม         (8) ประชุมกลุ่มเกษตรกรรมย ัง่ยนื 

       ต. นํ้าออ้ม อ.คอ้วงั 

 

 

 

 

 

 

 

(9) ประชุมกลุ่มอนุรักษป่์าดงมะไฟ         (10) ผลผลิต(เห็ดโคน)ของกลุ่ม 

       เพาะเห็ดคอ้เหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) ประชุมกลุ่มแม่บา้นหวัเมือง           (12) ฟืมทอผา้กลุ่มแม่บา้นหวัเมือง 
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ป่าชุมชนบ้านคําแหลม อ.คําเข่ือนแก้ว เป็นป่าชุมชนทีท่าํให้เกดินํา้ซับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ป่าชุมชนบา้นคาํแหลม (2) ป่าชุมชนในพื้นท่ีสาธารณ 39 ไร่ 

(3) ทางเดินในป่าชุมชน 

(4) ป่าชุมชนมีตน้ยางนาและศาลปู่ ตา 

(5) บ่อนํ้าซึมท่ีในอดีตเคยเป็นบ่อนํ้ากิน 

     ของหมู่บา้น 

(6) นํ้าไหลซึมในพื้นไกล ๆ ป่าชุมชน 
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(7) ถงันํ้าประปาหมู่บา้นท่ีสูบนํ้าจากหนองนํ้าท่ี 

      นํ้าไหลซึมจากป่าชุมชน 

(8) ชาวบา้นช่วยกนัขุดเป็นร่องเหมืองส่งนํ้าเพื่อ 

       การเกษตร 

(9) สระนํ้าท่ีนํ้าไหลซึมเขา้ (10) โครงการ SML ทาํร่องเหมือง 

(11) เกษตรกรลดความเส่ียงเร่ืองภยัแลง้ (12) เกษตรกรขายแตงท่ีปลูกในฤดูแลง้ ท่ีใช้

นํ้าซึมจากป่าชุมชน 



 225 

 

การร่วมกจิกรรม/กาํหนดเขตอภัยทานสัตว์นํา้ แม่นํา้เซ  

บริเวณวดัศรีธรรมาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2549 กาํหนดเขต

อภยัทานสัตวน์ํ้าและปล่อยพนัธ์ุปลา 50,000 ตวั 

(2) พระเทพสังวรญาณ(หลวงปู่ พวง) ประธาน

ฝ่ายสงฆ ์

(3) ผูว้า่ราชการจงัหวดัและหวัหนา้ส่วนราชการ

ร่วมกิจกรรม 

(4) การร่วมกิจกรรมปล่อยปลาในวนัเขา้พรรษา 

(5) เขตอภยัทานระยะทาง 1 กม. (6) นกัวจิยัและผูน้าํเครือข่าย 
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การประชุมใหญ่/เครือข่ายคร้ังที ่2 

วนัที ่22 กรกฎาคม 2549  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ ์ (2) เครือข่ายการเงิน 

(3) เครือข่ายการเกษตร (4) เครือข่ายกลุ่มอาชีพ 

(5) เจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุม (6) กลุ่ม อพช. 
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(7) แยกประชุมกลุ่มยอ่ย (8) ประชุมภายในกลุ่มการเกษตร 

(9) แยกประชุมยอ่ย (10) นาํเสนอ 
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