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    จงัหวดัมหาสารคามจงัหวดัมหาสารคามจงัหวดัมหาสารคามจงัหวดัมหาสารคาม        

    

    
    

จังหวัดมหาสารคามตั้งอยูบริเวณตอนกลางของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ 5,225.29 ตาราง
กิโลเมตร หรือ  3,307,302  ไร หางจากกรุงเทพฯ 
โดยทางรถยนต 470 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดใกลเคียง ดังน้ี 
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  ทิศเหนือ     ติดตอกับ จังหวัดขอนแกน
และจังหวัดกาฬสินธุ 
  ทิศใต      ติดตอกับ  จังหวัดสุรินทร
และบุรีรัมย 
  ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  จังหวัดกาฬสินธุ
และจังหวัดรอยเอ็ด 
  ทิศตะวันตก     ติดตอกับ  จังหวัดขอนแกน
และจังหวัดบุรีรัมย 
  

ผลิตภัณฑมวลรวมทั้งจังหวัดมีมาจากมูลคาภาค
ธุรกิจคาขายมากเปนอันดับหน่ึง  รองลงมาคือ  
ผลิตภัณฑจากภาคเกษตรกรรม  การลาสัตวและปา
ไม  และมูลคาจากการศึกษาตามลําดับผลิตภัณฑ
เฉล่ียตอหัวของประชากรในป   2546  เทากับ  
27,748  บาท  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด
มหาสารคามคือ  ขาวนาปรัง  มันสําปะหลัง  และออย
โรงงาน  จํานวนครัวเรือนที่อยูในภาคการเกษตรคิด
เปนรอยละ  71.56  อําเภอที่มีครัวเรือนเกษตรกร
มากที่สุดคือ  โกสุมพิสัย  วาปปทุม  และเมือง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปพยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปพยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปพยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปพ....ศศศศ. . . . 
2547254725472547----2550255025502550    
 
วิสัยทัศนของจังหวัดวิสัยทัศนของจังหวัดวิสัยทัศนของจังหวัดวิสัยทัศนของจังหวัด    
 

“เมืองการศึกษา  พัฒนาทรัพยากรบุคคล  แหลง
ผลิตผลเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษ  และ

เสริมสรางเศรษฐกิจเพ่ือชุมชน” 
    
เปาประสงคเปาประสงคเปาประสงคเปาประสงค    
    

1. เสริมสรางขีดความสามารถทางการแขงขัน  
และยกระดับรายไดของประชาชน 

2. เสริมสรางการพัฒนาทุนทางสังคม  และการ
พัฒนาทีย่ั่งยืน 

 
        กลุมกลุมกลุมกลุม////องคกรองคกรองคกรองคกร////สหกรณในจงัหวดัมหาสารคามสหกรณในจงัหวดัมหาสารคามสหกรณในจงัหวดัมหาสารคามสหกรณในจงัหวดัมหาสารคาม        

 
สหกรณที่จดทะเบียนสหกรณที่จดทะเบียนสหกรณที่จดทะเบียนสหกรณที่จดทะเบียน  ในป  2548  มีสหกรณที่

จดทะเบียน  5  ประเภท  จํานวน  133  สหกรณ คือ  
สหกรณการเกษตร  สหกรณเครดิตยูเนียน  สหกรณ
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รานคา  สหกรณบริการ  สหกรณประมง  กลุม
สหกรณที่จดทะเบียน  โดยเฉพาะสหกรณการเกษตร
ที่บทบาทในการใหความชวยเหลือแกสมาชิก  ใน
การดําเนินธุรกิจการใหสินเชื่อเพ่ือใหสมาชิกที่ขาด
แคลนเงินทุนไดกูยืมเงินดอกเบ้ียต่ํา  การดําเนิน
ธุรกิจรวมกันซื้อ  รวมกันขาย  และธุรกิจการแปรรูป    

    
สหกรณภาคประชาชน สหกรณภาคประชาชน สหกรณภาคประชาชน สหกรณภาคประชาชน ไดแก  กองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง  ธนาคารหมูบาน  กลุมออมทรัพย  
กลุมอาชีพ  และกลุมวิสาหกิจชุมชน  มีบทบาทและ
ธุรกิจเหมือนกัน  แตกตางกันตามหลักการและ
วัตถุประสงคการจัดตั้ง  บทบาทหลักคือ  เปนสถาบัน
การเงิน  สถาบันทางการผลิต  และสถาบันทาง
การตลาด  โดยมีเปาหมายในการบริการและอํานวย
ความสะดวกใหกับสมาชิกเพ่ือเพ่ิมรายได  ขยาย
โอกาส  
 
 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินภารกิจของ  
กลุม/องคกร/สหกรณ  พบวา  สหกรณที่จดทะเบียน
มักเกิดจากนโยบายทางราชการ  หรือมีเจาหนาที่
ทางราชการเขามากํากับดูแลมากเกินไปทําใหขาด
ความยืดหยุนในการบริหารจัดการซึ่งเปนอุปสรรค
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ในการเชื่อมโยงเครือขายกับสหกรณภาคประชาชน  
สําหรับสหกรณภาคประชาชนมีจุดดอยที่การขาด
การเอาใจใส  ดูแล  และชวยเหลือจากหนวยงานที่มี
หนาที่เก่ียวของอยางตอเน่ืองดวยความที่เปนองคกร
ขนาดเล็ก  ทําใหพบกับปญหาดานการตลาด  หาก
ไมสามารถแก ไขไดด วยตั ว เองหรือขาดการ
ชวยเหลือจากทางราชการก็จะเปนผลใหกลุมตอง
แตกสลายไป   
 
 การเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตรที่มีอยูบางแลว  
แตยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  จากการจัดเวทีพบวา
มีเครือขายที่มีการเชื่อมโยงกันอยูอยางเปนรูปธรรม
และตอเน่ืองมีอยู  2  เครือขาย  ไดแก  เครือขาย
เชื่อมโยงธุรกิจการรับฝากเงิน  และเครือขายการ
เชื่อมโยงธุรกิจการรับซื้อพันธุขาว  การขายขาวสาร  
และธุรกิจการรับซื้อขาวเปลือก  ซึ่งเปนการเชื่อมโยง
กันในระหวางกลุมสหกรณการเกษตร  และเครือขาย
เชื่อมโยงของกลุมแมบานของก่ิงอําเภอกุดรัง 
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การเชือ่มโยงเครอืขายเดมิของสหกรณการเกษตรในการเชือ่มโยงเครอืขายเดมิของสหกรณการเกษตรในการเชือ่มโยงเครอืขายเดมิของสหกรณการเกษตรในการเชือ่มโยงเครอืขายเดมิของสหกรณการเกษตรใน

จงัหวดัมหาสารคามจงัหวดัมหาสารคามจงัหวดัมหาสารคามจงัหวดัมหาสารคาม    
 เครือขายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณการเกษตรใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามที่มีอยูเปนการเชื่อมโยง
ธุรกิจเงินฝาก  ธุรกิจการซื้อเมล็ดพันธุขาว  และธุรกิจการ
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ขายขาวสาร  ซึ่งมีสหกรณการเกษตรบรบือ  จํากัด  เปน
แมขายในการเชื่อมโยงกับสหกรณการเกษตรตางๆ  ทั้ง
ในจังหวักมหาสารคามและนอกจังหวัด  โดยธุรกิจหลัก
สหกรณการเกษตรตางๆ  จะขอใหสหกรณการเกษตร
บรบือ  จํากัด  นําเงินไปฝากกับสหกรณการเกษตรที่รวม
เครือขาย  เพ่ือที่จะนําเงินไปซื้อขาวจากสมาชิก  และนํา
ขาวเปลือกไปขายใหกับสหกรณการเกษตรบรบือ  จํากัด  
ไปทําการแปรรูป  เนื่องจากสหกรณการเกษตรบรบือมี
โรงสีขาวขนาดใหญเปนของตนเอง  และในขณะเดียวกัน
ก็จะนําขาวสารที่แปรรูปแลวไปขายคืนกลับไปยังสหกรณ
ที่เปนเครือขายเชนเดียวกัน 
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การเชือ่มโยงเครอืขายเดมิการเชือ่มโยงเครอืขายเดมิการเชือ่มโยงเครอืขายเดมิการเชือ่มโยงเครอืขายเดมิ    
ของกลุมแมบานกิง่อาํเภอของกลุมแมบานกิง่อาํเภอของกลุมแมบานกิง่อาํเภอของกลุมแมบานกิง่อาํเภอ    
กดุรงั  จกดุรงั  จกดุรงั  จกดุรงั  จ....มหาสารคามมหาสารคามมหาสารคามมหาสารคาม 
    เครือขายการเชื่อมโยงธุรกิจการทอผาของกลุม
แมบ านมีกลุมแมบ าน  บ านกุดรั ง เปนแมข ายหลัก  
เนื่องจากเปนกลุมแมบานที่มีชื่อเสียงในการทอผาไหม
ลายสรอยดอกหมาก  ซึ่งเปนผาไหมลายเอกลักษณของ
จังหวัดมหาสารคาม  การเชื่อมโยงเครือขายในครั้งแรก
เปนการใหความรูในการทอผาไหมใหแกกลุมแมบานที่
สนใจเฉพาะในก่ิงอําเภอกุดรังเทานั้น    ในขณะเดียวกัน
กลุมแมบาน  บานกุดรังมีเงินทุนดําเนินงานมาก  จึงให
เงินกูแกกลุมแมบานตางๆ  ที่ไดรับความรูไปแลวเพ่ือนาํไป
ลงทุนในการดําเนินงานตามความสามารถของกลุมแลว
นําผลิตภัณฑของตนเองกลับมาขายและฝากขายกับกลุม
แมบานดงรัง     
 

            สําหรับเครือขายธนาคารหมูบานดําเนิน
กิจกรรมในลักษณะการประชุมและการศึกษาดูงาน
เพ่ือแลกเปล่ียนความรูและประสบการณในการ
บริหารจัดการองคกรการเงินชุมชนการทําบัญชี  แต
ไมปรากฏการทําธุรกรรมทางการเงินรวมกันระหวาง
กลุมองคกรการเงินที่เปนสมาชิกศูนยเครือขายอยาง
เปนรูปธรรม 
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 รปูแบบกจิกรรมการเชือ่มโยงเครอืขายรปูแบบกจิกรรมการเชือ่มโยงเครอืขายรปูแบบกจิกรรมการเชือ่มโยงเครอืขายรปูแบบกจิกรรมการเชือ่มโยงเครอืขาย        กลุมกลุมกลุมกลุม////
องคกร  และสหกรณ  ในพืน้ที่องคกร  และสหกรณ  ในพืน้ที่องคกร  และสหกรณ  ในพืน้ที่องคกร  และสหกรณ  ในพืน้ที่จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัมหมหมหมหาสารคามาสารคามาสารคามาสารคาม        

    
    
กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ AIC (Apprecation  Influence  Control)AIC (Apprecation  Influence  Control)AIC (Apprecation  Influence  Control)AIC (Apprecation  Influence  Control)        
มขีัน้ตอนคอืมขีัน้ตอนคอืมขีัน้ตอนคอืมขีัน้ตอนคอื            

1. วิเคราะหสถานการณกลุม/องคกร  และสหกรณ 
  1.1  โดยใหแตละองคกรเขียนกิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานขององคกร 
 1.2 ใหแตละองคกรเขียนกิจกรรมที่องคกร

ดําเนินงานประสบความสําเร็จ  หรือเปนจุดแข็งตองการจะ
เชื่อมโยงกับองคกรอื่น 

 1.3  ใหแตละองคกรเขียนกิจกรรมที่องคกร
ดําเนินงานประสบปญหา  หรือเปนจุดออนตองการให
องคกรอื่นมาชวย 

2. นําขอมูลมาเขียนสรุปเพ่ือใหทุกคนพิจารณา
รวมกัน 

3. สรุปกิจกรรมหลักที่จะเชื่อมโยง  และองคกรที่มี
สวนเก่ียวของ 

4. แบงกลุมผูเขาประชุมตามกิจกรรมหลักเพ่ือระดม
ความคิดเห็น  เรื่องรูปแบบกิจกรรมในการเชื่อมโยง
เครือขาย 
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5. นําเสนอผลการระดมสมองของแตละกลุม 
ผลจากการประชุม  ได กิจกรรมหลักๆ  ที่ มี

ศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือขาย  3  เครือขาย  ไดแก  
เครือขายขาว  เครือขายผา  และเครือขายการเงิน 
    
 เครอืขายทีเ่กดิขึน้เครอืขายทีเ่กดิขึน้เครอืขายทีเ่กดิขึน้เครอืขายทีเ่กดิขึน้        

 
1.  เครือขายขาว 
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การเชื่อมโยงเครือขายขาวการเชื่อมโยงเครือขายขาวการเชื่อมโยงเครือขายขาวการเชื่อมโยงเครือขายขาว    
ของกลุมสหกรณการเกษตรของกลุมสหกรณการเกษตรของกลุมสหกรณการเกษตรของกลุมสหกรณการเกษตร    
ในปจจุบันการดําเนินการเชื่อมโยงเครือขายอยูใน

รูปแบบหลวมๆ  สมาชิกเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น 
แลกเปล่ียนเรียนรู  แตยังไมมีการดําเนินงานอยางเต็ม
รูปแบบและยังไมเห็นผลการเชื่อมโยง  เนื่องจากมีเวลา
จํากัด วัตถุประสงคของเครือขายคือ  เพ่ือใหสมาชิกเกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู   ไดรวมกันคิดรวมกันสราง
วิสัยทัศนและพันธกิจของกลุมสมาชิกตามแนวทางความ
รวมมือ  และชวยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยมีเปาหมายที่จะ
เพ่ิมปริมาณมูลคาธุรกิจ  และขยายชองทางการตลาดให
สามารรองรับผลผลิตของสมาชิกไดทั้งหมด 
 
2. เครือขายผา  
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การเชื่อมโยงเครือขายผาการเชื่อมโยงเครือขายผาการเชื่อมโยงเครือขายผาการเชื่อมโยงเครือขายผา    

ของกลุมสตรีแมบาน  หรือศูนยวิสาหกิจชุมชนแปรของกลุมสตรีแมบาน  หรือศูนยวิสาหกิจชุมชนแปรของกลุมสตรีแมบาน  หรือศูนยวิสาหกิจชุมชนแปรของกลุมสตรีแมบาน  หรือศูนยวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผาไหมตําบลกุดรังรูปผาไหมตําบลกุดรังรูปผาไหมตําบลกุดรังรูปผาไหมตําบลกุดรัง    

การเชื่อมโยงเครือขายผาไดมุงประเด็นไปที่กลุมสตรี
ทอผาไหมบานกุดรังที่ไดมีการเชื่อมโยงเครือขายกับกลุม
สตรีแมบานอื่นๆ อยูบางแลว  การดําเนินการเปนลักษณะ
ที่กลุมสตรีบานกุดรังเปนผูสอนวิธีการทอผาและรับซื้อ
กลับไป เพ่ือนําออกขายตอไป โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือให
สมาชิกไดเกิดความรูในการจัดการการผลิตและการตลาด
เก่ียวกับเสนไหม  โดยเฉพาะผาไหมมัดหม่ีลายสรอย
ดอกหมาก  เพ่ือใหสมาชิกใหกลุมเครือขายของศูนย
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผาไหมไดมีรายไดเพ่ิมข้ึน  ตาม
แนวทางความรวมมือ  และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
โดยมีเปาหมายในการเพ่ิมปริมาณมูลคาธุรกิจใหสูงข้ึน
จากระยะที่ผานมา  และสมาชิกของกลุมเครือขายมีรายได
เพ่ิมข้ึนอยางนอยไมตํ่ากวาปที่ผานมา 
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 ผลการวเิคราะหเครอืขายผลการวเิคราะหเครอืขายผลการวเิคราะหเครอืขายผลการวเิคราะหเครอืขายคณุคาคณุคาคณุคาคณุคากบัการแกไขปญหากบัการแกไขปญหากบัการแกไขปญหากบัการแกไขปญหา

ความยากจนความยากจนความยากจนความยากจน        
  
 เครือขายขาว จากบทบาทการเชื่อมโยงในดานเงิน
ฝาก  และการรวบรวมขาวมีผลทําใหสหกรณที่เชื่อมโยง
กันสามารถอํานวยสินเชื่อเพ่ือการเกษตรใหกับสมาชิกทํา
ใหสมาชิกผูจดทะเบียนคนจนมีเงินทุนในการประกอบ
อาชีพไดผลผลิตและมีรายไดเพ่ิมสามารถแกปญหาความ
ยากจนไดระดับหนึ่ง 
 
 เครือขายผา จากบทบาทการเชื่อมโยงเครือขายผา
ในเรื่องเงินกูและธุรกิจการซื้อขายผาไหม  ทําใหสมาชิก
ที่จดทะเบียนคนจนมีโอกาสในการประกอบอาชีพและ
สามารถเพ่ิมรายไดใหกับตัวเองไดเปนอยางดี 
 
 สิ่ งที่ทีมวิจัยไดรับประโยชนคือ   ชุดความรู ใน
กระบวนการเรียนรู แบบมีสวนรวม  ทํ าใหได รับรู
กระบวนการหรือวิธีคิดของชาวบานอยางแทจริง  การใช
ความสามารถดั้ ง เดิมและภู มิปญญาทอง ถ่ินให เปน
ประโยชนในการเพ่ิมรายไดที่แนนอนและม่ันคงกวาที่จะ
ประกอบอาชีพการเกษตรเพียงอยางเดียวในการประกอบ
อาชีพทอผาไหมและการเชื่อมโยงการทําธุรกิจ 
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 ขอเสนอแนะเพือ่การวจิยัในอนาคตขอเสนอแนะเพือ่การวจิยัในอนาคตขอเสนอแนะเพือ่การวจิยัในอนาคตขอเสนอแนะเพือ่การวจิยัในอนาคต            
 

1.  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาผูนําองคกรตอนแบบ  
โดยเฉพาะการพัฒนาแนวคิดในดานบริหารจัดการชุมชน
ตามหลักสหกรณ  และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให
เกิดความคิดเชิงบูรณาการในการแกปญหาความยากจน 

2. การศึกษาเพ่ือพัฒนากลุมและองคกรประชาชน
ใหรูจักการทําแผนธุรกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยเนนการนําทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกครอบครัวและชุมชน 

3. การ ติดตามและประ เ มินผลการเชื่ อมโยง
เครือขายที่เกิดข้ึนข้ันตน  เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือความเขมแข็งและย่ังยืนของเครือขายที่แทจริง 

4. การศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการชวยเหลือ
สมาชิกสหกรณที่จดทะเบียนคนจนโดยเฉพาะผูที่มีรายได
ตํ่ากวาเกณฑ  จปฐ.  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การหนุนเสริมเครือขายใหมีการจัดทําแผนกล
ยุทธการเชื่อมโยง  และการแปลงแผนกลยุทธไปสู
แผนปฏิบัติการ 

 
 

    
    



โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพ้ืนท่ีจังหวัด
มหาสารคาม 

 

19 

    

�����ก�'0����������# 

# ก��*�)�ก+.)#*�"�
��#
�"��;� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก���7�����$+ก���,"#�#�� ���*�)+,ก+.)# 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพ้ืนท่ีจังหวัด
มหาสารคาม 

 

20 

ก��*+ก��+ !���� ���%&�,��)���#���ก0����ก+.)#�)�� 
 

 

 

��ก��������&� 
 

��#��  �)���
  *+,
�,.  2549.  ��)���ก���&�	)6�	����#� �(���ก�� 
,	7��*���ก����ก� �!�,���-��	���	����������.  ������.�	"� 
'%����7����ก���)��%&���!������,
��#��ก��*�)�����  ('��.)  *+, 
�7���ก���ก���.����.���.�ก�������  (�ก�.).  ก�.����F. 

 


