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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของการวจัิย 

1.1.1 หลกัการและเหตุผล 
    การส่งเสริมและพฒันาชุมชนในจงัหวดัมหาสารคามเป็นกิจกรรมท่ีดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะการผลกัดนัใหเ้กิดการรวมกลุ่มในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแกปั้ญหาท่ีสาํคญัในจงัหวดั 
ดงัท่ีจงัหวดัมหาสารคาม (http://www.mahasarakham.go.th) ไดส้รุปสภาพปัญหาท่ีสาํคญัของจงัหวดัไว้
ดงัน้ี 
 (1). ปัญหาความยากจนของประชาชน ซ่ึงในปี พ.ศ. 2547 มีครัวเรือนยากจนจาํนวน 44,269 
ครัวเรือน   ซ่ึงเป้าหมายของยทุธศาสตร์จงัหวดักาํหนดไวว้า่ครัวเรือนยากจนตอ้งลดลง          ร้อยละ 16 
 (2). ปัญหาอุทกภยั ซ่ึงเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกปี มีผลกระทบต่อความเสียหายครอบคลุมพื้นท่ีทั้ง
ในเขตเมือง และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของทุกอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ 
 (3). ปัญหาการวา่งงานและแรงงานอพยพ โดยเฉพาะในช่วงหลงัฤดูเกบ็เก่ียวการอพยพแรงงาน
ดงักล่าวจะมีทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และการประมง 
 (4). ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม  โดยเฉพาะปัญหาคุณภาพดินตํ่า การแพร่กระจาย
ของปัญหาดินเคม็ ส่งผลใหก้ารประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของประชาชนส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาดา้นผลผลิต 
 (5). ปัญหาดา้นสงัคม เช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็นตน้ 
 จะเห็นไดว้า่ปัญหาในจงัหวดัมหาสารคามมีอยูห่ลายดา้น โดยเฉพาะปัญหาความยากจน  
ซ่ึงจากขอ้มูลพื้นฐานจาํนวนผูม้าจดทะเบียนคนจนพบวา่ จงัหวดัมหาสารคามซ่ึงมีประชากรจาํนวน 
942,909 คน มีจาํนวนผูม้าจดทะเบียน 170,386 คน เป็นจาํนวนครัวเรือนท่ีจดทะเบียน 135,500 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 18.07 ของประชากรทั้งจงัหวดั และปัญหาของผูล้งทะเบียนคนจนส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ปัญหา
หน้ีสิน ซ่ึงมีถึงร้อยละ 38.37 รองลงมาคือปัญหาท่ีดินทาํกิน ร้อยละ 32.53 
(http://www.khonthai.com/webphr/indexpnr.php) ดงันั้น ปัญหาความยากจนจึงถือเป็นปัญหาสาํคญัท่ี
ตอ้งกาํหนดไวใ้นยทุธศาสตร์จงัหวดั เพราะปัญหาคนยากจน นอกจากขาดแคลนรายได ้ และปัจจยัส่ีแลว้ 
ยงัขาดโอกาสทางการศึกษา การรักษาพยาบาล การไม่เขา้ถึงบริการของรัฐ ปัจจยัสาํคญัของความยากจน
คือ อาชีพของครัวเรือน เพราะคนยากจนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท่ีไม่มัน่คงมีรายไดน้อ้ยไม่พอเพียงกบั
การครองชีพ ขาดความรู้และทกัษะในดา้นการบริหารจดัการทั้งการผลิตและการลงทุน ซ่ึงมีแนวคิดวา่
สภาพปัญหาดงักล่าวจะไดรั้บการช่วยเหลือและพฒันา หากมีการสร้างพื้นฐานใหเ้กิดการรวมกลุ่มเพื่อ
พึ่งพากนัเองของประชาชน โดยมีหน่วยงานรัฐเขา้ไปเป็นผูใ้หก้ารแนะนาํ ดงันั้นภาครัฐจึงตอ้งมีบทบาท
ในการพฒันาชุมชน ซ่ึงในจงัหวดัมหาสารคามมีหน่วยงานหลายหน่วยงานท่ีมีบทบาทดงักล่าว โดยมี



   2

หน่วยงานหลกั  ไดแ้ก่ สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั  และสาํนกังานส่งเสริม
การเกษตรจงัหวดั เป็นตน้ 
 สาํหรับกลุ่มและองคก์รประชาชนในจงัหวดัมหาสารคาม ทั้งท่ีจดัตั้งโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย และไม่ไดมี้การจดทะเบียนมีเป็นจาํนวนมาก กล่าวคือ ในปี 2547 องคก์รท่ีมีการจดทะเบียน
ประกอบดว้ย สหกรณ์ทั้งหมด 119 สหกรณ์ รวมปริมาณธุรกิจ 4,957,169,464 บาท แบ่งเป็น สหกรณ์ภาค
การเกษตร 104 สหกรณ์ รวมปริมาณธุรกิจ 848,882,095 บาท และเป็น สหกรณ์นอกภาคการเกษตรอีก 15 
สหกรณ์ รวมปริมาณธุรกิจ 4,108,287,369 บาท นอกจากนั้นยงัเป็นกลุ่มเกษตรกรอีก 66 กลุ่ม ปริมาณ
ธุรกิจจาํนวน 10,413,254 บาท สาํหรับองคก์รท่ีไม่ไดมี้การจดทะเบียน ประกอบดว้ย กลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆท่ีจดัตั้งข้ึนเองอีกเป็นจาํนวนมาก (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม, 
2548) 
 นอกจากน้ี การเช่ือมโยงเครือข่ายกเ็ป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีกลุ่มและองคก์รประชาชน ในหลายกลุ่ม
ไดมี้การดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการเช่ือมโยงธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร โดย
เป็นกลุ่มการซ้ือขาย กลุ่มแลกเปล่ียนความรู้เป็นตน้ ซ่ึงนาํไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิต และ
เครือข่ายการตลาด โดยพบวา่ในปี 2548 มีเครือข่ายการผลิตจาํนวน 43 คู่ และเครือข่ายการตลาดจาํนวน 
37 คู่  ดา้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพบวา่มีการจดัตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน 31  ตาํบล (สหกรณ์จงัหวดั
มหาสารคาม, 2548) 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นวา่จงัหวดัมหาสารคามมีการจดัตั้งกลุ่มและองคก์รประชาชนต่าง ๆ หลาย
องคก์ร การเขา้ไปพฒันาและใหค้วามช่วยเหลือจึงดาํเนินการไดห้ลายลกัษณะ แต่ปัญหาประการหน่ึงท่ี
พบคือ กลุ่มและองคก์รประชาชน รวมทั้งสหกรณ์ต่าง ๆ ยงัหวงัพึ่งพาการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ
ฯมากจนเกินไป โดยเห็นวา่หากหน่วยงานภาครัฐฯเขา้ไปดูแลช่วยเหลือจะทาํใหส้ามารถพฒันากลุ่มต่าง ๆ 
ได ้ ซ่ึงถือวา่เป็นแนวคิดท่ีไม่ถูกตอ้งนกั นอกจากน้ี จากการวิจยัดา้น สหกรณ์ท่ีผา่นมา พบวา่ประเดน็ของ
ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานของสหกรณ์มกัจะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงประเดน็ท่ีสาํคญัไดแ้ก่       การขาด
แคลนทุนดาํเนินงาน และวสัดุอุปกรณ์ ทาํเลท่ีตั้งสหกรณ์ไม่เหมาะสม การบริหารจดัการไม่มี
ประสิทธิภาพ การขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิก คณะกรรมการดาํเนินการไม่มีศกัยภาพและความพร้อม 
ฝ่ายจดัการขาดความรู้และทกัษะในการดาํเนินธุรกิจ เป็นตน้ ซ่ึงขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาและพฒันา
สหกรณ์ คือการขอการสนบัสนุนจากรัฐฯ หรือทางรัฐฯเองควรเขา้มาใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือ แต่ความ
เป็นจริงแลว้นโยบายของรัฐฯมกัจะมาจากบนลงล่าง สหกรณ์ส่วนใหญ่ยงัคงดาํเนินงานไปตามนโยบาย
ของรัฐฯโดยมิไดเ้กิดจากความตอ้งการของสมาชิกอยา่งแทจ้ริง ปัญหาท่ีตามมากคื็อ นอกจากโครงการจะ
ลม้เหลวแลว้ สมาชิก สหกรณ์ยงัตอ้งแบกรับภาระหน้ีสินต่อไปอยา่งท่ีไม่ควรเป็น  
 ดงันั้น การสร้างความร่วมมือจึงถือเป็นกิจกรรมท่ีคณะผูว้จิยัเห็นวา่ควรมีการส่งเสริมและ
พฒันา จึงไดศึ้กษากระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่มและองคก์รประชาชน ในพื้นท่ีจงัหวดั
มหาสารคาม เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันา กลุ่มองคก์รฯท่ีอยูภ่ายใตอุ้ดมการณ์ สหกรณ์ ท่ีจะนาํไปสู่
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ความเป็นเอกภาพและประโยชน์ท่ีพึงมีต่อประชาชน รวมทั้งการพฒันาภายใตร้ะบบเครือข่าย
ความร่วมมือกบัขบวนการสหกรณ์   โดยเนน้ความเป็นอิสระบนการพึ่งพาตนเองในท่ีสุด 
 
 1.1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 (1).เพื่อศึกษาสถานการณ์การดาํเนินงานของ ขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม  
เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางการหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพคนและองคก์รในการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
 (2).เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในการวิเคราะห์และกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงาน
ของขบวนการสหกรณ์ 
 (3).เพื่อศึกษาถึงรูปแบบกระบวนการของการเช่ือมโยงเครือข่ายในปัจจุบนัของขบวนการ 
สหกรณ์ 
 (4).เพื่อศึกษาถึงขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาไปสู่ความเขม้แขง็ของขบวนการ สหกรณ์ 
และความยัง่ยนืในการเช่ือมโยงเครือข่ายในอนาคต 
 
 1.1.3 นิยามศัพท์ 
 ขบวนการสหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน และสหกรณ์ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน หรือท่ี
เรียกวา่ สหกรณ์ภาคประชาชน 
 สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม  สหกรณ์
ร้านคา้  สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย ์และ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  
 สหกรณ์ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน หรือสหกรณ์ภาคประชาชน ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการพฒันา 
กลุ่มสจัจะออมทรัพย ์ กลุ่มเกษตรกร ธนาคารหมุ่บา้น  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บา้น และกองทุนหมู่บา้น เป็น
ตน้ 
 
 1.1.4 ระเบียบวธีิการวจัิย 
  1.1.4.1 ขอบเขตของการวจัิย 
  (1).การวิจยัในคร้ังน้ีจะมุ่งกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในการกาํหนดแนวทางการ
ดาํเนินงานและปรับเปล่ียนแนวทางการดาํเนินงานตามความเป็นไปไดใ้นการสร้างและพฒันาเครือข่าย
ของ ขบวนการสหกรณ์  ในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 
  (2).ประชากรในการวจิยั ไดแ้ก่ ขบวนการสหกรณ์ ท่ียงัมีการดาํเนินงานอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดั
มหาสารคาม สาํหรับตวัอยา่งในการทาํการศึกษา จะไดท้าํการคดัเลือกตวัแทนของขบวนการ สหกรณ์
แบบมีจุดมุ่งหมาย (Purposive sampling) 
  (3).ระยะเวลาในการทาํการศึกษาวจิยั ใชเ้วลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2549 
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1.1.4.2  ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 

  ในการวิจยัคร้ังน้ี จะเป็นการวิจยัทั้งทางปริมาณและคุณภาพ ในลกัษณะของการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ของขบวนการสหกรณ์ และกบั
หน่วยงานของรัฐโดยมีขั้นตอนการดาํเนินงาน  ดงัน้ี 
  ขั้นที ่1  ศึกษาการดําเนินการ และประเมินความสนใจ  
  โดยทาํการศึกษาสถานการณ์การดาํเนินงานและเครือข่ายการเช่ือมโยงของกลุ่มและ
องคก์รประชาชน ต่างๆในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม ต่อจากนั้นทาํการคดัเลือกกลุ่มองคก์รฯท่ีมีความ
เขม้แขง็และมีศกัยภาพในการเช่ือมโยง และขอเชิญผูแ้ทนของแต่ละองคก์รมาทาํการประชุมสมัมนาเชิง
ปฎิบติัการ เพื่อช้ีแจงและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการวิจยั เพือ่คดัหากลุ่มองคก์รท่ีมีศกัยภาพและมี
ความสนใจในการเช่ือมโยงเครือข่ายต่อกนั และในระหวา่งการศึกษาวิจยันั้นกลุ่มองคก์รฯดงักล่าว จะมี
ส่วนร่วมเชิงปฏิบติัการทุกขั้นตอนในการศึกษา โดยมีคณะทีมงานวิจยัเป็นผูป้ระสานหรืออาํนวยความ
สะดวก  
          ขั้นที ่2 การสร้างเครือข่ายนําร่องโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั  
  จากเครือข่ายท่ีคดัหาไดใ้นขั้นท่ี 1  คณะนกัวจิยักจ็ะเขา้ไปดาํเนินการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัภายในกลุ่มของแต่ละเครือข่าย โดยจดัเวทีประชุมระดมความคิดใหมี้การพบปะ พดูคุย 
แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ของตวัแทนแต่ละกลุ่มองคก์ร เพื่อใหเ้กิดเป็น
เครือข่ายนาํร่อง ซ่ึงจะทาํใหก้ลุ่มองคก์รฯเกิดการพฒันาแนวความคิด ในการแกไ้ขปัญหาการดาํเนินงาน
หรือการติดตามประเมินผลของตนเอง สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกลุ่มองคก์รฯ จดักิจกรรมการ
เช่ือมโยงเครือข่ายและพฒันาเครือข่ายในการเช่ือมโยงกนัระหวา่งกลุ่มองคก์รฯ โดยเจา้หนา้ท่ีจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและคณะนกัวจิยัจะเป็นผูส้งัเกตการณ์และคอยประสานงาน  
  ขั้นที ่3 การขยายเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ 
  หลงัจากท่ีคณะนกัวิจยัไดด้าํเนินการทดลองปฏิบติัการร่วมกบัเครือข่ายนาํร่องเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้     กจ็ะมีการขยายแนวคิดและการดาํเนินการเช่ือมโยงไปยงักลุ่ม/องคก์รประชาชน และ
สหกรณ์อ่ืน ๆ  โดยการจดัเวทีประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยคณะนกัวิจยัจะเป็นผูป้ระสานงานและเสนอ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
  ขั้นที ่4 ขั้นการประเมิน สรุปผล และจัดทาํรายงาน 
  ในขั้นตอนน้ี จะเป็นการติดตามผลการเช่ือมโยงเครือข่าย โดยนกัวิจยัในโครงการและ
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทาํการประชุมเพื่อรายงานความกา้วหนา้ผลการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มและ
องคก์รประชาชน และวางแผนการบริหารความร่วมมือระหวา่งกลุ่มองคก์รฯในระยะยาว เพื่อใหเ้กิดการ
สร้างเครือข่ายการเช่ือมโยงขยายต่อไปยงักลุ่มองคก์รฯอ่ืน และเกิดการพฒันาเครือข่ายเช่ือมโยงใหเ้กิด
ความยัง่ยนืไปในระยะยาว 
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1.1.5 ผู้มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 
  ประกอบด้วย 
  (1.)  นกัวิจยัในโครงการฯ    ทาํหนา้ท่ีประสานการศึกษาการดาํเนินการของกลุ่มองคก์ร
ฯ ประเมินความสนใจ ร่วมจดัทาํแผนการดาํเนินงานในการวิเคราะห์และกาํหนดทิศทางของกลุ่มองคก์รฯ
และประสานการเช่ือมโยง เพื่อใหส้ามารถทาํงานร่วมกนัได ้ เกิดการเช่ือมโยง นาํไปสู่การพฒันา
ขบวนการสหกรณ์ 
  (2.)  กลุ่มผูร่้วมปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ ผูน้าํกลุ่มและองคก์รประชาชน   
ผูบ้ริหารและสมาชิกกลุ่มองคก์รฯในพื้นท่ี  นกัวิชาการ จากองคก์รของรัฐฯในพ้ืนท่ี           ท่ีเขา้มามีส่วน
ร่วมในการกาํหนดบทบาทการดาํเนินงานของกลุ่มองคก์รฯ  เพื่อนาํไปสู่การพฒันาขบวนการ สหกรณ์ใน
ท่ีสุด 
 

1.1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี จะทาํใหท้ราบถึงสถานการณ์การเช่ือมโยงเครือข่ายของ 
ขบวนการสหกรณ์ รูปแบบของกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายในปัจจุบนั ตลอดจนแนวทางในการ
พฒันาไปสู่ความเขม้แขง็ของเครือข่าย ซ่ึงคาดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อ ขบวนการสหกรณ์เหล่านั้น ในการ
ท่ีจะนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืในการเช่ือมโยงเครือข่ายในอนาคตต่อไป และ
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ในการนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชก้บั
การส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายของขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อการสร้างเครือข่ายในรูปแบบ
สหกรณ์ใหเ้กิดความเขม้แขง็ พฒันาและยัง่ยนืต่อไป 
 
1.2 สภาพทัว่ไปของจังหวดัมหาสารคาม 
                 1.2.1 ด้านกายภาพ 
  จงัหวดัมหาสารคามตั้งอยูบ่ริเวณตอนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีพื้นท่ี 
5,225.29 ตารางกิโลเมตร หรือ  3,307,302  ไร่ ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต ์470 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี(ภาพท่ี 1) 
   ทิศเหนือ ติดต่อกบั  จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
   ทิศใต ้  ติดต่อกบั  จงัหวดัสุรินทร์และบุรีรัมย ์
   ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั  จงัหวดักาฬสินธ์ุและจงัหวดัร้อยเอด็ 
   ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั  จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดับุรีรัมย ์
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  จงัหวดัมหาสารคาม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อาํเภอ 2 ก่ิงอาํเภอ 133 ตาํบล 
(องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 131 แห่ง) 1,934 หมู่บา้น  (ภาพท่ี 2 และตารางท่ี 1.1) 
 

                                
 
 
                             ภาพที ่1  แผนทีป่ระเทศไทยแสดงทีต่ั้งของจังหวดัมหาสารคาม 
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                             ภาพที ่2 แผนทีจั่งหวดัมหาสารคามแสดงพืน้ทีต่ั้งของอาํเภอต่างๆ 
ตารางที ่1.1 จํานวนพืน้ที ่หมู่บ้าน ตาํบล ครัวเรือน ประชากร ความหนาแน่น เป็นรายอาํเภอ    

       ของจังหวดัมหาสารคาม 2547  
อาํเภอ/กิง่
อาํเภอ 

ห่าง
จาก 
จังหวดั 

(ก.ม.) 

ปีที ่
ก่อตั้ง 

พืน้ที ่ จํานวน ประชากร ครัว 
เรือน ตร.กม. ร้อย

ละ 
ตํา 
บล 

หมู่ 
บ้าน 

ชาย หญงิ รวม 

เมือง - 2443 556.697 10.65 14 185 72,013 73,959 145,972 38,922 
โกสุมพิสยั 28 2443 827.876 15.84 17 230 59,024 59,535 118,559 28,242 
วาปีปทุม 40 2422 605.744 11.59 15 240 57,366 58,221 115,557 26,670 
บรบือ 26 2490 681.622 13.05 15 203 54,862 54,634 109,496 26,013 
พยคัฆฯ 82 2440 342.79 6.56 14 227 43,620 43,899 87,519 19,822 
กนัทรวิชยั 18 2502 372.221 7.12 10 183 38,911 39,532 78,443 18,423 
นาเชือก 58 2506 528.789 10.12 10 145 30,685 30,746 61,431 13,299 
เชียงยนื 55 2502 277.618 5.31 8 116 31,530 31,740 63,279 14,834 
นาดูน 64 2512 248.449 4.76 9 94 19,501 18,507 37,008 7,954 
แกดาํ 28 2531 149.521 2.86 5 88 14,849 14,626 29,475 6,407 
ยางสีสุราช 25 2523 242.507 4.64 7 91 18,010 17,906 35,916 7,589 
ก่ิง อ. กดุรัง 37 2538 267 5.11 5 85 18,589 18,137 36,726 8,264 
ก่ิง อ. ช่ืนชม 75 2540 128 2.38 4 47 12,180 12,537 25,717 5,491 
รวม - - 5,228.8 100 133 1,934 470,110 473,988 944,098 219,912 
 ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัมหาสารคาม 
 

จงัหวดัมหาสารคามมีการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบเทศบาลทั้งหมด 11 แห่ง แบ่งเป็น
เทศบาลเมือง จาํนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ท่ีเหลืออีก 10 แห่ง เป็นเทศบาลตาํบล โดยท่ี
ในอาํเภอยางสีสุราช ก่ิงอาํเภอกดุรัง และก่ิงอาํเภอช่ืนชมยงัไม่มีการบริหารราชการรูปแบบเทศบาล 
สาํหรับพื้นท่ีในเขตเทศบาลทั้งหมดมีจาํนวน 86.876 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1.66 ของพื้นท่ี
ทั้งหมดของจงัหวดั (ตารางท่ี 1.2) 
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ตารางที ่1.2 แสดงจํานวนและร้อยละของพืน้ทีใ่นเขตเมือง(เทศบาล) และพืน้ทีน่อกเมือง 
(อบต. สภาตาํบล) 

 
อาํเภอ/กิง่อาํเภอ 
 

 
จํานวน 
เทศบาล 

พืน้ที(่ตร.ม) 
ในเขตเทศบาล 

 
นอกเขตเทศบาล 

 
รวมทั้งหมด 

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 

1.เมืองมหาสารคาม 2 34.020 6.11 522.677 93.89 556.697 100.00 

2.โกสุมพิสยั  1 5.550 0.67 822.326 99.33 827.876 100.00 
3. วาปีปทุม 1 1.440 0.24 604.334 99.76 605.774 100.00 

4. บรบือ 1 2.000 0.29 679.622 99.71 681.622 100.00 
5. พยคัฆภูมิพสิยั 1 11.200 3.27 331.590 96.73 342.790 100.00 

6. กนัทรวิชยั 1 3.660 0.99 368.561 99.01 372.221 100.00 
7. นาเชือก 1 7.018 1.33 521.780 98.67 528.798 100.00 

8. เชียงยนื 1 2.258 0.82 271.772 99.18 274.030 100.00 
9. นาดูน 1 7.500 3.02 240.949 96.98 248.449 100.00 

10. แกดาํ 1 12.230 8.18 137.291 91.82 149.521 100.00 
11. ยางสีสุราช 0 0.000 0.00 242.507 100.00 242.507 100.00 
12. ก่ิง อ. กดุรัง 0 0.000 0.00 267.000 100.00 267.000 100.00 

13. ก่ิง อ. ช่ืนชม 0 0.000 0.00 128.000 100.00 128.000 100.00 
รวม 11 86.876 1.66 5,138.414 98.34  5,225.29 100.00 

 ท่ีมา: ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัมหาสารคาม, 2547 

 
              1.2.2  ด้านเศรษฐกจิ 
     (1) ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวดัและมูลค่าผลติภัณฑ์เฉลีย่ / คน / ปี 
  สาํหรับผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัมหาสารคามซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าผลิตภณัฑท์ั้ง
จากภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร ระหวา่งปี 2542 ถึง 2546 มีแนวโนม้เพิม่ข้ึนโดยตลอด โดย
ในปี 2546 ผลิตภณัฑม์วลรวมของทั้งจงัหวดัมีมูลค่าเท่ากบั 25.3 ลา้นบาท โดยแยกเป็นมูลค่าผลิตภณัฑ์
จากภาคการเกษตรจาํนวน 5.8 ลา้นบาท และเป็นมูลค่าจากนอกภาคการเกษตรอีกจาํนวน 19.4 ลา้นบาท 
ซ่ึงมีมูลค่าสูงกวา่ในปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ีโดยมีมูลค่าจากภาคธุรกิจการคา้ขายสูงเป็นลาํดบั 1 รองลงมาเป็น
มูลค่าผลิตภณัฑจ์ากเกษตรกรรม การล่าสัตวแ์ละป่าไม ้ และมูลค่าจากการศึกษา ตามลาํดบั ทาํใหมี้มูลค่า
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ผลิตภณัฑเ์ฉล่ียต่อหวัของประชากรจงัหวดัมหาสารคาม ในปี 2546 เท่ากบั 27,748 บาท ซ่ึงสูงกวา่ในปีท่ี
ผา่นๆมา (ตารางท่ี 1.3) 
ตารางที ่1.3 มูลค่าผลติภัณฑ์ของจังหวดัมหาสารคามตามราคาประจําปี จําแนกตามสาขา 

       การผลติ พ.ศ. 2542-2546 
         (หน่วย : พนับาท) 

สาขาการผลติ 2542 2543 2544 2545 2546 

(1999) (2000) (2001) (2002) (2003) 

ภาคการเกษตร 4,167 3,689 4,370 4,519 5,881 
เกษตรกรรม การล่าสตัว ์และการป่าไม ้ 4,045 3,566 4,244 4,409 5,764 
การประมง 122 123 126 110 117 
ภาคนอกการเกษตร  17,833 17,618 17,697 17,845 19,431 
เหมืองแร่และเหมืองหิน 28 29 23 31 39 
การผลิตอุตสาหกรรม 1,605 1,798 2,053 1,730 2,080 
การไฟฟ้า ก๊าซและการประปา 305 316 326 332 360 
การก่อสร้าง 1,743 1,126 865 1,041 958 
การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต ์ของ
ใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือน 

9,395 6,573 6,210 6,358 7,054 

โรงแรมและภตัตาคาร 100 124 114 108 120 
การขนส่งสถานท่ีเกบ็สินคา้และการ
คมนาคม 

904 961 1,146 1,030 1,163 

ตวักลางทางการเงิน 869 809 791 866 920 
บริการดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ การใหเ้ช่าและ
บริการทางธุรกิจ 

1,070 1,085 1,081 1,125 1,137 

การศึกษา 2,894 2,723 2,857 2,877 3,172 
ท่ีมา : สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัมหาสารคาม, 2547 
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ตารางที ่ 1.3 มูลค่าผลติภัณฑ์ของจังหวดัมหาสารคามตามราคาประจําปี จําแนกตามสาขาการผลติ พ.ศ. 
2542  - 2546 (ต่อ) 

(หน่วย : พนับาท) 
สาขาการผลติ 2542 2543 2544 2545 2546 

(1999) (2000) (2001) (2002) (2003) 

การบริการดา้นสุขภาพและงานสงัคม
สงเคราะห์ 

587 605 683 765 741 

การใหบ้ริการชุมชน สงัคม และการบริการ
ส่วนบุคคลอ่ืนๆ 

128 150 172 199 214 

ลูกจา้งในครัวเรือน 9 9 10 10 10 
ผลติภัณฑ์มวลรวมทั้งจังหวดั 22,001 21,307 22,068 22,364 25,312 

มูลค่าผลติภัณฑ์เฉลีย่ต่อคน (บาท) 22,887  22,057 24,288 24,053 27,748 

ประชากร (1,000 คน) 961 966 948 930 912 
 ท่ีมา : สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัมหาสารคาม, 2547 

 
        (2) การใช้ประโยชน์ทีด่นิทางการเกษตร 
  จงัหวดัมหาสารคามมีพื้นท่ีทั้งหมด 3,307,302 ไร่ มีพื้นท่ีทางการเกษตร 2,624,014 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 86.39 ของพื้นท่ีจงัหวดั ท่ีนามีพื้นท่ีมากท่ีสุดเท่ากบั 2,186,844 ไร่ รองลงมาคือพืชไร่ท่ีมี
จาํนวนเท่ากบั 197,984 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 83.33 และ 7.15 ของพื้นท่ีทางการเกษตร ตามลาํดบั 
อยา่งไรกต็าม เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่จงัหวดัมหาสารคามเป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีในการปลูกหม่อนเป็นจาํนวน
มากจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ(ตารางท่ี 1.4) 
 
ตารางที ่1.4 พืน้ทีก่ารเกษตรและการใช้ประโยชน์ทีด่นิทางการเกษตรจังหวดัมหาสารคาม 

     ปี 2547 
 
 
พืน้ทีท่างการเกษตร 
(2,624,014 ไร่) 

การใช้ประโยชน์ทีด่ิน(ไร่) 
ท่ีนา พืชไร่ ไมผ้ลและ

ไมย้นืตน้ 
พืชผกั หม่อน พื้นท่ีอ่ืนๆ 

2,186,844 197,984 60,266 18,920 16,576 55,816 
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ท่ีมา : สาํนกังานเกษตรจงัหวดัมหาสารคาม, 2547 
 

(3) พชืเศรษฐกจิ 
  จากขอ้มูลของสาํนกังานเกษตรจงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ พืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของ
จงัหวดัมหาสารคาม ไดแ้ก่ ขา้วนาปี ขา้วนาปรัง มนัสาํปะหลงั และออ้ยโรงงาน  
   - ขา้วนาปี ในปีเพาะปลูก 2545/2546 ซ่ึงมีพื้นท่ีนาทั้งหมด  2,169,180 ไร่ เป็น
พื้นท่ีท่ีทาํนาและเกบ็เก่ียวได ้1,829,710 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 427 กิโลกรัม/ไร่ ไดผ้ลผลิตรวม 597,016 ตนั คิด
เป็นมูลค่าผลผลิต 5,608.11 ลา้นบาท 
   - ขา้วนาปรัง ในปีเพาะปลูก 2546/2547 มีพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วนาปรังจาํนวน 
97,301 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 746 กิโลกรัม/ไร่ ไดผ้ลผลิตรวม 71,854 ตนั คิดเป็นมูลค่า 330.53 ลา้นบาท 
   - มนัสาํปะหลงั ในปีเพาะปลูก 2546/2547 มีพื้นท่ีเพาะปลูกมนัสาํปะหลงั 
76,461 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 2,601 กิโลกรัม/ไร่ ไดผ้ลผลิตรวม 198,951 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 244.71 
ลา้นบาท 
   - ออ้ยโรงงาน ในปีเพาะปลูก 2546/2547 มีพื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยโรงงาน 116,252 
ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 10,071 กิโลกรัม/ไร่ ไดผ้ลผลิตรวม 1,170,698 ตนั คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 562.81 ลา้นบาท 
  (4) จํานวนครัวเรือนในภาคเกษตร 
  จงัหวดัมหาสารคามมีจาํนวนครัวเรือนท่ีอยูใ่นภาคการเกษตรทั้งหมด 157,391 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 71.56 ของครัวเรือนทั้งหมดของจงัหวดั อาํเภอท่ีมีครัวเรือนเกษตรกรมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
อาํเภอโกสุมพสิยั รองลงมา ไดแ้ก่ อาํเภอวาปีปทุม และอาํเภอเมือง ตามลาํดบั โดยมีจาํนวนครัวเรือน
เกษตรกรเท่ากบั 22,497 ครัวเรือน, 19,141 ครัวเรือน และ 17,247 ครัวเรือน ตามลาํดบั(ตารางท่ี 1.5) 
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ตารางที ่1.5 จํานวนครัวเรือนภาคการเกษตรของจังหวดัมหาสารคาม จําแนกตามรายอาํเภอ  

       ในปี 2546 
  

อาํเภอ ครัวเรือนเกษตรกร 

เมืองมหาสารคาม 17,247 
กนัทรวิชยั 13,132 
โกสุมพิสยั 22,497 
เชียงยนื 11,639 
นาเชือก 10,896 
บรบือ 18,913 
พยคัฆฯ 14,689 
วาปีปทุม 19,141 
นาดูน 6,510 
แกดาํ 5,569 
ยางสีสุราช 6,451 
ก่ิง อ. กดุรัง 6,410 
ก่ิง อ. ช่ืนชม 4,375 
รวม 157,391 

        ท่ีมา: สาํนกังานเกษตรจงัหวดัมหาสารคาม, 2547 
   
   (5) การอุตสาหกรรม 
   จงัหวดัมหาสารคามมีจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนแลว้จาํนวน 
286 แห่ง ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจดทะเบียนมากท่ีสุดคือ โรงงานอุตสาหกรรมอโลหะ 
รองลงมา คือ อุตสาหกรรมขนส่ง มีจาํนวนเท่ากบั 62 โรงงานและ 38 โรงงานตามลาํดบั โรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดมีเงินทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 2,412,343,073.52 บาท อุตสาหกรรมท่ีมีเงินทุนจด
ทะเบียนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมท่ีใชค้นงานมากท่ีสุดไดแ้ก่อุตสาหกรรม
ส่ิงทอ(ตารางท่ี 1.6)  
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ตารางที ่1.6 จํานวนและร้อยละของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวดัมหาสารคาม จํานวนเงิน 

      ทุนจดทะเบียนและคนงานจําแนกตามประเภทสาขาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 
(โรงงาน) 

ร้อยละ เงินทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

คนงาน 
(คน) 

1. อุตสาหกรรมโลหะ 62 21.68 323,204,000 727 
2. อุตสาหกรรมขนส่ง 38 13.29 446,490,700 348 
3. อุตสาหกรรมการเกษตร 24 8.39         202,112,488 615 
4. อุตสาหกรรมอาหาร 26 9.09 509,366,000 685 
5. อุตสาหกรรมผลิตภณัฑโ์ลหะ 21 7.34 127,597,000 166 
6. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 37 12.94 67,644,000 868 
7. อุตสาหกรรมไมแ้ละผลิตภณัฑ์
จากไม ้

24 8.39 47,895,000 384 

8. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และ
เคร่ืองเรือน 

17 5.94 29,890,021 236 

9. อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 5 1.75 33,386,000 26 
10. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 12 4.20 488,411,014 3,916 
11. อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย 5 1.75 43,235,000 779 
12. อุตสาหกรรมพลาสติก 3  1.05 26,940,000 80 
13. อุตสาหกรรมไฟฟ้า 7 2.45 56,436,850 1,834 
14. อุตสาหกรรมยาง 1 0.35 850,000 26 
15. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
ผลิตภณัฑ ์

2 0.70 33,835,000 18 

16. อุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ 

1 0.35  3,800,000 7 

17. อ่ืนๆ 1 0.35 1,250,000  25 
รวม 286 100 2,412,343,073.52 10,740 
 ท่ีมา : สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัมหาสารคาม, 2547 
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  (6) การพาณชิย์ 
   จงัหวดัมหาสารคามมีโรงแรมชั้นหน่ึง 2 แห่ง หา้งสรรพสินคา้ 1 แห่ง  
โรงภาพยนต ์ 3 แห่ง โรงพยาบาลของรัฐ 11 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน (ขนาด 50 เตียง) 1 แห่ง มี
จาํนวนบริษทั / หา้งหุน้ส่วนจาํกดั จาํนวนเงินทุน จาํแนกตามประเภทธุรกิจไดด้งัน้ี  
   - ประเภทนิติบุคคล 
          - หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 5 ราย 
          - หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 822 ราย 
          - บริษทัจาํกดั 146 ราย 
   - ร้านคา้จดทะเบียนพาณิชย ์ในเขตอาํเภอเมือง จาํนวน 3,240 ราย 
   - ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน จงัหวดัมีจาํนวนธนาคารพาณิชยแ์ละ
สถาบนัการเงิน ดงัน้ี 
          - ธนาคารพาณิชย ์จาํนวน 14 สาขา 
          - สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ จาํนวน 16 สาขา ประกอบดว้ย 
    1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  8 สาขา 
    2) ธนาคารออมสิน จาํนวน 6 สาขา 
    3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สาขายอ่ย) จาํนวน 1 สาขา 
    4) ธนาคารพฒันาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง 

    ประเทศไทย สาขามหาสารคาม 1 สาขา 
   - สินคา้นาํเขา้ ส่วนใหญ่จึงเป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถผลิตไดใ้นจงัหวดั เช่น นํ้ามนั
เช้ือเพลิง ปูนซีเมนต ์ไมแ้ปรรูป เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บุหร่ี สุรา รถยนต ์ เคร่ืองจกัรกล อะไหล่และอุปกรณ์ ผกั
และผลไมบ้างชนิด 
   - สินคา้ส่งออก ส่วนใหญ่เป็นสินคา้เกษตร คือ ขา้วเปลือก มนัสาํปะหลงั และ
สินคา้หตัถกรรม 
  (7) แรงงาน 
   - จากการสาํรวจของสาํนกังานสถิติจงัหวดัฯ ในปี 2547 จงัหวดัมหาสารคามมี
ประชากรวยัทาํงาน จาํนวน 742,234 คน เป็นผูมี้งานทาํจาํนวน 533,903 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.93 
ของประชากรวยัทาํงาน เป็นผูว้า่งงานจาํนวน 5,612 คน หรือร้อยละ 0.75 ของประชากรวยัทาํงาน 
                       - มีกาํลงัแรงงานท่ีรอฤดูกาล จาํนวน 3,687 คน หรือร้อยละ 0.49 ของประชากร
วยัทาํงาน 
  (8) การฝากเงนิและเงินสินเช่ือของธนาคารพาณชิย์ 
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   - ปี 2546 จงัหวดัมหาสารคามมีปริมาณเงินฝากจาํนวน 7,566 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากปี 2545 ร้อยละ 3.3 และมีอตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ปี 2543 เท่ากบั 5.5 
   - ปี 2546 จงัหวดัมหาสารคามมีสินเช่ือธนาคารพาณิชยจ์าํนวน 6,446 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนจากปี 2545 ร้อยละ 7.5 โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ปี 2543 เท่ากบั 4.0 (ตารางท่ี 
1.7) 
 
ตาราง 1.7 ปริมาณเงินฝากและสินเช่ือของธนาคารพาณชิย์ในจังหวดัมหาสารคาม ระหว่างปี 
      2543-2546 และอตัราการเปลีย่นแปลงของแต่ละปี 

หน่วย:ล้านบาท 

เงินฝาก
และสินเช่ือ 

พ.ศ. อตัราการเปลีย่นแปลงต่อปี อตัราเฉลีย่
ต่อปี 2543 2544 2545 2546 2544 2545 2546 

เงินฝาก 6,451 7,763 
 

7,566 7,566 11 2.2 3.3 5.5 

สินเช่ือ 5,773 5,944 5,995 
 

6,446 -5.6 10 7.5 4.0 

ท่ีมา: สาํนกังานคลงัจงัหวดัมหาสารคาม, 2547 
 
  (9) ภาษีสรรพากร 
  ผลการจดัเกบ็ภาษีสรรพากรจงัหวดัมหาสารคามปี 2546 มีจาํนวนทั้งส้ิน 314,901,099.22 
บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2545 หรือคิดเป็นร้อยละ 5.11 โดยประเภทของภาษีท่ีสามารถจดัเกบ็ไดม้ากท่ีสุด คือ 
ภาษีบุคคลธรรมดา สามารถจดัเกบ็ได ้ 148,082,464.58 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.02 ของจาํนวนภาษีท่ี
จดัเกบ็ไดท้ั้งหมดในปี 2546 
 
1.3  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัมหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2547 – 2550) 
  สาํหรับยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดัมหาสารคามนั้น ไดมี้การกาํหนดวิสยัทศัน์ 
เป้าประสงคแ์ละประเดน็ยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันาจงัหวดั ในระหวา่งปี 2547 – 2550ไวด้งัน้ี            
 วสัิยทศัน์ของจังหวดั ไดแ้ก่  “เมืองการศึกษา พฒันาทรัพยากรบุคคล แหล่งผลิตผลเกษตร
ปลอดภยัจากสารพิษ และเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน” 

ส่วนเป้าประสงค์ ประกอบดว้ย 2 เป้าประสงคคื์อ 
            1). เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนั และยกระดบัรายไดข้องประชาชน 
          2). เสริมสร้างการพฒันาทุนทางสงัคม และการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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           สาํหรับ ประเดน็ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์การพฒันาจงัหวดั ประกอบดว้ย 4 ประเดน็
ยทุธศาสตร์ดงัน้ี 
                        ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ และศูนยก์ลางวฒันธรรม มี 3 
กลยทุธ์คือ 
          1). การสร้างโอกาสใหก้บัประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการทางการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบการศึกษา 
              2). พฒันาและเสริมสร้างบรรยากาศของสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อการเป็น
สงัคมแห่งการเรียนรู้ 
              3). สนบัสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพฒันากาํลงัแรงงานใหมี้ความรู้ ทกัษะวชิาชีพ 
เพื่อเสริมสร้างภาวะการแข่งขนัและเป็นการเพ่ิมรายไดใ้หก้บัประชาชน 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 ส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งผลิตและจาํหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั
จากสารพิษ มี 3 กลยทุธ์คือ 
              1). ปรับปรุงและพฒันาปัจจยัพื้นฐานการผลิต โดยการปรับโครงสร้างการผลิตไปสู่การ
ผลิตท่ีปลอดภยัจากสารพิษ 
            2). เพิ่มปริมาณของสินคา้การเกษตร ปศุสตัว ์ ประมง เพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บัประชาชน 
รวมทั้งการเพ่ิมคุณภาพของสินคา้ภาคการเกษตรใหส้ามารถแข่งขนัได ้
             3). พฒันาและส่งเสริมใหมี้การนาํเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้น
การผลิต 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 ส่งเสริมสินคา้และผลิตภณัฑชุ์มชนใหส้ามารถแข่งขนัไดมี้ 5 
กลยทุธ์คือ 
              1). สนบัสนุนใหมี้การศึกษาวิจยั เพื่อพฒันาและยกระดบัมาตรฐานของสินคา้ ผลิตภณัฑ์
ชุมชนรวม 47 ผลิตภณัฑ ์
             2). ยกระดบัและพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานของสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชนตามผล
การศึกษา/วิจยั ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ โดยเนน้การเพิ่มมูล
ค่าท่ีประสิทธิภาพการผลิต และบรรจุภณัฑ ์
               3). ส่งเสริมดา้นการตลาดและการจาํหน่ายสินคา้ 
         4). ยกระดบัและพฒันาองคก์รของสินคา้ ผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีมาตรฐานไปสู่ 
การเป็นวิสาหกิจชุมชน 
               5). ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวใหมี้ศกัยภาพ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ มี 3 กลยทุธ์คือ 
               1). โดยการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชนทุกระดบั รวมทั้งการ
สร้างเครือข่ายขององคก์ร 
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            2). พฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 
           3). เสริมสร้างความปลอดภยัดา้นอาหาร 
 
1.4 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบั กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในจังหวดัมหาสารคาม 
 1.4.1  กลุ่มสหกรณ์ 
  จากขอ้มูลสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม ในปี 2548 มีสหกรณ์ท่ีไดจ้ดัตั้งแลว้ 5 
ประเภท จาํนวนทั้งส้ิน 133 สหกรณ์ กระจายอยูท่ ัว่ไปในทุกอาํเภอ มีจาํนวนสมาชิกรวมกนัทั้งหมด 
163,272 คน ประเภทของสหกรณ์ท่ีมีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตร มีจาํนวน 110 สหกรณ์ มีสมาชิก
รวมกนั 144,902 คน รองลงมาไดแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูนียน จาํนวน 13 สหกรณ์ มี
สมาชิกรวม 15,116 คน ส่วนท่ีเหลือเป็นสหกรณ์ร้านคา้ สหกรณ์บริการ และ สหกรณ์ประมง อีกจาํนวน 
10 สหกรณ์ (ตารางท่ี  1.8) นอกจากน้ี ยงัมีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอีก 1 ชุมนุม ไดแ้ก่ ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรมหาสารคาม จาํกดั มีจาํนวนสมาชิกจากสหกรณ์การเกษตรอาํเภอต่างๆ 12 สหกรณ์  
ตารางที ่1.8  จํานวนสหกรณ์และจํานวนสมาชิก ของจังหวดัมหาสารคามจําแนกตาม 

       ประเภทของสหกรณ์ ปี 2548 

ประเภทสหกรณ์ จํานวนสหกรณ์ จํานวนสมาชิก
(คน) 

สหกรณ์การเกษตร 110 144,902 
สหกรณ์ประมง 2 98 
สหกรณ์ออมทรัพย ์และสหกรณ์เครดิตยเูนียน 13 15,116 
สหกรณ์ร้านคา้ 4 3,012 
สหกรณ์บริการ 4 144 
รวม 133 163,272 

ทีม่า : สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม  , 2548 
 

            สาํหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรในจงัหวดัมหาสารคาม ในปี 2548 นั้น จากจาํนวน 110 
สหกรณ์ ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นสหกรณ์การเกษตรทัว่ไป(สกก.) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.
ก.ส.(สกต.) สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ า(สผน.) สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคกระบือ สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกร สหกรณ์ชาวไร่ออ้ย และ
สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนม สามารถแบ่งเป็นสหกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ซ่ึงมีสมาชิกมากกวา่ 1,000 คนข้ึนไป 
จาํนวน 16 สหกรณ์ และมีสหกรณ์ขนาดกลางท่ีมีสมาชิกมากกวา่ 500 คนข้ึนไปอีก 13 สหกรณ์ 
นอกจากนั้นเป็นสหกรณ์ขนาดเลก็ ซ่ึงมีสมาชิกนอ้ยท่ีสุดตั้งแต่ 30 คนข้ึนไป จนถึง 3-400 คน  ส่วน
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประกอบดว้ย สหกรณ์ร้านคา้ จาํนวน 4 สหกรณ์  และสหกรณ์บริการอีก 4 
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สหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์ทั้ง 2 ประเภทมีจาํนวนสมาชิกและกิจกรรมทางธุรกิจไม่มากนกั แต่สาํหรับสหกรณ์
ออมทรัพย ์ ซ่ึงรวมถึงสหกรณ์เครดิตยเูนียนดว้ยนั้น มีจาํนวนรวมกนั 13 สหกรณ์ โดยเป็นสหกรณ์ออม
ทรัพย ์6 สหกรณ์ และเป็นสหกรณ์เครดิตยเูนียนอีก 7 สหกรณ์ มีสมาชิกและการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
เป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย ์ 

1.4.2 กลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชน 
  (1)  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   จงัหวดัมหาสารคาม ไดส้นบัสนุนและจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
และไดรั้บการจดัสรรโอนเงินตามนโยบายของรัฐบาล จากสาํนกังานคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) แลว้ในปี 2547 มีจาํนวน 1,929 กองทุน ซ่ึงไดผ้า่นการประเมินทั้งระดบั 3A 
2A และ 1A หมายถึง ดี ปานกลาง ตอ้งปรับปรุง ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 1.9 
  
ตารางที ่ 1.9 จํานวนและร้อยละของกองทุนหมู่บ้านในจังหวดัมหาสารคามทีไ่ด้รับการจัดช้ัน จําแนกตาม
รายอาํเภอ 
 

 
อาํเภอ 

 

ผลการประเภทมินคร้ังที ่1 

ต้องปรับปรุง ปานกลาง ดี รวม 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 
กนัทรวิชยั 1 147 35 183 
กดุรัง 0 77 7 84 
แกดาํ 1 54 33 88 
โกสุมพิสยั 1 213 15 229 
ช่ืนชม 0 43 4 47 
เชียงยนื 0 53 62 115 
นาเชือก 0 68 76 144 
นาดูน 7 84 3 94 
บรบือ 1 128 71 200 
พยคัฆภูมิพิสยั 9 187 25 221 
เมือง  0 96 100 196 
ยางสีสุราช 0 65 24 89 
วาปีปทุม 1 213 25 239 
รวม 21 1428 480 1929 
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ทีม่า สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัมหาสารคาม ,2548 
 
  ถา้หากพิจารณาเป็นรายอาํเภอ จะพบวา่อาํเภอท่ีมีกองทุนหมู่บา้นท่ีการบริหารจดัการใน
ระดบัดีมากท่ีสุด เป็นอนัดบั 1 คือ อาํเภอเมือง อนัดบัรองลงมา คือ อาํเภอนาเชือก และ อนัดบัสุดทา้ยคือ
อาํเภอนาดูน และเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่กองทุนหมู่บา้นท่ีมีการบริหารจดัการในระดบัดี มีถึง 480 
หมู่บา้น 
  อยา่งไรกต็าม เม่ือพิจารณาถึงจาํนวนของผูกู้เ้งิน และจาํนวนเงินท่ีกูข้องกองทุนหมู่บา้น
และชุมชนเมือง ตามวตัถุประสงคต่์างๆแลว้ จะพบวา่ มีผูกู้เ้พื่อนาํไปใชใ้นการผลิตดา้นการเกษตรมาก
ท่ีสุด คิดเป็นจาํนวนถึงร้อยละ 69.82 ของจาํนวนผูกู้ ้ และคิดเป็นร้อยละ 80.54 ของจาํนวนเงินท่ีกูไ้ป
ทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่การกูไ้ปเพื่อการดาํเนินธุรกิจดา้นคา้ขาย ส่วนการกูย้มืเพือ่ไปใชใ้นการบรรเทา
เหตุฉุกเฉินมีนอ้ยท่ีสุด(ตารางท่ี 1.10) 
 
ตารางที ่1.10  จํานวนและร้อยละของผู้กู้และจํานวนเงินกู้จากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

จังหวดัมหาสารคามจําแนกตามวตัถุประสงค์การกู้ยมื ปี 2547 
 

วตัถุประสงค์การกู้ยมื     จํานวนผู้กู้  
ราย         ร้อยละ 

จํานวนเงินกู้ 

     บาท                        ร้อยละ 
ดา้นการเกษตร 98,820     69.82 1,622,633,712             80.54 
ดา้นอุตสาหกรรม   3,406       2.41     54,370,148                2.70 
ดา้นคา้ขาย 17,382     12.28   275,227,762               13.66 
ดา้นช่าง   3,668       2.59     36,340,079                 1.80 
บรรเทาเหตุฉุกเฉิน  18,262     12.90     26,220,397                 1.30 
รวม 141,538   100.00 2,014,792,098             100.00 
ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัมหาสารคาม ,2548   
 

(2.) ธนาคารหมู่บ้าน 
  เกิดข้ึนสืบเน่ืองมาจากแนวทางพระราชดาํริของในหลวง โดยการจดัทาํโครงการทดลอง
แกไ้ขปัญหาความยากจน ในจงัหวดัมหาสารคาม มีธนาคารหมู่บา้น ท่ีอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการจดัตั้ง 
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงมีแผนงานท่ีจะเปิด
ธนาคารหมู่บา้นแห่งแรก ณ บา้นหนองบวัแกว้ อ.กดุรัง ในเดือนพฤศจิกายน 2548 และมีแผนจะเปิด
ดาํเนินการใหค้รบ 36 แห่งในปี พ.ศ. 2549 
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(3.) กลุ่มออมทรัพย์ 
  เป็นกลุ่มท่ีมีช่ือเรียกหลากหลายแตกต่างกนัไป แต่กมี็วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง
คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกลุ่มออมทรัพยท่ี์พบในจงัหวดัมหาสารคาม ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นนา
ฝาย ต.หวัเรือ อ.กมุภวาปี ซ่ึงมีกิจกรรมในการระดมเงินและออมเงินจากสมาชิก รวมทั้งใหเ้งินกูแ้ก่
สมาชิก กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นอุดมสุข หมู่ 15 ต.หนองซอน  อาํเภอเชียงยนื ซ่ึงรับฝากเงินสจัจะ
ประจาํเดือนและใหส้มาชิกกูย้มืเงินประจาํเดือน กลุ่มออมทรัพยเ์ฉลิมพระเกียรติ บา้นหนองโน ต.หนอง
โน อ.เมืองมหาสารคาม  ซ่ึงนอกจากจะดาํเนินกิจกรรมดา้นการใหกู้ย้มืเงินของสมาชิกแลว้ ยงัมีกิจกรรม
ดา้นการพฒันาสงัคม และใหส้วสัดิการแก่สมาชิก ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั รวมทั้งมีการปันผลกาํไร
ใหแ้ก่สมาชิกดว้ย นอกจากน้ียงัมีกลุ่มออมทรัพยส์จัจะ อาํเภอนา  ดูน  กลุ่มออมทรัพยส์จัจะ อาํเภอแกดาํ 
และกลุ่มออมทรัพยส์จัจะ อาํเภอบรบือ เป็นตน้ 
  (4.)  กลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มอาชีพจงัหวดัมหาสารคาม มีทั้งหมด 166 กลุ่มอาชีพ โดยมีการดาํเนินงานในหลาย
ลกัษณะ เช่น กลุ่มหตัถกรรมไมไ้ผ ่กลุ่มทอเส่ือกก กลุ่มผลิตภณัฑจ่์อ กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากมนั
แกว กลุ่มสตรีทอผา้ เป็นตน้  
  (5) กลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
  ผลการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอาํเภอต่างๆของจงัหวดัมหาสารคาม  (ขอ้มูล  
ณ วนัท่ี 25  กนัยายน 2548 ) มีการจดทะเบียนรวม  142 กลุ่ม เช่น กลุ่มวสิาหกิจชุมชนทอผา้ไหมบา้นโพน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนยส่์งเสริมฯ กลุ่มผลิตภณัฑข์า้วชุมชนหนองล่าม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงจ้ิงหรีด 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไมป้ระดิษฐจ์ากใยบวัหนองคู กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหมกั กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผา้ไหมโนนบูรพา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไมป้ระดิษฐจ์ากรังไหม ทอผา้ไหม เป็นตน้ 
    
1.5 บทบาท ภารกจิ ของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดั 
 1.5.1 กลุ่มสหกรณ์ทีมี่การจดทะเบียน 
  สาํหรับกลุ่มสหกรณ์ท่ีมีการจดทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์การเกษตร จะมีบทบาท
ในการใหค้วามช่วยเหลือแก่มวลสมาชิก โดยการเป็นสถาบนัทางการเงินใหส้มาชิกไดน้าํเงินมาฝาก หรือ
จดัหาเงินทุนใหส้มาชิกไดกู้ย้มืไปใชใ้นการผลิต เป็นสถาบนัทางการผลิต โดยการจดัหาปัจจยัการผลิต 
ไดแ้ก่ ปุ๋ยและเมลด็พนัธ์ุ บริการใหก้บัสมาชิก และมีบทบาทเป็นสถาบนัทางการตลาด โดยการรับซ้ือ
ผลิตผลจากสมาชิก หรือติดต่อแหล่งรับซ้ือต่างๆ ทาํใหก้ลุ่มสหกรณ์การเกษตร มีการดาํเนินภารกิจใน
หลายๆดา้น ตั้งแต่ การระดมหุน้จากสมาชิกเพื่อเป็นเงินทุนดาํเนินงาน การดาํเนินธุรกิจดา้นการรับฝาก
เงินของสมาชิกเพื่อใหส้มาชิกมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจในอนาคต การดาํเนินธุรกิจการใหสิ้นเช่ือเพื่อให้
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สมาชิกท่ีขาดแคลนเงินทุนไดกู้ย้มืเงินดอกเบ้ียตํ่าไปใช ้ รวมการดาํเนินธุรกิจการรวมกนัซ้ือ ธุรกิจการ
รวมกนัขาย และธุรกิจการแปรรูป และเม่ือสหกรณ์มีผลกาํไรสุทธิ กมี็การจดัสรรเงินปันผลและเงินเฉล่ีย
คืนใหก้บัสมาชิกอีกดว้ย ซ่ึงในแต่ละปี กลุ่ม สหกรณ์การเกษตรในเขตจงัหวดัมหาสารคาม ไดมี้การ
ดาํเนินภารกิจต่างๆดงักล่าวกนัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้ากขอ้มูลท่ีประมวลไดจ้ากงบ
การเงินของสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ตามตารางท่ี 1.11 
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ตารางที ่1.11 บทบาทภารกจิของสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัมหาสารคาม 
 
ท่ี สหกรณ์ จาํนวน

สมาชิก
(คน) 

ทุนเรือน
หุน้(บาท) 

เงินฝาก
(บาท) 

อาํนวย
สินเช่ือ
(บาท) 

ธุรกิจซ้ือ
(บาท) 

ธุรกิจ
ขาย
(บาท) 

การแปร
รูป(บาท) 

กาํไร
สุทธิ
(บาท) 

เงินปัน
ผลหุน้
(บาท) 

เงินเฉล่ีย
คืน
(บาท) 

1 สกก.เมืองฯ 7,094 46,194,84
0 

        

2 สกก.บรบือ 11,411          
3 สกก.นาดูน 919          
4 สกก.นาเชือก 1,967          
5 สกก.ยางสีสุฯ 1,610          
6 สกก.พยคัฆฯ 2,547          
7 สกก.วาปีฯ 1,580          
8 สกก.แกดาํ 1,723          
9 สกก.กนัทรฯ 3,535          
10 สกก.โกสุม 3,645          
11 สกก.เชียงยนื 6,262          
12 สกก.กดุรัง 2,052          

ท่ีมา : จากงบการเงินของแต่ละสหกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2548 
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 1.5.2 กลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชน  
                 สาํหรับสหกรณ์ภาคประชาชน ซ่ึงไดแ้ก่ กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ธนาคาร
หมู่บา้น กลุ่มออมทรัพย ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัมหาสารคามนั้น ต่างกมี็บทบาท
และภารกิจทั้งท่ีเหมือนกนั และแตกต่างกนั ตามหลกัการและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งองคก์รนั้นๆ แต่
อยา่งไรกต็าม โดยภาพรวมแลว้บทบาทหลกัของกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชนเหล่าน้ี ไดแ้ก่ การเป็น
สถาบนัทางการเงิน สถาบนัทางการผลิต และสถาบนัทางการตลาด โดยมีเป้าหมายในการบริการและ
อาํนวยความสะดวกใหก้บัสมาชิกเพื่อการเพิ่มรายได ้ขยายโอกาส เช่นเดียวกนักบั สหกรณ์การเกษตร ซ่ึง
ภารกิจท่ีทางกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชนดงักล่าวไดด้าํเนินการ ไดแ้ก่ การรวมกลุ่มกนัและดาํเนินภารกิจ
ตามวตัถุประสงคข์องกลุ่มนั้นๆ เช่น ธนาคารหมู่บา้นและกลุ่มออมทรัพย ์ จะดาํเนินภารกิจในการระดม
หุน้และเงินฝากจากสมาชิก และการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินแต่ยงัขาดแคลนเงินทุน 
ทางดา้นกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกจ็ะมีภารกิจในการรวมกลุ่มกนัเพื่อการผลิตสินคา้ท่ีกลุ่มมี
ความถนดั ใหค้วามรู้ จดัหาอุปกรณ์และวตัถุดิบบริการแก่สมาชิก และเม่ือผลิตไดแ้ลว้กจ็ะมีภารกิจในการ
จดัหาตลาดหรือนาํไปขายต่อไป  
 
1.6  บทวเิคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรคของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์  
 1.6.1 จุดเด่น 
            สาํหรับจุดเด่นของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในขบวนการสหกรณ์แต่ละกลุ่มนั้น กจ็ะมีความ
แตกต่างกนัออกไป โดยท่ีกลุ่มใดท่ีมีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น สหกรณ์การเกษตรหรือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือไดรั้บการอุดหนุนตามนโยบายของทางราชการ เช่น กองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง กจ็ะถือไดว้า่เป็นจุดเด่นประการหน่ึงในการเป็นท่ีเช่ือมัน่ของสมาชิกและเป็นท่ีเช่ือถือของ
บุคคลภายนอกวา่จะไดรั้บการคุม้ครองและช่วยเหลือจากหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหส้ามารถท่ีจะ
ดาํเนินภารกิจตามวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี ส่วนสหกรณ์ภาคประชาชนท่ีไม่ไดมี้การจดทะเบียนอยา่ง
ถูกตอ้งนั้น จุดเด่นน่าจะอยูท่ี่พลงัความเขม้แขง็ในการรวมกลุ่ม ท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
สมาชิก และจุดเด่นอีกประการหน่ึง ไดแ้ก่ การดาํเนินภารกิจต่างๆมกัมีความคล่องตวั รวดเร็วและยดืหยุน่
ไดดี้ อนัเน่ืองมาจากการท่ีไม่ตอ้งมีระเบียบทางราชการมาตีกรอบนัน่เอง ซ่ึงจุดเด่นประเดน็น้ีของสหกรณ์
ภาคประชาชนเป็นส่ิงท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเช่ือมโยงเครือข่ายไดเ้ป็นอยา่งดี   
 1.6.2 จุดด้อย 
 ส่วนจุดดอ้ยสาํหรับสหกรณ์การเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมืองท่ีมีการจดทะเบียนนั้น น่าจะเป็นความสมัพนัธ์กนัในระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั และระหวา่งสมาชิกกบั
คณะกรรมการ ซ่ึงมกัมีช่องวา่งทาํใหค้วามสมัพนัธ์ไม่ค่อยแน่นแฟ้นเท่าท่ีควร ในบางองคก์รใชค้วามเป็น



   24

จุดเด่นในเร่ืองระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเคร่งครัดจนเกินไป ไปทาํใหเ้กิดเป็นจุดดอ้ยในการบริหารกิจการ เช่น 
การเล่นพรรคเล่นพวก เอ้ืออาํนวยประโยชน์เฉพาะในกลุ่มญาติพี่นอ้ง ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัตั้งกลุ่ม/
องคก์รเหล่าน้ีมกัเกิดจากนโยบายของทางราชการ หรือมีเจา้หนา้ท่ีทางราชการเขา้มากาํกบัดูแลมากเกินไป 
ทาํใหข้าดความยดืหยุน่ในการบริหารกิจการ ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคในการเช่ือมโยงเครือข่ายกบัสหกรณ์ภาค
ประชาชนท่ีประสงคจ์ะเขา้เช่ือมโยงธุรกิจดว้ย  สาํหรับจุดดอ้ยในส่วนของสหกรณ์ภาคประชาชน น่าจะ
ไดแ้ก่การท่ีขาดการเอาใจใส่ ดูแลและช่วยเหลือจากหน่วยงานทางราชการท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
ต่อเน่ือง และอาจเป็นเพราะกลุ่ม/องคก์รดงักล่าวมีจุดดอ้ยอีกประการหน่ึงตรงท่ีมกัเป็นองคก์รขนาดเลก็ มี
สมาชิกนอ้ย และมีผลประโยชน์ไม่มากนกั ทาํใหข้าดการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร ซ่ึงมีผลทาํใหก้ลุ่ม/
องคก์รเหล่าน้ีเม่ือพบกบัปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะปัญหาดา้นการตลาด หากไม่สามารถแกปั้ญหาได้
ดว้ยตวัเองหรือขาดการช่วยเหลือจากทางราชการ กจ็ะเป็นผลใหก้ลุ่มตอ้งแตกสลายได ้
 1.6.3 ปัญหาและอุปสรรค 
 เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินภารกิจของ กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ ต่างๆท่ีผา่นมา 
พบวา่ นอกจากปัญหาในการบริหารงานอนัเน่ืองมาจากการมีจุดเด่นและจุดดอ้ยของกลุ่ม/องคก์รดงัท่ีได้
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้แลว้ ปัญหาสาํคญัท่ีมกัไดย้นิอยูเ่ป็นประจาํมกัไดแ้ก่ ปัญหาในดา้นการขาดแคลน
เงินทุน ปัญหาทางดา้นการตลาด ปัญหาการขาดแคลนปัจจยัการผลิต โดยเฉพาะในเร่ืองแหล่งนํ้า ปัญหา
การบริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพ อนัเน่ืองมาจากการขาดผูบ้ริหารท่ีมีความเป็นผูน้าํ และการขาดความ
ร่วมมือท่ีดีจากมวลเหล่าสมาชิก แต่ปัญหาเหล่าน้ีกไ็ม่ใช่วา่จะเป็นปัญหาและอุปสรรคกบัทุกๆ กลุ่ม/
องคก์ร บางกลุ่ม/องคก์ร มีเงินทุนพอเพียงแต่ขาดการบริหารท่ีดี บางกลุ่ม/องคก์ร ไม่มีปัญหาดา้น
การตลาด แต่อาจมีปัญหาดา้นการขาดความมือจากสมาชิก และบางกลุ่ม/องคก์รตอ้งการเฉพาะแต่เพยีง
เร่ืองแหล่งนํ้าการเกษตรเพียงอยา่งเดียว อยา่งไรกดี็ พบวา่ในแต่ละกลุ่ม/องคก์ร เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนกมิ็ใช่
วา่จะหยดุอยูน่ิ่งเฉย มกัมีการหาทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคกนัโดยตลอด ซ่ึงหากไม่สามารถท่ีจะแกไ้ข
ไดโ้ดยตวัเองแลว้ กม็กัจะร้องขอความช่วยเหลือจากทางส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมกัจะร้องตรงไปท่ี
ตวัผูว้า่ราชการจงัหวดั(C.E.O) แต่เท่าท่ีพบ หน่วยงานท่ีมีบทบาทในการช่วยเหลือ และแกใ้ขปัญหาไดดี้
ท่ีสุด โดยเฉพาะต่อกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชน มกัไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือ อ.บ.ต. 
 
1.7 บทบาทภารกจิของเครือข่ายพนัธมิตรทีมี่อยู่เดิมในพืน้ทีจั่งหวดัมหาสารคาม 

1.7.1 เครือข่ายเช่ือมโยงธุรกจิของสหกรณ์การเกษตร 
 เครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคามท่ีมีอยูเ่ดิมนั้น 
เป็นการเช่ือมโยงธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจการซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว และธุรกิจการขายขา้วสาร ซ่ึงแต่เดิมนั้น มี
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จาํกดั เป็นแม่ข่ายในการเช่ือมโยงกบัสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ทั้งในจงัหวดั
มหาสารคามเอง ซ่ึงไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรกนัทรวิชยั จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม 
จาํกดั และนอกจงัหวดั ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จาํกดั จงัหวดัชยัภูมิและสหกรณ์
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การเกษตรเกษตรวิสยั จาํกดั จงัหวดัร้อยเอด็ โดยธุรกิจหลกัไดแ้ก่การท่ีสหกรณ์การเกษตรต่างๆเหล่านั้น 
จะขอใหส้หกรณ์การเกษตรบรบือ จาํกดั นาํเงินไปฝากกบัสหกรณ์การเกษตรท่ีร่วมเครือข่าย เพื่อท่ีจะนาํ
เงินไปซ้ือขา้วจากสมาชิก และนาํขา้วเปลือกไปขายใหก้บัสหกรณ์การเกษตรบรบือ จาํกดั ไปทาํการแปร
รูป เน่ืองจากสหกรณ์การเกษตรบรบือมีโรงสีขา้วขนาดใหญ่เป็นของตนเอง และในขณะเดียวกนักจ็ะนาํ
ขา้วสารท่ีแปรรูปแลว้ขายคืนกลบัไปยงัสหกรณ์ท่ีเป็นเครือข่ายเช่นเดียวกนั  
 นอกจากน้ี ยงัมีการเช่ือมโยงธุรกิจในการซ้ือเมลด็ขา้วพนัธ์ุดีอีกดว้ย โดยสหกรณ์การเกษตร
กนัทรวิชยั จาํกดั จะเป็นแม่ข่ายหลกัในการขายพนัธ์ุขา้วใหก้บัสหกรณ์ต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตร
บรบือ จาํกดั สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสยั จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรเชียงยนื จาํกดั  
(ภาพท่ี 3) 
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ภาพที ่3 การเช่ือมโยงเครือข่ายเดิมของสหกรณ์การเกษตร 
              ในจังหวดัมหาสารคาม 

สกก.บรบือ
จาํกดั 

สกก.กนัทร
วิชัย จาํกดั 

สกก.เกษตร
สมบูรณจ์าํกดั

(ชัยภมูิ) 

สกก.เกษตร
วิสยั จาํกดั 
(ร้อยเอด็) 

สกก.เมือง
มหาสารคาม
จาํกดั 

ธุรกจิเงินฝาก
ธุรกจิซ้ือเมลด็พันธุ ์
ธุรกจิขายข้าวสาร 
ธุรกจิรับซ้ือข้าวเปลือก 
  

สกก.โกสมุ
พิสยัจาํกดั 

สกก.เชียง
ยืน จาํกดั 
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1.7.2 เครือข่ายเช่ือมโยงธุรกจิการทอผ้าของกลุ่มแม่บ้าน กิง่อาํเภอกดุรัง 
  สาํหรับ เครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจการทอผา้ของกลุ่มแม่บา้น ก่ิงอาํเภอกดุรังแต่เดิมนั้นจะ
มีกลุ่มแม่บา้น บา้นกดุรัง หมู่ท่ี 1 เป็นแม่ข่ายหลกั เน่ืองจากเป็นกลุ่มแม่บา้นท่ีมีช่ือเสียงในการทอผา้ไหม
ลายสร้อยดอกหมาก ซ่ึงเป็นผา้ไหมลายเอกลกัษณ์ของจงัหวดัมหาสารคาม โดยการเช่ือมโยงเครือข่ายใน
คร้ังแรกเป็นการใหค้วามรู้ในการทอผา้ไหม ตั้งแต่การปลูกหม่อน เล้ียงไหม กรรมวิธีการยอ้มสีและ
วิธีการทอผา้ไหม ใหแ้ก่กลุ่มแม่บา้นต่างๆท่ีสนใจเฉพาะในก่ิงอาํเภอกดุรังเท่านั้น ซ่ึงมีกลุ่มแม่บา้นท่ี
สนใจเขา้ร่วมในระยะแรก 5 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มแม่บา้นบา้นหนองบวั กลุ่มแม่บา้นบา้นหนองป้าน 
กลุ่มแม่บา้นบา้นดอนโมง กลุ่มแม่บา้นบา้นโนนงาม และกลุ่มแม่บา้นบา้นบวัแกว้ ในขณะเดียวกนั 
เน่ืองจากกลุ่มแม่บา้นบา้นกดุรัง มีเงินทุนดาํเนินงานมาก จึงใหเ้งินกูแ้ก่กลุ่มแม่บา้นต่างๆท่ีไดรั้บความรู้
ไปแลว้เพื่อไปลงทุนในการดาํเนินงานตามท่ีไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ไป หลงัจากนั้น กลุ่มแม่บา้นต่างๆ
เหล่านั้น กไ็ดน้าํไปลงทุนทาํการผลิตผา้ไหมตามท่ีตนเองถนดัตามความรู้ท่ีไดรั้บ ซ่ึงปรากฏวา่ กลุ่ม
แม่บา้นโนนงามมีความสามารถในการผลิตเสน้ไหม กน็าํกลบัมาขายใหก้บักลุ่มแม่บา้นบา้นดงรัง ส่วน
กลุ่มแม่บา้นบา้นหนองบวั บา้นหนองป้าน และบา้นดอนโมง มีความสามารถในการทอผา้ไหม กน็าํเงินกู้
ไปซ้ือเสน้ไหมมาทาํการทอเป็นผา้ผนืและนาํมาฝากขายกบัทางกลุ่มแม่บา้นบา้นดงรังอีกเช่นเดียวกนั  
โดยเฉพาะกลุ่มแม่บา้นบา้นบวัแกว้ มีความสามารถในการตดัเยบ็เป็นเส้ือผา้สาํเร็จรูป กผ็ลิตเป็นเส้ือ
สาํเร็จรูปและนาํมาฝากขายกบักลุ่มแม่บา้นบา้นดงรังอีกดว้ย (ภาพท่ี 4) 
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ภาพที ่4  การเช่ือมโยงเครือข่ายเดิมของกลุ่มแม่บ้านกิง่อาํเภอกดุรัง จ.มหาสารคาม 
 
 
 

กลุ่มแม่บ้าน
กุดรัง 

กิ่งอ.กุดรัง. 

กลุ่มแม่บ้านโนน
งาม 
กิ่งอ.กุดรัง 
 

กลุ่มแม่บ้าน
ดอนโมง 
กิ่งอ.กุดรัง 
 

กลุ่มแม่บ้านบัว
แก้ว 
กิ่ง อ.กุดรัง 
 

กลุ่มแม่บ้าน
หนองป้าน 
กิ่งอ.กุดรัง 

กลุ่มแม่บ้าน 
หนองบัว        
กิ่งอ.กุดรัง 

ธุรกจิเงินกู้
ธุรกจิตดัเยบ็และงานเสื้อผ้าสาํเรจ็รปู 
ธุรกจิการผลิตและขายเส้นไหม 
ธุรกจิการขายฝากผ้าไหม 
การให้ความรู้ 
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 1.7.3 เครือข่ายธนาคารหมู่บ้าน   
  สาํหรับเครือข่ายธนาคารหมู่บา้น ไดมี้การจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายองคก์รการเงินชุมชน
จงัหวดัมหาสารคาม ข้ึน โดยมีสาํนกังานศูนยเ์ครือข่าย ตั้งอยูท่ี่ธนาคารอาคารสงเคราะห์จงัหวดั
มหาสารคาม ดาํเนินกิจกรรมในลกัษณะการประชุมและการศึกษาดูงาน เพือ่แลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริหารจดัการองคก์รการเงินชุมชนการทาํบญัชี ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน
และแนวทางการพฒันา รวมถึงการเป็นพีเ่ล้ียงในการฝึกอบรมรูปแบบธนาคารหมู่บา้นใหก้บักลุ่มองคก์ร
การเงินอ่ืน ๆแต่ยงัไม่ปรากฏการทาํธุรกรรมทางการเงินร่วมกนัระหวา่งกลุ่มองคก์รการเงินท่ีเป็นสมาชิก
ของศูนยเ์ครือข่าย 
 
1.8 สรุป 
 จากสภาพปัญหาท่ีสาํคญัของจงัหวดัมหาสารคามประการหน่ึง ซ่ึงไดแ้ก่ปัญหาความยากจนของ
ประชาชน โดยในปี 2548 มีจาํนวนผูจ้ดทะเบียนคนจน 170,386 คน ใน 135,500 ครัวเรือน จากครัวเรือน
ทั้งหมด 219,912 ครัวเรือน ทาํใหท้างจงัหวดัตอ้งกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัมหาสารคาม เพื่อ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยกาํหนดประเดน็ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์การพฒันาจงัหวดัข้ึน 4 ประเดน็
ยทุธศาสตร์ ซ่ึงในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ไดแ้ก่ การสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ โดยกาํหนดกลยทุธ์ใหมี้การ
พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชนทุกระดบั รวมทั้งการสร้างเครือข่ายขององคก์ร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ีประการหน่ึง ท่ีตอ้งการเสนอแนะแนวทางในการพฒันา
ไปสู่ความเขม้แขง็ของขบวนการสหกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่ม/องคก์ร และสหกรณ์ ท่ีมีการจดทะเบียน 
และไม่ไดจ้ดทะเบียนหรือสหกรณ์ภาคประชาชน โดยวิธีการวิจยัจะเป็นการวจิยัทั้งทางปริมาณและ
คุณภาพ ในลกัษณะการวจิยัเชิงปฎิบติัการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research : PAR) โดยการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัโดยผูน้าํองคก์รและคณะนกัวจิยั ในระยะเวลา 12 เดือน(สิงหาคม 2548-
กรกฎาคม 2549) 
 จงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 5.2 พนัตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 
อาํเภอ, 2 ก่ิงอาํเภอ, 133 ตาํบล และ 1,934 หมู่บา้น ในปี 2548 มีประชากรทั้งส้ิน 942,909 คนและมีมูลค่า
ผลิตภณัฑเ์ฉล่ีย 27,748 บาทต่อคน ไดมี้การจดัตั้งกลุ่มท่ีเป็นขบวนการสหกรณ์ ประกอบดว้ย สหกรณ์ท่ีมี
การจดทะเบียน 133 สหกรณ์  กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 1,929 กองทุน มีการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน 142 กลุ่ม มีเป้าหมายท่ีจะจดัตั้งธนาคารหมู่บา้นใหค้รบ 36 แห่งในปี 2549 และมีการจดัตั้งกลุ่ม
อาชีพจาํนวน 166 กลุ่มอาชีพ  
 สาํหรับบทบาทและภารกิจของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ กจ็ะเป็นการใหค้วามช่วยเหลือแก่สมาชิก
ในหลายๆดา้นแลว้แต่วตัถุประสงคข์องแต่ละกลุ่ม/องคก์ร เช่น จดัหาเงินทุนใหส้มาชิกไดกู้ย้มืไปใชใ้น
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การผลิต จดัหาตลาดหรือรับซ้ือผลิตผลจากสมาชิก หรือติดต่อแหล่งรับซ้ือต่างๆ การรับฝากเงินเพื่อให้
สมาชิกมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจในอนาคต การใหสิ้นเช่ือเพื่อใหส้มาชิกท่ีขาดแคลนเงินทุนไดกู้ย้มืเงิน
ดอกเบ้ียตํ่าไปใช ้  ทั้งน้ีโดยมีเป้าหมายในการบริการและอาํนวยความสะดวกใหก้บัสมาชิกเพื่อการเพ่ิม
รายได ้ และขยายโอกาส อยา่งไรกต็าม บทบาทและการดาํเนินภารกิจของ กลุ่ม/องคก์ร เหล่าน้ีกย็งัตอ้ง
ประสบกบัปัญหาและอุปสรรคหลายๆประการ เช่น ปัญหาในการบริหารงานอนัเน่ืองมาจากการมีจุดเด่น
และจุดดอ้ยของกลุ่ม/องคก์ร ปัญหาในดา้นการขาดแคลนเงินทุน ปัญหาทางดา้นการตลาด ปัญหาการขาด
แคลนปัจจยัการผลิต โดยเฉพาะในเร่ืองแหล่งนํ้า ปัญหาการบริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพ  แต่กพ็บวา่ใน
แต่ละกลุ่ม/องคก์ร เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนกจ็ะมีการหาทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคกนัโดยตลอด ทั้งโดย
วิธีการของกลุ่ม/องคก์รเองส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั(C.E.O) รวมทั้ง องคก์าร
บริหารส่วนตาํบล(อ.บ.ต.) 
 ในส่วนของการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรนั้น จากการศึกษาในเบ้ืองตน้พบวา่ มีหลายกลุ่ม/
องคก์ร ท่ีมีการเช่ือมโยงเครือข่ายกนัอยูบ่า้งแลว้ แต่กย็งัไม่เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ซ่ึงจากการจดัเวทีใน
คร้ังแรก พบวา่มีการติดต่อดาํเนินธุรกิจโดยการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรท่ีเป็นรูปธรรมและอยา่ง
ต่อเน่ืองแลว้ใน 2 เครือข่าย ไดแ้ก่ เครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจการรับฝากเงิน และเครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจการ
รับซ้ือพนัธ์ุขา้ว การขายขา้วสาร และธุรกิจการรับซ้ือขา้วเปลือก ซ่ึงป็นการเช่ือมโยงกนัในระหวา่งกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตร และเครือข่ายเช่ือมโยงของกลุ่มแม่บา้น ของก่ิงอาํเภอกดุรัง จงัหวดัมหาสารคาม 
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บทที ่2 
บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ทีจ่งัหวดัมหาสารคาม 

 
2.1 แหล่งข้อมูล/วธีิการเกบ็ข้อมูล   
 สาํหรับแหล่งขอ้มูลของผูจ้ดทะเบียนคนจนในจงัหวดัมหาสารคามนั้น นอกจากจะสามารถคน้หา
ขอ้มูลพื้นฐานไดท้างเวบ็ไซด ์ http://www.khonthai.com แลว้ แหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ท่ีทาํการปกครอง
จงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงจะมีรายละเอียดของขอ้มูลจาํแนกเป็นรายอาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น รวมทั้ง
จาํแนกตามประเดน็ปัญหาทั้ง 8 ประเดน็ของแต่ละบุคคลอีกดว้ย แต่อยา่งไรกต็าม รายละเอียดเหล่านั้น
ไม่ไดบ้อกถึงวา่บุคคลท่ีข้ึนทะเบียนคนจนเหล่านั้น ไดเ้ป็นสมาชิกของ กลุ่ม/องคก์ร และสหกรณ์ใดบา้ง 
ทาํใหต้อ้งไปทาํการตรวจสอบขอ้มูลกบั กลุ่ม/องคก์ร และสหกรณ์ต่างๆ อีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงกป็รากฎวา่ กลุ่ม/
องคก์ร และสหกรณ์ต่างๆ กไ็ม่ไดมี้การจดัแยกขอ้มูลของสมาชิกวา่มีสมาชิกผูใ้ดบา้งท่ีไดไ้ปข้ึนทะเบียน
คนจน ทาํใหไ้ม่สามารถหาขอ้มูลไดว้า่ ในกลุ่ม/องคก์ร และสหกรณ์ ในจงัหวดัมหาสารคาม มีสมาชิกท่ี
ไปข้ึนทะเบียนคนจนเป็นจาํนวนเท่าใด 
 ดงันั้น จึงไดท้าํการนาํขอ้มูลทะเบียนคนจนในแต่ละพื้นท่ีมาทาํการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของ
สมาชิกของกลุ่ม/องคก์ร และสหกรณ์ เพื่อหาจาํนวนคนจนท่ีจดทะเบียนขององคก์รนั้นๆ แต่เน่ืองจาก 
จาํนวนกลุ่ม/องคก์ร และสหกรณ์ ในจงัหวดัมหาสารคาม มีเป็นจาํนวนมาก จึงไดก้าํหนดเป้าหมายไป
เฉพาะ กลุ่ม/องคก์ร และสหกรณ์ท่ีเป็นเครือข่ายเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้น ซ่ึงในการเปรียบเทียบ
ขอ้มูลเพื่อคน้หาจาํนวนผูท่ี้จดทะเบียนคนจน ไดข้อความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก เจา้หนา้ท่ีของ
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม ผูจ้ดัการและพนกังานของสหกรณ์การเกษตรอาํเภอต่างๆ และจาก
ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆท่ีเป็นเครือข่ายพนัธมิตรในการวิจยัคร้ังน้ี  
 
2.2 ตารางวเิคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียน 
 สาํหรับการข้ึนทะเบียนคนจนของประชาชนในจงัหวดัมหาสารคามนั้น จากจาํนวนประชากรทั้ง
จงัหวดั 942,909 คน มีจาํนวนผูจ้ดทะเบียนคนจนทั้งส้ิน 170,386 คน จากจาํนวนครัวเรือนท่ีจดทะเบียน 
135,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.07 ของประชากรทั้งจงัหวดั    
 เม่ือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน ของผูจ้ดทะเบียนคนจนของจงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 33.60 มีรายไดอ้ยูใ่นช่วงระหวา่ง 500-1,000 บาท รองลงมาร้อยละ 23.56 เป็นผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยกวา่ 
500 บาทต่อเดือน ส่วนผูท่ี้มีรายไดสู้งกวา่ 4,000 บาทต่อเดือนมีเพยีงร้อยละ 8 ของผูจ้ดทะเบียนคนจน
เท่านั้น ดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่ 2.1  จํานวนและร้อยละของผู้จดทะเบียนคนจนจังหวดัมหาสารคาม จําแนกตามช่วง 

       รายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จํานวนผู้จด
ทะเบียน(คน) 

ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 500 บาท 40,137 23.56 
500 - 1,000 บาท 57,244 33.60 
1,001- 2,000 บาท 35,041 20.56 
2,001 - 4,000 บาท 24,333 14.28 
4,001 ข้ึนไป 13,631 8.00 
รวม 170,386 100.00 
ทีม่า : (http://www.khonthai.com/webphr/indexpnr.php)   

 เม่ือจาํแนกตามปัญหา (แบบ สย.1-7) พบวา่ผูจ้ดทะเบียนคนจนในจงัหวดัมหาสารคาม มีปัญหา
เก่ียวกบัหน้ีสินมากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัญหาท่ีดินทาํกินและปัญหาเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั ตามลาํดบั ดงั
ตารางท่ี  2.2 
 
ตารางที ่ 2.2   จํานวนปัญหาและร้อยละของผู้จดทะเบียนคนจนจังหวดัมหาสารคาม  

      จําแนกตามแบบ สย.1-7 

ปัญหา จํานวน (ปัญหา) ร้อยละ 
ปัญหาท่ีดินทาํกิน 3,968,155 32.53 
ปัญหาคนเร่รอน 5,064 0.05 
ปัญหาผูป้ระกอบอาชีพผดิกฎหมาย 7,550 0.06 
ปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียน/ 
นกัศึกษาใหมี้รายไดจ้ากการประกอบ
อาชีพท่ีเหมาะสม 

 
 

240,345 

 
 

1.97 
ปัญหาจากการถูกหลอกลวง 82,721 0.68 
ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน 4,680,936 38.37 
ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของคนจน 1,892,139 15.51 
ปัญหาอ่ืน ๆ 1,321,599 10.83 
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รวมปัญหาทั้งหมด 12,198,509 100.00 
ทีม่า : (http://www.khonthai.com/webphr/indexpnr.php)   
สาํหรับจาํนวนผูจ้ดทะเบียนคนจนซ่ึงเป็นสมาชิกเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ของโครงการนั้น 

พบวา่ มีจาํนวน 2,767 คน โดยแยกเป็นสมาชิกของเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร จาํนวน 2,724 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.45 ของจาํนวนผูจ้ดทะเบียนคนจนทั้งหมด  และเป็นสมาชิกของเครือข่าย สหกรณ์ภาค
ประชาชนอีก 43 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 1.55  (ตารางท่ี 2.3 ) อยา่งไรกต็าม จาํนวนผูจ้ดทะเบียนคนจนซ่ึง
เป็นสมาชิกของขบวนการสหกรณ์ทั้งหมดของจงัหวดัมหาสารคาม จะมีจาํนวนมากกวา่ท่ีไดน้าํมาแสดง
ใหเ้ห็นในตาราง แต่เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในการตรวจสอบขอ้มูล จึงทาํใหส้ามารถแสดงจาํนวนเฉพาะคน
จนจดทะเบียนท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่ายจาํนวน 10 สหกรณ์ และเครือข่ายกลุ่มอาชีพ 6 กลุ่ม ของ
โครงการวิจยัน้ีเท่านั้น แต่กย็งัแสดงใหเ้ห็นวา่ ในบรรดาผูท่ี้จดทะเบียนคนจนนั้น มีส่วนหน่ึงท่ีร่วมอยูใ่น
เครือข่ายขบวนการสหกรณ์ ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการแกไ้ขปัญหาความยากจนอยูด่ว้ย 
 
ตาราง 2.3   จํานวนและร้อยละของผู้จดทะเบียนคนจน สมาชิกขบวนการสหกรณ์และผู้จดทะเบียนคนจนที่
เป็นสมาชิกเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ของโครงการฯ 

รายการ จํานวน ค่าร้อยละ 

ประชากรในจงัหวดัมหาสารคาม 942,909  คน 100.00 

ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวดั 170,386  คน 18.07 
- แบ่งตามพื้นท่ี 11 อาํเภอ   2 ก่ิงอาํเภอ  - 

- แบ่งตามปัญหาความยากจน 12,198,509  ปัญหา  - 

สมาชิกขบวนการสหกรณ์ 308,174 คน 100.00 

-สหกรณ์จดทะเบียน (133 สหกรณ์) 163,272 คน  52.98 
-สหกรณ์ภาคประชาชน (วสิาหกิจชุมชน 31 ตาํบล กลุ่มอาชีพ 180 
กลุ่ม) 144,902 คน 47.02 
-คนจนจดทะเบียนทีเ่ป็นสมาชิกของเครือข่ายขบวนการสหกรณ์
ของโครงการวจัิยฯ 2,767 คน 100.00  
-สหกรณ์จดทะเบียน ( 10 สหกรณ์) 2,724 คน 98.45 

-สหกรณ์ภาคประชาชน (  6 กลุ่มแม่บา้น)  43 คน  1.55 
 
ท่ีมา 1. ขอ้มูลข้ึนทะเบียนคนจนของประชาชนในจงัหวดัมหาสารคาม จากท่ีทาํการปกครองจงัหวดั  
          มหาสารคาม พ.ศ. 2548 
        2. ขอ้มูลสมาชิกสหกรณ์ไปข้ึนทะเบียนคนจนของสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนในจงัหวดั 
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         มหาสารคาม จากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มอาชีพ   
         ท่ีร่วมเครือข่ายในโครงการวิจยั 
 
 สาํหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่ีเป็นเครือข่ายพนัธมิตรในการวจิยัคร้ังน้ี จาํนวน 10 สหกรณ์ ใน
พื้นท่ี 10 อาํเภอมีผูไ้ปจดทะเบียนคนจนท่ีสาํรวจไดแ้ลว้ทั้งส้ิน 2,724 คน จาก จาํนวนสมาชิกทั้งหมด 
40,686 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 6.70 ของสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด และเม่ือแยกตามสภาพของปัญหา พบวา่
ปัญหาท่ีสมาชิกสหกรณ์ไปจดทะเบียนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัญหาหน้ีในระบบ คิดเป็นร้อยละ 62.30 ของผูจ้ด
ทะเบียนคนจน รองลงมาเป็นเร่ืองของปัญหาหน้ีนอกระบบร้อยละ 10.87 แต่หากพิจารณาเฉพาะปัญหา
เร่ืองของท่ีดินโดยภาพรวมกจ็ะเป็นปัญหาค่อนขา้งมากเช่นเดียวกนั คิดเป็นร้อยละ 22.31 (ปัญหาไม่มี
ท่ีดินทาํกิน,มีท่ีดินแต่ไม่เพยีงพอ และท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ) (ตารางท่ี 2.4)  
 เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ การจดทะเบียนคนจนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในแต่ละพื้นท่ีอาํเภอนั้น 
มีความแปรปรวนอยา่งเป็นท่ีน่ากงัขาวา่ เพราะเหตุใดจาํนวนผูจ้ดทะเบียนคนจนบาง สหกรณ์มีจาํนวน
นอ้ยมาก ทั้งๆท่ีมีจาํนวนสมาชิกจาํนวนมาก แต่ในบางสหกรณ์ท่ีมีสมาชิกจาํนวนนอ้ยกวา่ แต่กลบัมีผูท่ี้
ไปจดทะเบียนคนจนมากกวา่ หรือในบางสหกรณ์กมี็ผูไ้ปจดทะเบียนคนจนเพียงคนเดียว แต่ในบาง
สหกรณ์มีผูไ้ปจดทะเบียนคนจนเป็นจาํนวนกวา่พนัคน  ซ่ึงจากการวเิคราะห์ น่าจะเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ เช่น ความไม่รู้วา่รัฐบาลมีโครงการจดทะเบียนคนจนของสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ในบางพื้นท่ี หรือ
ความไม่สะดวก ยุง่ยากในการเดินทางไปทาํการจดทะเบียนคนจน รวมทั้งความไม่เช่ือมัน่วา่ทางราชการ
จะสามารถช่วยเหลือแกปั้ญหาตามท่ีแจง้ไวไ้ด ้ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าจะไดมี้การศึกษาเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน
ยิง่ข้ึน ในโครงการของรัฐบาลท่ีมีต่อประชาชนในระดบัรากหญา้ 
 ในส่วนของสหกรณ์ภาคประชาชน หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัมหาสารคามท่ีเป็น
เครือข่ายพนัธมิตรในโครงการวิจยั ซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผา้ไหมตาํบลกดุรัง ก่ิงอาํเภอกดุ
รัง นั้น มีจาํนวนสมาชิกท่ีไปจดทะเบียนคนจน 37 คน จากสมาชิกทั้งหมด 45 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82 
ของสมาชิกทั้งหมด และกลุ่มบา้นโนนงามมีผูจ้ดทะเบียนคนจน 6 คน จากสมาชิกทั้งหมด 25 คน ส่วนใน
อีก 4 กลุ่มท่ีเหลือ ไม่มีสมาชิกของกลุ่มไปจดทะเบียนคนจนเลย โดยปัญหาหลกัไดแ้ก่ปัญหาหน้ีในระบบ 
และหน้ีนอกระบบเช่นเดียวกบัของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 53.49 และ 25.58 ตามลาํดบั 
(ตารางท่ี 2.5) 
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ตารางที ่  2.4 บัญชีผู้จดทะเบียนคนจนทีเ่ป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตรจําแนกตามสภาพปัญหาของ
จังหวดัมหาสารคาม 
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ตารางที ่  2.5 บัญชีผู้จดทะเบียนคนจนทีเ่ป็นสมาชิกกลุ่มวสิาหกจิชุมชนจําแนกตามสภาพปัญหาของ
จังหวดัมหาสารคาม 
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บทที ่3 
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า 

 
 สาํหรับขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าในการวิจยัคร้ังน้ี คณะนกัวจิยัไดด้าํเนินการ
ตามขั้นตอนระเบียบวิธีการวิจยัท่ีไดก้าํหนดข้ึนไวข้า้งตน้ โดยจดัทาํเป็นกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อ
แสดงใหเ้ห็นถึงกิจกรรมและระยะเวลาในการทาํกิจกรรมต่างๆ กระบวนการและวิธีการท่ีใช ้ ผลท่ีไดรั้บ
จากกระบวนการ ตลอดจนขอ้สงัเกตในแต่ละกิจกรรม ตั้งแต่เร่ิมตน้ จนส้ินสุดโครงการวิจยั โดยจดัแบ่ง
กระบวนการในการสร้างเครือข่ายคุณค่าออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นกระบวนการศึกษาเพื่อ
วางแผนในการสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ ส่วนท่ี 2 เป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายกลุ่มสหกรณ์
การเกษตร หรือเครือข่ายขา้ว และส่วนท่ี 3 เป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ หรือเครือข่ายผา้ 
 
3.1 กระบวนการศึกษาเพือ่วางแผนในการสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ 

กระบวนการน้ีเป็นการเร่ิมตน้ดาํเนินการวิจยั เพื่อหาแนวทางการสร้างเครือข่ายท่ีเหมาะสม ซ่ึงมี
การปรับปรุงแนวทางการวิจยัอยูเ่สมอ ใหส้อดคลอ้งกบัองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาของการวิจยั 
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงมีขั้นตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่ 1 นกัวิจยัในโครงการร่วมประชุมพฒันาโครงร่างงานวิจยั เพื่อเสนอแบบโครงการวิจยั
ใหก้บัสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.)  
 ขั้นตอนที ่ 2 หวัหนา้โครงการวิจยัฯ และนกัวจิยั ทั้ง 36 จงัหวดั ประชุมสรุปสงัเคราะห์บทเรียนจาก
ชุดโครงการวจิยั การเช่ือมโยงเครือข่าย สหกรณ์และกลุ่มองคก์รประชาชนในพื้นท่ี 9 จงัหวดั  และ
ประชุมเชิงปฎิบติัการนกัวิจยัโครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ี 36 จงัหวดั เพื่อทาํความ
เขา้ใจร่วมกนัในการดาํเนินงานวิจยัของโครงการฯ  
 ขั้นตอนที ่ 3 นกัวิจยัทีมจงัหวดัมหาสารคามประชุมร่วมกบัคณะนกัวิจยัจากจงัหวดัร้อยเอด็ และ
ยโสธร เพื่อช้ีแจงผลการประชุมร่วมกบั สกว. และร่วมกนัวางแผนการดาํเนินงานวิจยัในพ้ืนท่ีจงัหวดั
มหาสารคาม ร้อยเอด็ และยโสธร  
 ขั้นตอนที ่ 4 เขา้พบผูว้า่ราชการจงัหวดัมหาสารคาม และประชุมร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สาํนกังานจงัหวดัมหาสารคาม สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม และสาํนกังาน
พฒันาชุมชนจงัหวดัมหาสารคาม เพื่อช้ีแจงความเป็นมาและแผนการดาํเนินงานโครงการวิจยัฯ  
 ขั้นตอนที ่ 5 การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนใน
พื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มองคก์รการเงิน กลุ่มอาชีพ 



   38

และกลุ่มองคก์รสนบัสนุน เพื่อศึกษาขอ้มูลภาพรวมของกลุ่ม/องคก์รประชาชนในจงัหวดัมหาสารคามใน
อดีตและการพฒันาในปัจจุบนั เพื่อใหท้ราบความเป็นมาและผลดาํเนินงานของแต่ละกลุ่ม และศึกษา
ขอ้มูลคนจนในพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 
 ขั้นตอนที ่ 6 คดัเลือกกลุ่ม/องคก์รประชาชน และสหกรณ์ เพือ่สร้างเครือข่ายในพื้นท่ีจงัหวดั
มหาสารคาม โดยขอคาํปรึกษาจากเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการคดัเลือกรายช่ือ กลุ่ม/ องคก์ร 
และสหกรณ์  ท่ีน่าสนใจและมีศกัยภาพในการเช่ือมโยงเครือข่ายกบัองคก์รอ่ืนๆ ในพื้นท่ีจงัหวดั
มหาสารคาม 

1) นกัวจิยัประชุมสรุปสถานการณ์และคดัเลือกกลุ่มท่ีมีศกัยภาพในการเช่ือมโยง
เครือข่ายในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม จากนั้นส่งจดหมายเชิญประชุมไปยงัองคก์รต่างๆ จาํนวน 50 
องคก์ร 

2) จดัการประชุมเวทีคร้ังท่ี 1 เพื่อประชุมช้ีแจงโครงการวิจยัและระดมความคิดเห็น
เร่ือง “แนวทางการพฒันาการสร้างเครือข่ายกลุ่ม/องคก์รประชาชนและสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดั
มหาสารคาม”  มีเจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 2 ท่าน และผูน้าํองคก์ร 
จาํนวน 49 ท่าน ซ่ึงมาจาก 29 องคก์ร ในการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไดแ้บ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมออกเป็น 4 
กลุ่มยอ่ย คือ กลุ่ม สหกรณ์การเกษตร มีสมาชิก 18 ท่าน มาจาก 10 องคก์ร กลุ่มองคก์รการเงิน มีสมาชิก 8 
ท่าน มาจาก 7 องคก์ร กลุ่มอาชีพ มีสมาชิก 23 ท่าน มาจาก 12 องคก์ร และกลุ่มองคก์รสนบัสนุนมีสมาชิก 
6 ท่าน มาจาก 3 หน่วยงาน  
                สาํหรับกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มองคก์รการเงิน และกลุ่มอาชีพ จะมีประเดน็คาํถามเหมือนกนั 
4 ประเดน็ คือ  

- ปัจจุบนัองคก์รของท่านมีเครือข่ายกบัองคก์รอ่ืนหรือไม่ 
- ถา้มีเครือข่าย ประสบปัญหาอยา่งไรบา้ง 
- ท่านคิดวา่เครือข่ายมีความประโยชน์อยา่งไร และ 
- องคก์รของท่านมีความประสงคเ์ขา้ร่วมเครือข่ายภายใตก้ารสนบัสนุนของ

โครงการวิจยัฯ หรือไม่ 
             ผลจากการประชุม พบวา่ทั้ง 29 องคก์รมีความประสงคจ์ะเช่ือมโยงเครือข่ายภายใตก้าร
สนบัสนุนของโครงการวิจยัฯ   
                          ส่วนกลุ่มองคก์รสนบัสนุน จะมีประเดน็คาํถาม 4 ประเดน็ คือ  

- หน่วยงานของท่านมีการสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายองคก์รในพื้นท่ีจงัหวดั
มหาสารคามอยา่งไร 

- ปัญหาหรือขอ้จาํกดัในการสร้างเครือข่ายคืออะไร 
- เครือข่ายท่ีมีโอกาสเป็นไปได ้ ในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคามคือเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอะไร และ 
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- ปัจจยัท่ีทาํใหเ้ครือข่ายประสบผลสาํเร็จและยัง่ยนืคืออะไร   
ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ ของผลการประชุม จะกล่าวถึงในหวัขอ้ต่อไป 

 ขั้นตอนที ่ 7 ศึกษารูปแบบกิจกรรมในการเช่ือมโยงเครือข่าย โดยจดัประชุมเวทีคร้ังท่ี 2 เพื่อระดม
ความคิดเห็นในหวัขอ้เร่ือง “รูปแบบกิจกรรมในการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่ม/ องคก์ร และ สหกรณ์ในพื้นท่ี
จงัหวดัมหาสารคาม” มีเจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานเกษตรจงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 1 ท่าน และผูน้าํองคก์ร 
จาํนวน 46 ท่าน ซ่ึงมาจาก 25 องคก์ร  ในการศึกษารูปแบบกิจกรรมในการเช่ือมโยง จะใชก้ระบวนการ 
AIC (Appreciation Influence Control)  ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม / องคก์ร และสหกรณ์  
1.1) โดยใหแ้ต่ละองคก์รเขียนกิจกรรมหรือการดาํเนินงานขององคก์ร ลงใน

กระดาษบตัรคาํสีขาว 
1.2) ใหแ้ต่ละองคก์รเขียนกิจกรรมท่ีองคก์รดาํเนินงานประสบความสาํเร็จ หรือ

เป็นจุดแขง็ตอ้งการจะเช่ือมโยงกบัองคก์รอ่ืน ลงในกระดาษบตัรคาํสีเขียว 
1.3) ใหแ้ต่ละองคก์รเขียนกิจกรรมท่ีองคก์รดาํเนินงานประสบปัญหา  หรือเป็น

จุดอ่อนตอ้งการใหอ้งคก์รอ่ืนมาช่วย ลงในกระดาษบตัรคาํสีเหลือง 
2) นาํขอ้มูลจากบตัรคาํมาเขียนสรุปในกระดานเพ่ือใหทุ้กคนพิจารณาร่วมกนั 
3) สรุปกิจกรรมหลกัท่ีจะเช่ือมโยง และองคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  
4) แบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ประชุมตามกิจกรรมหลกัเพื่อระดมความคิดเห็น เร่ืองรูปแบบ

กิจกรรมในการเช่ือมโยงเครือข่าย  
5) นาํเสนอผลการระดมสมองของแต่ละกลุ่ม 
ผลจากการประชุม ไดกิ้จกรรมหลกัๆ ท่ีมีศกัยภาพในการเช่ือมโยงเครือข่ายเบ้ืองตน้ 3 

เครือข่าย ไดแ้ก่ เครือข่ายขา้ว เครือข่ายผา้ และเครือข่ายการเงิน ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ จะกล่าวถึงในหว้ขอ้
ต่อไป  
 
ตารางที ่3.1  กระบวนการศึกษาเพือ่วางแผนในการสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ 

กจิกรรม วนัที ่/ระยะเวลา 
และสถานที่ 

กระบวนการ/วธีิการ 
และกลุ่มเป้าหมาย 

ผลทีเ่กดิขึน้ 
จากกระบวนการ 

หมายเหตุ 
และข้อสังเกต 

1.การวางแผน
ดาํเนินการวจิยั 

20 ส.ค. 2548 
ณ สถาบนัวจิยัและ
พฒันา มรภ.
มหาสารคาม 
(9-12,13-16 น.) 

ประชุมคณะนกัวจิยัทั้ง 6 
ท่าน เพ่ือทาํความเขา้ใจ
โครงการวจิยัและพฒันา
โครงร่างงานวจิยั เพ่ือ
เสนอโครงการวิจยั ใหก้บั
สาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนงานวิจยั 

1.นกัวจิยัเขา้ใจ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั
และความหมายของ
เครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์และเครือข่าย
คุณค่า 
2.ไดโ้ครงร่างงานวจิยัฉบบั

กิจกรรมน้ีเป็น
กิจกรรมท่ีจาํเป็น 
เพราะเป็นการระดม
สมองจากนกัวจิยัทุก
คนสร้างความเขา้ใจ
ของนกัวจิยัให้
ตรงกนัและแบ่ง
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สมบูรณ์ 
3.กาํหนดกิจกรรมท่ีจะทาํ
ในระยะต่อไป 

ความรับผดิชอบให้
เหมาะสมกบันกัวจิยั
แต่ละท่าน 
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ตารางที ่3.1  กระบวนการศึกษาเพือ่วางแผนในการสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 
กจิกรรม วนัที่/ระยะเวลา 

และสถานที่ 
กระบวนการ/วธีิการ 
และกลุ่มเป้าหมาย 

ผลทีเ่กดิขึน้ 
จากกระบวนการ 

หมายเหตุ        
และข้อสังเกต 

   4.แบ่งหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของนกัวจิยัตาม
กิจกรรมท่ีจะทาํต่อไป 

 

2.เขา้ประชุมร่วมกบั
ทีมประสานงานกลาง
และทีมนกัวจิยัจาก 36 
จงัหวดั 

25-27 ส.ค. 2548 
ณ หอ้งสุธรรมอารี
กลุ อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี ม.
เกษตรศาสตร์ 
(9-12,13-17 น.) 

ประชุมสังเคราะห์
บทเรียนจากชุด
โครงการวจิยันาํร่อง 9 
จงัหวดัวเิคราะห์กรอบ
แนวคิดการวจิยักบัทีม
ประสานงาน และนกัวจิยั
จาก 36 ทีมงาน 

1.ไดก้รอบแนวคิดการวจิยั 
2.เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือกบันกัวจิยัจาก
ทีมงานของจงัหวดัต่างๆ 

มีกิจกรรมมาก
เกินไป ไม่
สอดคลอ้งกบัเวลาท่ี
กาํหนด น่าจะมีเวลา
มากกวา่น้ี 

3.ประชุมวางแผน
งานวจิยัร่วมกนั
ระหวา่งคณะนกัวจิยั 
3 จงัหวดั 

5 ก.ย. 2548 
ณ หอ้งประชุมดอก
มนัปลา มรภ.
ร้อยเอด็ 
(9-12,13-16 น.) 

ประชุมเพ่ือทาํการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้แนว
ทางการทาํวจิยั ร่วมกนั
ระหวา่งคณะนกัวจิยัของ
จงัหวดัมหาสารคาม 
ร้อยเอด็ และจงัหวดั
ยโสธร จาํนวนทั้งหมด 15 
คน 

1.ทาํใหท้ราบลกัษณะและ
ผลการดาํเนินงานของ
กลุ่ม/องคก์รประชาชนของ
จงัหวดัต่างๆ 
2.ทาํใหเ้กิดแนวคิดในการ
ทาํการวจิยัเพ่ิมมากข้ึนจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

กิจกรรมน้ีเป็น
ประโยชน์ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึง
กนัและกนั 

4.คณะนกัวจิยัทั้ง 6 
ท่าน เขา้พบผูว้า่
ราชการจงัหวดั  

14 ก.ย.  2548 
ณ ศาลากลาง
จงัหวดัมหาสาร 
คาม 

ทาํการช้ีแจงเก่ียวกบั
โครงการวจิยัใหก้บัผูว้า่
ราชการจงัหวดัไดท้ราบ
ถึงวตัถุประสงคข์อง
งานวจิยั โดยไดข้อเรียน
เชิญหวัหนา้สาํนกังาน
จงัหวดั และสหกรณ์
จงัหวดัเขา้ร่วมฟังคาํช้ีแจง
ดว้ย 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั
มหาสารคาม และ
เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบถึง
โครงการวจิยั และยนิดีให้
ความร่วมมือในการ
ดาํเนินการวจิยั เพ่ือใหเ้กิด
การทาํงานแบบมีส่วนร่วม 

เป็นกิจกรรมท่ี
จาํเป็นกิจกรรมหน่ึง
ท่ีควรใหเ้จา้ของ
พ้ืนท่ีไดท้ราบเร่ือง 
เพราะจะทาํใหไ้ดรั้บ
ความร่วมมือเป็น
อยา่งดี 

5.นกัวจิยัทาํการศึกษา
สถานการณ์และ
บทบาทการ
ดาํเนินงานของ
ขบวนการสหกรณ์ใน
จงัหวดัมหาสารคาม 

6 ก.ย.- 10 ต.ค. 
2548 
ณ หน่วยงานต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งใน
จงัหวดั
มหาสารคาม 

ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากหน่วยงานต่างๆ 
ไดแ้ก่ สาํนกังานจงัหวดั 
สาํนกังานปกครอง
จงัหวดั สาํนกังานเกษตร
จงัหวดั สาํนกังาน

1.ไดข้อ้มูลจาํนวนและ
รายช่ือของกลุ่มขบวนการ
สหกรณ์ในจงัหวดั
มหาสารคาม 
2.ไดข้อ้มูลสถานการณ์
เครือข่ายของขบวนการ

ไดรั้บความร่วมมือ
เป็นอยา่งดีจาก
หน่วยงานต่างๆ 
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สหกรณ์จงัหวดั 
สาํนกังานพฒันาชุมชน
จงัหวดั และสาํนกังาน
พาณิชยจ์งัหวดั 

สหกรณ์ท่ีมีอยูเ่ดิม 
3.ไดข้อ้มูลทะเบียนคนจน
ของจงัหวดัมหาสารคาม 
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ตารางที ่3.1  กระบวนการศึกษาเพือ่วางแผนในการสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 
กจิกรรม วนัที่/ระยะเวลา 

และสถานที่ 
กระบวนการ/วธีิการ 
และกลุ่มเป้าหมาย 

ผลทีเ่กดิขึน้ 
จากกระบวนการ 

หมายเหตุ 
และข้อสังเกต 

6.การประชุมร่วม
คณะนกัวจิยั 

13 ต.ค. 2548 
ณ สถาบนัวจิยัและ
พฒันา มรภ.
มหาสารคาม 
(9-12,13-16 น.)  

ทาํการประชุมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและทาํการ
สังเคราะห์ขอ้มูลท่ี
รวบรวมไดร่้วมกนัของ
คณะนกัวจิยัทีม
มหาสารคามทั้ง 6 ท่าน 
ตลอดจนวางแผนการจดั
เวทีช้ีแจงแก่กลุ่ม
ขบวนการสหกรณ์ใน
จงัหวดัมหาสารคาม โดย
คดัเลือก กลุ่มองคก์รท่ีมี
ศกัยภาพในการเช่ือมโยง
เครือข่าย จาํนวน 50 
องคก์ร 

1.ไดผ้ลการสังเคราะห์
ขอ้มูลขบวนการสหกรณ์
ในจงัหวดัมหาสารคาม 
เช่น ทาํใหท้ราบถึง กลุ่ม/
องคก์ร และสหกรณ์ท่ีมี
ศกัยภาพในการเช่ือมโยง
เครือข่าย 
2.ไดแ้ผนดาํเนินการจดัเวที
ช้ีแจงกลุ่มขบวนการ
สหกรณ์  

การร่วมกนั
สังเคราะห์ขอ้มูล
ค่อนขา้งเป็น
ประโยชน์ต่อการ
วจิยัและทาํใหมี้การ
วเิคราะห์ขอ้มูล ตั้ง
ขอ้สังเกตจน
สามารถ หาขอ้สรุป
ในการดาํเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปได ้

7.จดัเวทีประชุมคร้ังท่ี 
1 

17 ต.ค. 2548 
ณ หอ้งประชุม
เฟ่ืองฟ้า โรงแรม
สวนวรุณ จงัหวดั
มหาสารคาม 
(9-12,13-16 น.) 

ทาํการช้ีแจงถึงความ
เป็นมา วตัถุประสงค ์และ
แนวทางในการ
ดาํเนินงานของ
โครงการวจิยัแนวทางการ
พฒันาการสร้างเครือข่าย 
ขบวนการสหกรณ์ใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 
โดยมีตวัแทน กลุ่ม/
องคก์รประชาชน และ
สหกรณ์ เขา้ร่วมการ
ประชุม 49 ท่านจาก 29 
องคก์ร,เจา้หนา้ท่ีจาก
สาํนกังานเกษตรจงัหวดั 
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั 
และสาํนกังานพฒันา
ชุมชนจงัหวดั โดยมีรองผ็
วา่ราชการจงัหวดัเป็น
ประธานทาํพิธีเปิดการ

1.ทาํใหผู้น้าํองคก์รต่างๆ
ไดรั้บทราบรายละเอียด
ของโครงการวจิยัและ
ความสาํคญัของการ
เช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่ง
กนั 
2.คณะนกัวจิยัไดรั้บทราบ
ถึงเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนใน
จงัหวดัมหาสารคาม 
3.คณะนกัวจิยัไดรั้บทราบ
ถึง กลุ่ม/องคก์รประชาชน
และสหกรณ์ ท่ีมีความ
สนใจในการเขา้ร่วม
เครือข่ายจาํนวน 3 
เครือข่าย ไดแ้ก่ เครือข่าย
ขา้ว เครือข่ายผา้ และ
เครือข่ายการเงิน 

1.องคก์รท่ีประชุม
ประกอบดว้ย 
สหกรณ์ 10 องคก์ร 
องคก์รการเงิน 7 
องคก์ร กลุ่มอาชีพ 
12 องคก์ร และ
องคก์รสนบัสนุนอีก 
3 หน่วยงาน 
2.ประเดน็คาํถามท่ี
กาํหนดใหต้อบ คือ 
มีเครือข่ายกบัองคก์ร
ใด มีประโยชน์
อยา่งไร ประสงคจ์ะ
เขา้ร่วมเครือข่ายตาม
โครงการวจิยัหรือไม่ 
3.ทั้ง 29 องคก์รมี
ความประสงค์
เช่ือมโยงเครือข่าย
ภายใตก้ารสนบัสนุน
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ประชุม ของโครงการวจิยั 
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ตารางที ่3.1  กระบวนการศึกษาเพือ่วางแผนในการสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 
กจิกรรม วนัที่/ระยะเวลา 

และสถานที่ 
กระบวนการ/วธีิการ 
และกลุ่มเป้าหมาย 

ผลทีเ่กดิขึน้ 
จากกระบวนการ 

หมายเหตุ 
และข้อสังเกต 

8.การประชุมร่วม
คณะนกัวจิยัทีม
จงัหวดัมหาสารคาม 

18 ต.ค. 2548 
ณ สถาบนัวจิยัและ
พฒันา มรภ.
มหาสารคาม 
(9-12 น.) 

ทาํการประชุมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและทาํการ
สังเคราะห์ผลการจดัเวที
ช้ีแจงคร้ังท่ี 1 ร่วมกนัของ
คณะนกัวจิยัทีม
มหาสารคามทั้ง 6 ท่าน 
ตลอดจนวางแผนการจดั
เวทีคร้ังท่ี 2 เพ่ือหา
รูปแบบการเช่ือมโยง
เครือข่าย 

1.ไดผ้ลการสังเคราะห์การ
จดัเวทีในคร้ังแรก พบวา่
เครือข่ายท่ีน่าสนใจในการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ใน
การเช่ือมโยงไดแ้ก่ 
เครือข่ายขา้ว เครือข่ายผา่ 
และเครือข่ายการเงิน 
2.ไดแ้ผนดาํเนินการจดัเวที
ประชุม ในคร้ังท่ี 2 

การประชุมร่วมกนั
ของนกัวจิยัเพ่ือ
สังเคราะห์ขอ้มูล
ค่อนขา้งเป็น
ประโยชน์ต่อการ
วจิยัและทาํใหมี้การ 
ตั้งขอ้สังเกตจน
สามารถ หาขอ้สรุป
ในการดาํเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปได ้

9.จดัเวทีประชุมคร้ังท่ี 
2 

25 ต.ต. 2548 
ณ หอ้งประชุม
เฟ่ืองฟ้า โรงแรม
สวนวรุณ มรภ.
มหาสารคาม 
(9-12,13-16 น.) 

1.ใชก้ระบวนการ AIC 
ในการดาํเนินงานของแต่
ละกลุ่ม องคก์ร และ
สหกรณ์ จากผูน้าํองคก์รท่ี
เขา้ร่วมประชุม 46 ท่าน 
จาก 25 องคก์ร โดยมี
อธิการบดี มรภ.
มหาสารคามเป็นประธาน
ในการประชุม 
2.ใหแ้ต่ละองคก์รเขียน
กิจกรรมทั้งท่ีเป็นจุดแขง็
และจุดอ่อน แลว้นาํมา
สรุปถึงกิจกรรมท่ีจะทาํ
การเช่ือมโยงกนั โดยการ
ระดมสมองของแต่ละ
กลุ่ม 

1. ไดผ้ลการวเิคราะห์จุด
แขง็ และจุดอ่อนของ
องคก์รท่ีเขา้ร่วมการ
ประชุม 

2. ไดรู้ปแบบการ
เช่ือมโยงเครือข่าย
เบ้ืองตน้ในพื้นท่ี
จงัหวดัมหาสารคาม 
โดยแบ่งออกเป็น 2 
เครือข่าย  คือ 
- เครือข่ายกลุ่ม 
สหกรณ์การเกษตร
หรือเครือข่ายขา้ว 

- เครือข่ายกลุ่มอาชีพ
หรือเครือข่ายผา้ 

 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ 
ตวัแทนองคก์รต่างๆ 
ไดมี้การแสดงความ
คิดเห็นกนัอยา่ง
กวา้งขวางและมี
ความสนใจในการ
เขา้ร่วมเป็นเครือข่าย
กนักนัมากข้ึน 
นอกจากน้ี 
บรรยากาศในการ
ประชุมเป็นไปอยา่ง
ช่ืนม่ืน หลายท่าน
แสดงความเห็นวา่ 
น่าจะมีการจดัการ
ประชุมในรูปแบบน้ี
ใหม้ากข้ึน เพราะจะ
ไดเ้กิดการพบปะ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึง
กนัและกนั 
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ตารางที ่3.1  กระบวนการศึกษาเพือ่วางแผนในการสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ (ต่อ) 
กจิกรรม วนั/ระยะเวลา 

และสถานที่ 
กระบวนการ/วธีิการ 
และกลุ่มเป้าหมาย 

ผลทีเ่กดิขึน้ 
จากกระบวนการ 

หมายเหต 
และข้อสังเกต 

10.การประชุมร่วม
ของคณะนกัวจิยัทีม
จงัหวดัมหาสารคาม  

26 ต.ค. 2548 
ณ สถาบนัวจิยัและ
พฒันา มรภ.
มหาสารคาม 
(9-12 น.) 

ทาํการประชุมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและทาํการ
สังเคราะห์ผลการจดัเวที
ในคร้ังท่ี 2 ร่วมกนัของ
คณะนกัวจิยัทีม
มหาสารคามทั้ง 6 ท่าน 
ตลอดจนวางแผนการ
ดาํเนินการในระยะต่อไป 

ไดผ้ลการสังเคราะห์ถึง
รูปแบบของเครือข่าย
เบ้ืองตน้ 2 เครือข่าย ท่ีจะ
ดาํเนินการในระยะต่อไป 
โดยการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัเครือข่ายเดิม
ก่อน แลว้จึงจะดาํเนินการ
ขยายเครือข่ายในระยะ
ต่อไป 

ไดมี้การพิจารณาถึง
ศกัยภาพของ
เครือข่ายท่ีมีความ
เป็นไปไดใ้นการ
เช่ือมโยงอยา่ง
แทจ้ริง โดยเฉพาะ
เครือข่ายท่ีมีการ
ดาํเนินงานอยูเ่ดิม
มากกวา่จะไปจดัตั้ง
เครือข่ายใหม่ 

11.การประชุม
เครือข่ายนกัวจิยั
ขบวนการ สหกรณ์
จากทีมงานของ 3 
จงัหวดั 

27 ต.ค. 2548 
ณ หอ้งประชุมดอก
จาน มรภ.
มหาสารคาม 
(9-12,13-16 น.) 

ทาํการประชุมเพ่ือรายงาน
ความกา้วหนา้ และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซ่ึงกนัและกนั ในระหวา่ง
ทีมงานวจิยั 3 จงัหวดั 
(มหาสารคาม ร้อยเอด็ 
และ ยโสธร) รวมนกัวจิยั
ท่ีเขา้ประชุม 18 ท่าน 

ไดรั้บทราบถึง
ประสบการณ์ ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆจากการ
ดาํเนินการวจิยัในระยะท่ี
ผา่นมาของแต่ละทีม
งานวจิยั 

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ 
การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กนั ได้
ทาํใหมี้แนวคิดใน
การเช่ือมโยง
เครือข่ายท่ีกวา้งขวาง
ข้ึน 

 
 จากผลสรุปในกระบวนการศึกษาเพื่อการวางแผนสร้างเครือข่ายท่ีไดจ้ากหวัขอ้ 3.1 ซ่ึงไดก้าํหนด
แนวทางการสร้างเครือข่ายกลุ่มสหกรณ์การเกษตร หรือเครือข่ายขา้ว กบัเครือข่ายกลุ่มอาชีพหรือ
เครือข่ายผา้แลว้ คณะนกัวิจยักไ็ดมี้การดาํเนินงานเพื่อการสร้างเครือข่ายคุณค่า หรือการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็และการขยายเครือข่ายพนัธมิตรต่อไป ซ่ึงมีกระบวนการดาํเนินการวิจยั ตามหวัขอ้ท่ี 3.2 
กระบวนการสร้างเครือข่ายกลุ่มสหกรณ์การเกษตร(เครือข่ายขา้ว) และหวัขอ้ 3.3 กระบวนการสร้าง
เครือข่ายกลุ่มอาชีพ(เครือข่ายผา้) ดงัต่อไปน้ี 
 
3.2 กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่ากลุ่มสหกรณ์การเกษตร(เครือข่ายข้าว) 
 สาํหรับกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่ากลุ่มสหกรณ์การเกษตร หรือเครือข่ายขา้ว มีขั้นตอนใน
การดาํเนินงาน โดยการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระหวา่งสมาชิกเครือข่ายท่ีมี
การเช่ือมโยงอยูแ่ลว้ เพื่อใหเ้กิดความเขม้แขง็ในการเช่ือมโยงมากข้ึน โดยจดัการประชุมหมุนเวยีนไปตาม
สาํนกังานสหกรณ์การเกษตรอาํเภอต่างๆเดือนละ 1 คร้ัง ซ่ึงผลจากการจดัเวทีประชุม ทาํใหเ้กิดการ
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เช่ือมโยงทางธุรกิจข้ึนอีกหลายประเภทนอกจากการเช่ือมโยงขา้วเปลือก ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงธุรกิจการ
ฝากเงิน ธุรกิจการใหเ้งินกู ้และธุรกิจเมลด็พนัธ์ุขา้ว เป็นตน้ ซ่ึงขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 3.2 
 
ตารางที ่3.2  กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่ากลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
 

กจิกรรม วนัที่/ระยะเวลา 
และสถานที่ 

กระบวนการ/วธีิการ 
และกลุ่มเป้าหมาย 

ผลทีเ่กดิขึน้ 
จากกระบวนการ 

หมายเหตุ 
และข้อสังเกต 

1.การจดัประชุมเชิง 
ปฎิบติัการ และดูงาน 

17 มกราคม 2549 
ณ หอ้งประชุม 
สหกรณ์การเกษตร 
บรบือ จาํกดั 
(10-12,13-15 น.) 

ใชก้ระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่ง
ประธานกรรมการ และ
ผูจ้ดัการ ของสหกรณ์ท่ีมี
ความตอ้งการเช่ือมโยงกนั 
เพ่ือสร้างความเขา้ใจใน
การวางแผนการเช่ือมโยง
การรับซ้ือขา้วโดยมี สกก. 
บรบือ เป็นแม่ข่ายในการ
เช่ือมโยง สาํหรับสหกรณ์ 
ท่ีเขา้ประชุม ประกอบดว้ย 
สกก.บรบือ,เมือง
มหาสารคาม,กนัทร
วชิยั,แกดาํ,โกสุมพิสัย,
เชียงยนื, 
วาปีปทุม,นาดูน,และ 
พยคัฆภมิูพิสัย  

ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจถึง
กระบวนการในการ
เช่ือมโยงการรับซ้ือขา้ว 
และเกิดการวางแผนใน
การซ้ือขายขา้วเปลือก
อยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
โดยการระบุจาํนวน
ผลิตผลท่ีแน่ชดัท่ีจะมีการ
ทาํธุรกิจซ้ือขายกนั 
ระหวา่ง สหกรณ์ต่างๆกบั 
สกก.บรบือ จาํกดั ซ่ึงไม่
เคยเกิดข้ึนแต่ก่อน 

1.การทาํ Focus 
Group ทาํใหส้ามารถ
หาจุดท่ีจะประสาน
ผลประโยชน์ระหวา่ง
กลุ่ม และนาํไปสู่การ
เช่ือมโยงเป็น
เครือข่ายระหวา่งกนั 
2.การท่ีแต่ละ 
สหกรณ์นาํตวั
ประธานกรรมการ
และผูจ้ดัการมาร่วม
ประชุมพร้อมกนั 
เป็นเร่ืองท่ีเหมาะสม 
เพราะทาํใหก้ารคิด
และตดัสินใจได้
รวดเร็วข้ึน 

2. การจดัประชุมเชิง
ปฎิบติัการ 

8 กมุภาพนัธ์ 2549 
ณ หอ้งประชุม 
สหกรณ์ปศุสัตว์
มหาสารคาม จาํกดั 
(10-12,13-15 น.) 

ใชว้ธีิการ focus group 
โดยใหแ้ต่ละสหกรณ์ได้
ระบุถึงความตอ้งการ
เช่ือมโยงธุรกิจใดบา้ง และ
กบั สหกรณ์ใด โดย
ประธานกรรมการ และ
ผูจ้ดัการ สหกรณ์ 9 
สหกรณ์  

1.ทาํใหท้ราบถึงความ
ตอ้งการในการเช่ือมโยง
ธุรกิจใดบา้งของแต่ละ 
สหกรณ์ 
2.ทาํใหไ้ดเ้ครือข่าย
พนัธมิตรท่ีจะทาํการ
เช่ือมโยง 
3.ธุรกิจท่ีเสนอเพ่ิมเติม 
ไดแ้ก่ การซ้ือขา้วสาร ขอ
เงินฝาก ขอกูเ้งิน ธุรกิจ
เมลด็พนัธ์ุขา้ว การร่วมทุน

การจดัเวทีใหเ้กิดการ
พบปะแลกเปล่ียน
เรียนรู้กนั ทาํใหเ้กิด
ความสัมพนัธ์ท่ีแน่น
แฟ้นกนัข้ึน โดย
เฉพาะตวัประธาน
กรรมการสหกรณ์แต่
ละแห่ง ซ่ึงส่วนใหญ่
ไม่เคยไดพ้บปะ
พดูคุยกนัมาเลย ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อการ
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คา้ขาย ธุรกิจคา้ปุ๋ย ธุรกิจ
นํ้ามนั วสัดุการเกษตร 
และการเช่ือมโยงดา้น
ความรู้ 

เช่ือมโยงเป็นอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่3.2  กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่ากลุ่มสหกรณ์การเกษตร (ต่อ) 
กจิกรรม วนัที่/ระยะเวลา 

และสถานที่ 
กระบวนการ/วธีิการ 
และกลุ่มเป้าหมาย 

ผลทีเ่กดิขึน้ 
จากกระบวนการ 

หมายเหตุ 
และข้อสังเกต 

3.การประชุมเพ่ือ
พฒันาและขยาย
เครือข่าย 

14 มีนาคม 2549 
ณ หอ้งประชุม 
สหกรณ์การเกษตร
โกสุมพิสัย จาํกดั 
(10-12,13-15 น.) 

ประธานและผูจ้ดัการ
สหกรณ์ 9 แห่งท่ีเป็น
เครือข่ายร่วม ทาํการ
ประชุม 
ร่วมกนักาํหนดแผนงาน
เช่ือมโยงธุรกิจประเภท
อ่ืนๆและขยายเครือข่ายให้
มากข้ึน โดยทาํการ
กาํหนดผูรั้บผดิชอบและ
รายละเอียดในการ
ดาํเนินงาน จาก 

1.ทาํใหไ้ดผู้รั้บผิดชอบใน
การดาํเนินงาน เช่น 
สกก.บรบือ เป็นแม่ข่ายรับ
ซ้ือขา้วเปลือก สกก.กนัทร
วชิยั เป็นแม่ข่ายในการ
ผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว 
2.ทาํใหท้ราบวา่มีองคก์รท่ี
สนใจในการเช่ือมโยง
เพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ สกก.เกษตร
วสิัย จ.ร้อยเอด็ ในเร่ือง
ของการเช่ือมโยงธุรกิจ
ขา้วสารกบั สกก.บรบือ 

ในการประชุมทุก
คร้ังท่ีผา่นมา ทาง
คณะผูว้จิยัไดเ้ปิด
โอกาสให ้ สมาชิก
ของเครือข่ายไดมี้
ส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนความคิด
อยา่งเตม็ท่ี โดยทาง
คณะผูว้จิยัจะอยูใ่น
ฐานะผูส้ังเกตการณ์
มากกวา่ 

4.การประชุมเพ่ือ
สร้างความต่อเน่ือง
และเขม้แขง็ของ
เครือข่าย 

27 เมษายน 2549 
ณ หอ้งประชุม 
สหกรณ์การเกษตร 
กนัทรวิชยั จาํกดั 
(10-12,13-15 น.)  

ทาํการประชุมสมาชิก
เครือข่ายสหกรณ์
การเกษตรเพ่ือทาํการ
ทบทวนแผนงานในการ
เช่ือมโยงธุรกิจต่อกนั  

1.ทาํใหส้มาชิกเครือข่าย
ไดม้าทบทวนถึงบทบาท
ในการเช่ือมโยงธุรกิจกนั
อีกคร้ังหน่ึง 
2.ไดมี้การพบปะ พดูคุย 
และสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
แน่นแฟ้นข้ึน 
3.สร้างความเช่ือมัน่ใน
การท่ีจะทาํการเช่ือมโยง
ธุรกิจต่อกนั และเกิดความ
เขม้แขง็ของเครือข่าย 

การจดัใหมี้การ
ประชุมเพ่ือพบปะกนั
อยา่งต่อเน่ือง จะทาํ
ใหเ้กิดความสนิท
สนม เช่ือใจกนั ซ่ึง
คณะผูว้จิยั มกัได้
รับคาํบอกเล่าอยู่
เสมอวา่ การจดั
ประชุมแบบน้ีทาํให้
ไดรู้้จกักนั ซ่ึงหา
โอกาสไดย้าก 

4.การประชุมเพ่ือ
สรุปผลการเช่ือมโยง
เครือข่ายสหกรณ์ใน
จงัหวดัมหาสารคาม 

17 พ.ค. 2549 
ณ หอ้งประชุม 
สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดั
มหาสารคาม 
(10-12,13-15 น.)  

ทาํการประชุมสมาชิก
เครือข่ายสหกรณ์
การเกษตร ร่วมกบั
สหกรณ์จงัหวดัและ
เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์
จงัหวดั เพ่ือสรุปผลการ
เช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์
ในจงัหวดัมหาสารคาม  

1.ไดท้ราบถึงผลของการ
เช่ือมโยงธุรกิจของ
เครือข่ายสหกรณ์ท่ีเกิดข้ึน 
2.เกิดความมัน่ใจในความ
ยัง่ยนืของการเช่ือมโยง
เครือข่ายจากการท่ี สกจ.ม
หาสารคาม ไดรั้บทราบ
และพร้อมท่ีจะรับช่วงต่อ
ในการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ต่อไป 

ทางสาํนกังาน 
สหกรณ์จงัหวดั
มหาสารคาม โดย 
สหกรณ์จงัหวดัไดใ้ห้
ความสนใจและให้
ความร่วมมือเป็น
อยา่งดี 
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3.3 กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่ากลุ่มอาชีพ(เครือข่ายผ้า) 
 สาํหรับกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่ากลุ่มอาชีพ หรือเครือข่ายผา้ มีขั้นตอนในการดาํเนินงาน 
โดยคณะนกัวจิยัไดไ้ปเยีย่มชมองคก์รแกนนาํเครือข่ายผา้ ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงไดแ้ก่ 
กลุ่มสตรีทอผา้ไหมและแปรรูปผลิตภณัฑ ์ บา้นกดุรัง ก่ิงอาํเภอกดุรัง และมีการจดัเวทีเสวนาเช่ือมโยง
เครือข่ายกลุ่มผา้ไหม ตามสถานท่ีของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายเพื่อใหเ้ห็นถึงกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสมาชิก 
มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระหวา่งสมาชิกเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมโยงอยูแ่ลว้ 
เพื่อใหเ้กิดความเขม้แขง็ในการเช่ือมโยงมากข้ึน ซ่ึงผลจากการจดัเวทีประชุม ทาํใหเ้กิดการเช่ือมโยงข้ึน
อีกหลายประเภทนอกจากการทอผา้ไหมแลว้ ยงัมีการเช่ือมโยงธุรกิจเสน้ไหม ธุรกิจการตดัเยบ็เส้ือผา้ไหม 
ธุรกิจการรับฝากขาย และการถ่ายทอดความรู้ดา้นการทอผา้ ขอ้มูลการตลาดอีกดว้ย ซ่ึงขั้นตอนการ
ดาํเนินงาน ดงัแสดงในตารางท่ี 3.3 
 
ตารางที ่3.3  กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่ากลุ่มอาชีพ หรือเครือข่ายผ้า 
 

กจิกรรม วนัที่/ระยะเวลา 
และสถานที่ 

กระบวนการ/วธีิการ 
และกลุ่มเป้าหมาย 

ผลทีเ่กดิขึน้ 
จากกระบวนการ 

หมายเหตุ 
และข้อสังเกต 

1.การจดัเวทีเสวนา
เครือข่ายผา้ คร้ังท่ี 1 

20 ธนัวาคม 2548 
ณ บา้นกดุรัง     ก่ิง
อาํเภอกดุรัง 
(10-12,13-15 น.) 

จดัการประชุมและเสวนา
กนัเพ่ือสร้างความเขา้ใจ
ใหก้บักลุ่มสตรีแม่บา้น 5 
กลุ่ม จาํนวน 49 คน 
เก่ียวกบัการเช่ือมโยง
เครือขา่ยและประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บ และไดท้าํการ
ประเมินถึงศกัยภาพของ
การเช่ือมโยง 

1.ทาํใหส้มาชิกกลุ่ม
แม่บา้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ไดเ้กิดความเขา้ใจและเห็น
ถึงประโยชน์ในการ
เช่ือมโยงเครือข่ายท่ี
เขม้แขง็และยัง่ยนืกวา่ท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั และให ้
ประธานกลุ่มบา้นดงรัง 
ไดเ้ป็นแกนนาํในการ
เช่ือมโยง 
2.จากการประเมินโดยการ
เสวนาพบวา่กลุ่มสตรี
แม่บา้นท่ีเขา้ประชุม มี
ศกัยภาพในการเช่ือมโยง
เครือข่ายผา้ได ้

เหตุผลท่ีใหก้ลุ่มสตรี
บา้นดงรัง เป็นแกน
นาํในเช่ือมโยง 
เน่ืองจากความมี
ช่ือเสียงในการทอผา้
ไหมลายสร้อย
ดอกหมาก ซ่ึงไดรั้บ
รางวลัท่ี 1 ประเภท
บริหารจดัการชุมชน
ระดบัประเทศ ปี 
2548 และมีผูส้นใจ
ทาํการสั่งซ้ือ จนผลิต
ใหไ้ม่ทนักบัความ
ตอ้งการของตลาด  

2.การจดัเวทีเสวนา
เครือข่ายผา้ คร้ังท่ี 2 

28 กมุภาพนัธ์ 2549 
ณ บา้นหนองบวั  
หมู่ 2  ก่ิงอาํเภอกดุ
รัง 

จดัการประชุมเพ่ือทาํ 
SWOTของเครือข่าย และ
วางแผนการเช่ือมโยง
เครือข่าย กบักลุ่มสตรี

1.ไดว้สิัยทศัน์ของ
เครือข่ายผา้ ไดแ้ก่ 
“ถ่ายทอดภมิูปัญญา 
พฒันารายได ้ สินคา้กา้ว

พบวา่ สมาชิกของ
เครือข่ายมีความ
กระตือรือลน้ในการ
ท่ีจะเช่ือมโยง
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(10-12,13-15 น.) แม่บา้น 5 กลุ่ม จาํนวน 60 
คน และทาํการกาํหนด
วสิัยทศัน์ของเครือข่ายผา้ 

ไกลสู่สากล สมาชิกทุกคน
ไม่จนคุณธรรม” 
2.ไดท้ราบถึงศกัยภาพ 
ความถนดัและความ
ตอ้งการเช่ือมโยงเครือข่าย
ดา้นต่างๆเช่น การปลกู
หม่อนเล้ียงไหม การผลิต
เส้นไหม การทอผา้ไหม 
การตดัเยบ็เส้ือผา้ไหม
สาํเร็จรูป ของแต่ละกลุ่ม
แม่บา้น 

กิจกรรมท่ีเหมาะสม
กบักลุ่มของตน โดย
มีการจดัแบ่งหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบตาม
กิจกรรมท่ีแต่ละกลุ่ม
มีความถนดั ซ่ึงเป็น
ความตอ้งการใหเ้กิด
การเช่ือมโยงเช่นน้ีมา
เป็นเวลานานแลว้ แต่
ไม่รู้กระบวนการ 
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ตารางที ่3.3  กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่ากลุ่มอาชีพ หรือเครือข่ายผ้า (ต่อ) 
กจิกรรม วนัที่/ระยะเวลา 

และสถานที่ 
กระบวนการ/วธีิการ 
และกลุ่มเป้าหมาย  

ผลทีเ่กดิขึน้ 
จากกระบวนการ 

หมายเหตุ 
และข้อสังเกต 

3.การจดัเวทีเครือข่าย
ผา้ คร้ังท่ี 3  

10 เมษายน 2549 
ณ กลุ่มหม่อนไหม 
บา้นโนนงาม 
ก่ิงอาํเภอกุดรัง 
(10-12,13-15 น.) 

จดัการประชุมเพ่ือติดตาม
ผลการเช่ือมโยงเครือข่าย
ผา้ ของกลุ่มเครือข่าย
วสิาหกิจชุมชนแปรรูปผา้
ไหม ตาํบลกดุรัง จาก 5 
องคก์รสมาชิก จาํนวน 60 
คน 

ไดมี้การกาํหนดหนา้ท่ี
ของแต่ละกลุ่มสมาชิก
อยา่งเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ 
กลุ่มแม่บา้นกดุรัง เป็นแม่
ข่ายศนูยก์ลางการเรียนรู้ 
การผลิต การแปรรูป และ
จาํหน่าย โดย กลุ่มแม่บา้น
หนองบวั ,ดอนโมง,หนอง
ป้านเป็นเครือข่ายผลิตผา้
ไหมลายสร้อยดอกหมาก, 
กลุ่มแม่บา้นบวัแกว้ เป็น
เครือข่ายแปรรูปตดัเยบ็
เส้ือผา้สาํเร็จรูป และกลุ่ม
แม่บา้นโนนงามเป็น
เครือข่ายปลกูหม่อนเล้ียง
ไหม   

เป็นท่ีน่าสังเกตวา่
กลุ่มแม่บา้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุม ไดมี้ความ
พร้อมเพรียงและมี
ความสนใจในการจดั
เวทีประชุมเป็นอยา่ง
ดี แสดงใหเ้ห็นถึง
ความเขม้แขง็ในการ
เช่ือมโยงเครือข่าย 

4.การจดัเวทีเครือข่าย
ผา้ คร้ังท่ี 4  

10 พฤษภาคม 49 
ณ บา้นกุดรัง 
ก่ิงอาํเภอกุดรัง 
(10-12,13-15 น.) 

ทาํการประชุมเพ่ือทบทวน
และสรุปผลการเช่ือมโยง
เครือข่ายผา้ ของกลุ่ม
เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน
แปรรูปผา้ไหม ตาํบลกดุ
รัง จาก 5 องคก์รสมาชิก 
จาํนวน 52 คน 

พบวา่ ไดมี้การดาํเนินงาน
ตามแผนท่ีไดก้าํหนด 
นอกจากน้ี ทางแม่ข่ายยงัมี
กิจกรรมการใหเ้งินกู้
สาํหรับสมาชิกท่ีทอผา้
ไหมมาขายท่ีศนูยข์องบา้น
กดุรัง มีแผนการส่งเสริม
การตลาดโดยการเปิดเวบ
ไซดผ์า่นสาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดั 
มีการขยายกิจกรรมของ
เครือข่าย ใหมี้กิจกรรม
ฌาปนกิจสงเคราะห็
สาํหรับเครือข่ายสมาชิก 
และขยายเครือข่ายการ
ผลิตไปยงัต่างอาํเภอ เช่น 
อ.นาดูน อ.ยางสีสุราช อ.

มีขอ้สังเกตวา่ การ
เช่ือมโยงในเครือข่าย
ของกลุ่มแม่บา้น จะ
ไดรั้บความร่วมมือ
เป็นอยา่งดี และน่าจะ
เป็นเครือข่ายท่ี
สามารถขยายเพ่ือ
เสริมสร้างความ
เขม้แขง็ และเกิด
ความยัง่ยนืได ้
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นาเชือก และ อ.พยคัฆภมิู
พิสัย    

3.4  ความคดิเห็นและทศันคติขององค์กรต่าง  ๆทีมี่ต่อการเช่ือมโยงเครือข่าย 
จากการจดัเวทีคร้ังท่ี 1 ซ่ึงคณะนกัวจิยัไดต้ั้งประเดน็คาํถามเพ่ือศึกษาความคิดเห็นและทศันคติ

ขององคก์รต่างๆ ท่ีมีต่อการเช่ือมโยงเครือข่ายนั้น มีผลการแสดงความคิดเห็นและทศันคติต่างๆ ดงัน้ี 
 

3.4.1 กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 
3.4.1.1 การเช่ือมโยงเครือข่ายในปัจจุบัน 
ปัจจุบนัสหกรณ์การเกษตรต่างๆ มีกิจกรรมเช่ือมโยงในเร่ืองของธุรกิจการนาํเงินไป

ฝากไวก้บัสหกรณ์อ่ืนๆ เพื่อเป็นการเช่ือมโยงในการดาํเนินธุรกิจดา้นอ่ืนๆอีก เช่น ธุรกิจการรับซ้ือ
ขา้วเปลือก ธุรกิจการซ้ือเมลด็ขา้วพนัธ์ุดี รวมทั้งธุรกิจการขายขา้วสารท่ีไดแ้ปรรูปแลว้จากโรงสีของ
สหกรณ์เอง ซ่ึงไดร้วมกนัเรียกวา่เป็นเครือข่ายขา้ว เป็นการเช่ือมโยงกิจกรรมเร่ืองการรับซ้ือขา้วเป็นหลกั 
และมีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ซ้ือขายปุ๋ยเคมี เช่ือมโยงธุรกิจบริการขนส่ง และสินเช่ือ เครือข่ายขา้วมีสมาชิก
เครือข่ายทั้งส้ิน 7 สหกรณ์ ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรบรบือ จาํกดั สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ 
จาํกดั สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จาํกดั สหกรณ์การเกษตรกนัทรวิชยั จาํกดั สหกรณ์การเกษตรเชียง
ยนื จาํกดั สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสยั จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จาํกดั  

3.4.1.2 ปัญหาทีพ่บในการเช่ือมโยงเครือข่าย 
  1) ปัญหาของธุรกิจรับฝากเงินและสินเช่ือ ปริมาณเงินฝากไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ี 

ตกลงกนัไว ้ ส่วนเร่ืองการใหสิ้นเช่ือยงัขดัต่อระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ซ่ึงไม่เอ้ืออาํนวย 
2) ปัญหาของธุรกิจรวบรวมผลิตผล ในเร่ืองการรวบรวมขา้วพบวา่ ความพร้อม 

ของสหกรณ์ท่ีเป็นแม่ข่ายมีนอ้ยเน่ืองจากขาดเงินทุน สถานท่ี และอุปกรณ์การตลาด  นอกจากนั้นยงัมี
ปัญหาขอ้ถกเถียงเร่ืองราคาและคุณภาพของสินคา้ เน่ืองจากราคาขา้วมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา บาง
สหกรณ์ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีไดต้กลงกนัไว ้ เน่ืองจากไม่มีการทาํสญัญาผกูพนัท่ีชดัเจน  อีกทั้ง
สหกรณ์ท่ีเป็นลูกข่ายขาดแคลนเงินทุนในการรวบรวมขา้วเช่นกนั และในปัจจุบนัคู่แข่งทางการคา้ขา้วมี
มากและเผชิญภาวะการแข่งขนัสูง ซ่ึงพอ่คา้เอกชนมีความยดืหยุน่สูงกวา่สหกรณ์ 

3) ปัญหาของกิจการจดัหาสินคา้มาจาํหน่าย สหกรณ์ขาดแคลนเงินทุนจดัซ้ือ  จึง 
ใหเ้ครดิตไดร้ะยะเวลาสั้นกวา่พอ่คา้เอกชน  ยานพาหนะขนส่งมีไม่เพยีงพอ บางคร้ังทาํใหส่้งสินคา้ส่งไม่
ทนัต่อความตอ้งการของเครือข่าย มีคู่แข่งคู่คา้มาก คุณภาพสินคา้ไม่ดีพอ อีกทั้งองคก์รแม่ข่ายขาดการ
ประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 

3.4.1.3 ความจําเป็นและประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเช่ือมโยงเครือข่าย 
  สหกรณ์การเกษตรต่างๆ เห็นวา่เครือข่ายมีประโยชน์อยา่งมาก 

1) เป็นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์  ไดแ้ลกเปล่ียน 
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ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั และจะทาํใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีและแน่นแฟ้นยิง่ข้ึน 
2) เกิดอาํนาจต่อรองในการดาํเนินธุรกิจ  
3) ทาํใหเ้กิดสภาพคล่องทางธุรกิจ เน่ืองจากสามารถมีสินเช่ือและเครดิตระหวา่ 

กนั ทาํใหธุ้รกิจมีสภาพคล่องเพ่ิมข้ึน 
4)  การดาํเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั จะทาํใหส้หกรณ์เป็นองคก์รท่ีมีความ 

เขม็แขง็ 
3.4.1.4 ความประสงค์ในการเช่ือมโยงเครือข่าย 

 ทุกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมมีความประสงคจ์ะเช่ือมโยงเครือข่ายภายใตก้ารสนบัสนุนของ
โครงการวิจยัฯ  โดยเครือข่ายท่ีตอ้งการควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  1) ตอ้งการใหเ้กิดเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงติดต่อประสานงานไดต้ลอดเวลา 

2) มีความมัน่คงและเป็นปึกแผน่ 
  3) ตอบสนองต่อความตอ้งการขององคก์ร 
  4) ทางราชการจดัหาเงินทุน วสัดุอุปกรณ์ในการทาํธุรกิจใหเ้พียงพอทุกองคก์ร รวมทั้ง
ดา้นการตลาดดว้ย 

3.4.2 กลุ่มอาชีพ 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมในกลุ่มอาชีพ เป็นตวัแทนมาจาก 12 องคก์ร ไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้นทอผา้ไหม

และแปรรูปผลิตภณัฑบ์า้นกดุรัง  กลุ่มแม่บา้นทอผา้ฝ้ายบา้นหนองหิน  กลุ่มแม่บา้นทอผา้ไหมบา้นป่ากงุ  
กลุ่มแม่บา้นแปรรูปผลิตภณัฑก์ารเกษตรซาํแฮด   กลุ่มแม่บา้นทอผา้ฝ้ายบา้นเหล่ายาว กลุ่มแม่บา้นแปร
รูปผลิตภณัฑก์ารเกษตรบา้นม่วง  กลุ่มแม่บา้นทอผา้ไหมแปรรูปบา้นยางนอ้ย  กลุ่มเกษตรกรทาํนานา
ทอง กลุ่มเกษตรกรทาํนาดอนงวั  กลุ่มเกษตรกรทาํนาหว้ยแอ่ง  กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นขามป้อม  และ
กลุ่มเกษตรกรทาํนาเมืองเสือ 

3.4.2.1 การเช่ือมโยงเครือข่ายในปัจจุบัน 
การเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่มอาชีพสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 เครือข่ายหลกัๆ 
1) เครือข่าย OTOP ระดบัอาํเภอและระดบัจงัหวดั  ซ่ึงเป็นเครือข่ายทางการ โดยมี

กิจกรรมของเครือข่าย คือการประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการผลิต การจดัการ และการตลาดระหวา่ง
กลุ่ม และการนาํสินคา้ไปขายตามงานต่างๆ ร่วมกนั  

2) เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน ตาํบลกดุรัง มีสมาชิก 7 กลุ่ม คือ กลุ่มเล้ียงหม่อนบา้นโนน
งาม กลุ่มแม่บา้นทอผา้ไหมและแปรรูปบา้นกดุรัง กลุ่มแม่บา้นตดัเยบ็บา้นบวัแกว้  กลุ่มแม่บา้นทอผา้ไหม
บา้นหนองป้าน กลุ่มแม่บา้นทอผา้ไหมบา้นดอนโมง กลุ่มแม่บา้นทอผา้ฝ้ายบา้นปราสาท และกลุ่ม
แม่บา้นทอผา้ไหมบา้นหนองบวั โดยกลุ่มแม่บา้นทอผา้ไหมและแปรรูปบา้นกดุรัง จะเป็นแม่ข่ายในการ
รับฝากขายสินคา้ จากกลุ่มต่างๆ และจะซ้ือไหมจากกลุ่มเล้ียงหม่อนบา้นโนนงาม ส่วนแต่ละกลุ่มจะส่ง
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วตัถุดิบใหก้ลุ่มตดัเยบ็บา้นบวัแกว้ เป็นผูแ้ปรรูป ซ่ึงจะเกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายในชุมชนตั้งแต่ตน้นํ้าไป
จนถึงปลายนํ้า 
                             3)เครือข่ายขา้ว ระหวา่งกลุ่มเกษตรกรทาํนากบัสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนท่ี โดยจะขาย
ขา้วใหแ้ก่สหกรณ์การเกษตรในพ้ืนท่ีของตน และนอกจากนั้นยงัมีการซ้ือปัจจยัการผลิตจากสหกรณ์ เช่น 
ซ้ือปุ๋ยเคมี เป็นตน้  

3.4.2.2 ปัญหาทีพ่บในการเช่ือมโยงเครือข่าย 
1) สมาชิกแต่ละกลุ่มยงัไม่เขา้ใจในกระบวนการทาํงาน และขาดประสบการณ์ในการ

ดาํเนินงานเครือข่าย สมาชิกไม่สนบัสนุนสินคา้เครือข่าย 
2) สมาชิกอยูต่่างอาํเภอยากต่อการประสานงาน จึงทาํใหค้ณะกรรมการมาประชุมไม่

สมํ่าเสมอ จึงทาํใหก้ารดาํเนินงานมีปัญหา 
3) มีปัญหาในการรวมกลุ่ม ขาดแหล่งเงินทุนในการสนบัสนุนเร่ืองของการใชจ่้ายและ

การเดินทางมาประชุม 
3.4.2.3 ความจําเป็นและประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเช่ือมโยงเครือข่าย 
1) ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และผลิตภณัฑใ์นการจาํหน่าย 
2) ไดเ้พื่อนใหม่ ในการทาํงาน 
3) มีแหล่งจาํหน่ายสินคา้เพิ่มข้ึน 
4) สร้างความสามคัคีระหวา่งกลุ่มใหเ้ขม้แขง็มากข้ึน 
3.4.2.4 ความประสงค์ในการเข้าร่วมเครือข่าย 
กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มมีความสนใจในการเขา้ร่วมเครือข่าย โดยมีขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะ

เครือข่ายท่ีตอ้งการ ดงัน้ี 
1) เป็นเครือข่ายท่ีแลกเปล่ียนสินคา้ ซ่ึงกนัและกนั เพื่อจาํหน่าย  
2) เป็นเครือข่ายแลกเปล่ียนความรู้ เทคนิคการผลิต และปัจจยัการผลิต 
3) ประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารเร่ืองราวต่าง ๆ ใหส้มาชิกทราบทัว่กนั 
4) แลกเปล่ียนปัจจยั การผลิต 
5) เป็นกลุ่มองคก์รท่ีมีเครือข่าย มีความเป็นเอกภาพ และมีความเขม้แขง็ 

3.4.3 กลุ่มการเงิน 
 ผูน้าํองคก์รการเงินต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมประชุม มีทั้งส้ิน 8 ท่าน ซ่ึงเป็นตวัแทนมาจาก 7 องคก์ร ไดแ้ก่ 
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลมหาสารคามจาํกดั กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นนาฝาย กลุ่มออม
ทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นหนองยาง ตาํบลหวัขวาง  กลุ่มสจัจะออมทรัพยอ์าํเภอนาดูน  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อ
การผลิตบา้นหนองโน  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตหมู่บา้นโคกไร่ อ.แกดาํ  และกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ
ผลิตบา้นอุดมสุข 

3.4.3.1 การเช่ือมโยงเครือข่ายในปัจจุบัน 
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กลุ่มออมทรัพยส่์วนใหญ่ยงัไม่มีเครือข่าย มีเพียง 1 กลุ่ม ท่ีมีเครือข่ายกบัองคก์รอ่ืนๆ คือ 
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นหนองยาง  ซ่ึงมีการเช่ือมโยงเครือข่ายระดบัจงัหวดัและระดบัอาํเภอ โดย
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยร์ะดบัจงัหวดัมี สมาชิก 23 องคก์ร เป็นเครือข่ายทางวิชาการ มีการ ดูงาน มีการ
ประชุมทุกเดือน และมีกิจกรรมฌาปนกิจร่วมกนั โดยจ่ายค่าบาํรุงกลุ่มละ 200 บาท/ปี  

3.4.3.2 ปัญหาทีพ่บในการเช่ือมโยงเครือข่าย 
1) กรรมการมาประชุมไม่ครบ  
2) การบริหารจดัการยงัไม่ดีพอ อาํนาจในการตดัสินใจข้ึนอยูก่บับุคคลเพียงคนเดียว 

สมาชิกเครือข่ายไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเท่าท่ีควร 
3.4.3.3 ความจําเป็นและประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเช่ือมโยงเครือข่าย 

   เครือข่ายมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ในดา้นการบริหารและดา้น
การเงิน และดา้นวิชาการได ้อีกทั้งยงัเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการแกปั้ญหาองคก์รดว้ย 

3.4.3.4 ความประสงค์ในการเข้าร่วมเครือข่าย 
 องคก์รการเงินทุกกลุ่มมีความประสงคจ์ะร่วมเครือข่าย  โดยเครือข่ายท่ีตอ้งการควรจะ

เป็นเครือข่ายดา้นเงินทุน และเครือข่ายดา้นแลกเปล่ียนความรู้ทางดา้นวชิาการ การจดัการองคก์ร และการ
จดัการการเงิน   

3.4.4 กลุ่มองค์กรสนับสนุน 
 ผูแ้ทนจากองคก์รสนบัสนุนท่ีเขา้ร่วมประชุมเครือข่าย มี 6 ท่าน ซ่ึงมาจาก 3 หน่วยงาน คือ 

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 1 ท่าน และสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัมหาสารคาม
จาํนวน 2 ท่าน  นอกจากนั้นยงัมีนกัวิจยัจากโครงการจาํนวน 3 ท่าน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
ประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

3.4.4.1 การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ 
 หน่วยงานของรัฐช่วยสนบัสนุนเครือข่าย 3 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นการบริหารจดัการ ทั้งสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม และสาํนกังาน
พฒันาชุมชนจงัหวดัมหาสารคาม ไดช่้วยจดัตั้งเครือข่ายต่างๆ ในจงัหวดั รวมทั้งช่วยจดัเตรียมชุมชนใหมี้
ความพร้อมเพ่ือเป็นชุมชน และองคก์รท่ีเขม้แขง็  สหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม ไดช่้วยจดัตั้งเครือข่าย
ผูจ้ดัการสหกรณ์ จงัหวดัมหาสารคาม  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ในส่วนของสาํนกังานพฒันาชุมชน
จงัหวดัมหาสารคามไดช่้วยจดัตั้ง เครือข่าย OTOP  เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง เป็นตน้ 

2) ดา้นเศรษฐกิจ ช่วยสนบัสนุนเงินทุนในการบริหารจดัการเครือข่าย เช่น ค่าใชจ่้ายใน
การจดัประชุม และค่าเดินทางในการศึกษาดูงาน เป็นตน้ 

3) ดา้นสงัคม ช่วยสนบัสนุนใหชุ้มชนมีความต่ืนตวัเก่ียวกบัการเช่ือมโยงเครือข่าย การ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และใหค้วามรู้เก่ียวกบัชุมชนเขม็แขง็ 

3.4.4.2 ปัญหาหรือข้อจํากดัในการเช่ือมโยงเครือข่าย    
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1) กลุ่มและประชาชนยงัใหค้วามร่วมมือในการสร้างเครือข่ายไม่มากนกั 
2) พฤติกรรมและค่านิยม ยงัเป็นลกัษณะต่างคนต่างอยู ่ ต่างคนต่างทาํ และยงักลวั

การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
3) ผูน้าํบางคนยงัขาดคุณธรรม ความซ่ือสตัยแ์ละการทาํงานเพื่อส่วนรวม 

3.4.4.3  เครือข่ายทีมี่โอกาสเป็นไปได้ในพืน้ทีจั่งหวดัมหาสารคาม 
1) เครือข่ายทางการเงิน เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง เครือข่าย กข.คจ. 

280,000 บาท เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย ์ควรเป็นเครือข่ายท่ีช่วยเหลือกนัทางดา้นเงินทุนและดา้นวิชาการ 
2) เครือข่ายกลุ่มอาชีพ เช่น เครือข่าย OTOP เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เป็นตน้ ควรเป็น

เครือข่ายท่ีช่วยเหลือกนัในดา้นการตลาด การจดัหาปัจจยัการผลิต และการแลกเปล่ียนเทคนิคและวีธีการ
ผลิต 
  3.4.4.4 ปัจจัยทีท่าํให้เครือข่ายประสบผลสําเร็จและยัง่ยนื 
  ปัจจยัท่ีจะทาํใหเ้ครือข่ายประสบความสาํเร็จและยัง่ยนื จะประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกั 
คือ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก 

1) ปัจจยัภายใน คือปัจจยัภายในเครือข่าย หรือองคก์รนั้นๆ ประกอบไปดว้ยการมีส่วน
ร่วมของสมาชิก ระเบียบขอ้บงัคบัควรชดัเจน และผลประโยชน์ควรเกิดข้ึนกบัทุกฝ่ายท่ีเป็นสมาชิก 

2) ปัจจยัภายนอก คือ ปัจจยัท่ีเครือข่ายไม่สามารถควบคุมได ้ แต่เครือข่ายจะตอ้ง
พิจารณาและคาํนึงถึงในการบริหารจดัการเครือข่าย เช่น ลูกคา้ คู่แข่งขนั และองคก์รสนบัสนุน องคก์ร
สนบัสนุนมีส่วนสาํคญัในการเสริมสร้างความยัง่ยนืของเครือข่าย  
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บทที ่4 
เครือข่ายทีเ่กดิขึน้ 

 
4.1 ข้อสรุปเครือข่ายทีเ่ป็นผลงานของทมีวจัิย 

หลงัจากท่ีคณะนกัวิจยัไดด้าํเนินโครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดั
มหาสารคาม ในขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ การศึกษาสภาพพื้นท่ีและสถานการณ์ทัว่ไป ตรวจสอบขอ้มูลคนจน
จดทะเบียน จดัเวทีเพื่อสร้างความเขา้ใจในเครือข่าย และศึกษาบทบาทการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนและสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม จนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ไดพ้บวา่มีการเช่ือมโยง
เครือข่ายกนัอยูบ่า้ง ในระหวา่งบางองคก์ร แต่กย็งัไม่เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน โดยมีการเช่ือมโยงทาํ
กิจกรรมกนัอยา่งหลวมๆและไม่ใคร่ต่อเน่ือง จะมีท่ีเห็นเป็นรูปธรรมค่อนขา้งชดัเจนอยูบ่า้งในกิจกรรม
เครือข่ายของกลุ่มสหกรณ์ ท่ีมีการเช่ือมโยงธุรกิจการรับฝากเงิน และการเช่ือมโยงธุรกิจการรับซ้ือ
ขา้วเปลือก โดยพบวา่มีการดาํเนินกิจกรรมเช่ือมโยงกนัมาอยา่งต่อเน่ือง แต่สาํหรับในเครือข่ายของกลุ่ม
และองคก์รภาคประชาชน เช่นกลุ่มอาชีพต่างๆนั้น การเช่ือมโยงยงัเป็นเพยีงคร้ังคราวเฉพาะกิจ ไม่
แน่นอน หรือเป็นการเช่ือมโยงเฉพาะรายบุคคลท่ีมีความสนใจเท่านั้น 

อยา่งไรกต็าม หลงัจากท่ีนกัวิจยัไดท้าํการสงัเคราะห์บทบาทของ กลุ่ม องคก์รประชาชนและ
สหกรณ์จากการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระยะต่อมา ทาํใหพ้บวา่มีกิจกรรมใน 2 เร่ืองท่ีมีศกัยภาพใน
การจดัสร้างเครือข่ายคุณค่า ไดแ้ก่ เร่ืองของขา้วในกลุ่มสหกรณ์ และเร่ืองของผา้ไหมในกลุ่มอาชีพของ
สตรีแม่บา้น จึงเห็นวา่ ในการวิจยัคร้ังน้ีจะไดเ้ร่ิมตน้การสร้างเครือข่ายคุณค่า จาก เครือข่ายขา้ว และ
เครือข่ายผา้ เพียง 2 เครือข่ายก่อน โดยจดัใหมี้การประชุมเพื่อพบปะพดูคุย และแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัใน
ระหวา่งสมาชิกของเครือข่ายกนัในหลายๆคร้ัง เพื่อทาํใหเ้กิดการสร้างวิสยัทศัน์ร่วมกนัในเครือข่าย และ
ระดมความคิดเห็นเพื่อกาํหนดยทุธศาสตร์และแผนปฎิบติัการ ในการสร้างความเขม้แขง็และการดาํเนิน
กิจกรรมเช่ือมโยงท่ีต่อเน่ือง และการขยายเครือข่ายใหก้วา้งขวางโดยติดต่อและรับสมาชิกองคก์รอ่ืนเขา้
ร่วมเครือข่ายมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ี โดยใหมี้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มาส่วนรับรู้เพื่อความยัง่ยนืของ
การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าน้ีดว้ย ซ่ึงรูปแบบการสร้างเครือข่ายคุณค่าดงักล่าวน่าจะเป็นตน้แบบในการท่ี
จะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ีอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดงันั้น เครือข่ายคุณค่าของทางคณะนกัวิจยัในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคามท่ีไดท้าํการเสริมสร้าง
และพฒันาจึงเป็นดงัน้ี  

4.1.1 เครือข่ายข้าว 
 สาํหรับเครือข่ายขา้วน้ี เป็นการเช่ือมโยงกิจกรรมของเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร โดยมี สหกรณ์
การเกษตรบรบือ จาํกดั เป็นแม่ข่ายรับซ้ือขา้วเปลือกจาก สหกรณ์การเกษตรแกดาํ จาํกดั สหกรณ์
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การเกษตรโกสุมพิสยั จาํกดั สหกรณ์การเกษตรกนัทรวิชยั จาํกดั สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเมือง จาํกดั 
สหกรณ์การเกษตรนาดูน จาํกดั สหกรณ์การเกษตรพยคัฆภูมิพิสยั จาํกดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 การเช่ือมโยงเครือข่ายข้าว 
              ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร 

(ผูรั้บฝาก) 
(ผูซ้ื้อ) 
(ผูซ้ื้อ) 
(ผูซ้ื้อ) 

(ผูฝ้าก) 
(ผูข้าย) 
(ผูข้าย) 
(ผูข้าย) 

ธุรกจิเงินฝาก
ธุรกจิขายเมลด็พันธุ ์
ธุรกจิขายข้าวสาร 
ธุรกจิขายข้าวเปลือก 

สกก.บรบอื
จํากดั 

สกก.กนัทรวิชัย 
จาํกดั 

สกก.เกษตร
สมบูรณจ์าํกดั

(ชัยภมูิ) 
สกก.แกดาํ 
จาํกดั 

สกก.เกษตร
วิสยั จาํกดั 
(ร้อยเอด็) 

สกก. นาดูน 
จาํกดั 

สกก.เมือง
มหาสารคาม

จาํกดั 

สกก. 
วาปีปทุม 
จาํกดั 

สกก.พยัคฆ
ภมูิพิสยัจาํกดั 

สกก.โกสมุ
พิสยัจาํกดั 

สกก.เชียง
ยืน จาํกดั 

สกก.
นาเชือก 
จาํกดั 
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               ในจังหวดัมหาสารคาม 
 
สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จาํกดั และยงัมีการติดต่อขยายเครือข่ายไปยงัจงัหวดัร้อยเอด็ ไดแ้ก่ สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสยั จาํกดั และจงัหวดัชยัภูมิ ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จาํกดั นอกจากน้ี 
ในเครือข่าย สหกรณ์ยงัมีเครือข่ายยอ่ย มีการดาํเนินกิจกรรมการซ้ือขายเมลด็พนัธ์ุขา้วเปลือกพนัธ์ุดี และ
การรับฝากเงินจากสหกรณ์ต่างๆ โดยมี สหกรณ์การเกษตรกนัทรวิชยั จาํกดั เป็นแม่ข่าย (ภาพท่ี 5 )  
 นอกจากน้ี ในการเช่ือมโยงเครือข่ายขา้วของกลุ่มสหกรณ์ ยงัไดมี้การเช่ือมโยงไปยงั สาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม ในเร่ืองของการขอกูย้มืเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์ และดา้นวิชาการ รวมทั้ง
การทาํธุรกรรมทางการเงินกนักบั ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัมหาสารคาม 
และเร่ืองของเมลด็พนัธ์ุพืชกบัศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 13 จงัหวดักาฬสินธ์ุ อีกดว้ย 
 
 4.1.2 เครือข่ายผ้า 
 ส่วนเครือข่ายผา้ เป็นการเช่ือมโยงธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและขายเสน้ไหม การทอและขายผา้
ไหม การตดัเยบ็และขายเส้ือผา้ไหมสาํเร็จรูป การขายและการขายฝากผา้ไหม การใหเ้งินกู ้และสวสัดิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีกลุ่มสตรีแม่บา้น บา้นกดุรัง เป็นแม่ข่ายหลกั และมีกลุ่มสตรีแม่บา้นอีก 8 กลุ่ม
ร่วมเป็นเครือข่าย (ภาพท่ี 6) 

ในการเช่ือมโยงเครือข่ายผา้นั้น ในคร้ังแรกไดมี้การเช่ือมโยงกิจกรรมกนั โดยใชช่ื้อเครือข่ายวา่ 
กลุ่มสตรีแม่บา้นกดุรัง แต่หลงัจากท่ีไดมี้การออกกฎหมายวิสาหกิจชุมชนแลว้ ทางกลุ่มสตรีแม่บา้นกดุรัง 
จึงไดไ้ปทาํการจดทะเบียนเป็นศูนยว์ิสาหกิจชุมชน 
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                  ภาพที ่6 การเช่ือมโยงเครือข่ายผ้าของกลุ่มสตรีแม่บ้าน หรือศูนย์วสิาหกจิชุมชน 

ศูนยวิ์สาหกิจ
ชมุชนแปรรูป 
ตําบลกุดรงั  กิง่อ.
กุดรงั.  

กลุ่มแม่บา้น
โนนงาม 
กิง่อ.กุดรงั 

กลุ่มแม่บา้นบวั
แกว้ 
กิง่อ.กุดรงั 
 

กลุ่มแม่บา้น
ดอนโมง 
กิง่อ.กุดรงั 
 

กลุ่มแม่บา้น
หนองโงว้ 
อ.นาดูน 
 

กลุ่มแม่บา้น
เหล่าหมากคํา 
อ.ยางสีสุราช 
 

กลุ่มแม่บา้น
หนองป้าน 
กิง่อ.กุดรงั 

กลุ่มแม่บา้นป่า
กุง อ.พยคัฆภูมิ
พสิยั 
 

กลุ่มแม่บา้น 
บา้นดงบงั      
กิง่อ.กุดรงั 

(ผูกู้)้ 
(ผูซ้ื้อ) 
(ผูซ้ื้อ) 
(ผูรั้บฝาก) 
(ผูรั้บ) 

(ผูใ้หกู้)้ 
(ผูผ้ลิต) 
(ผูผ้ลิต) 
(ผูผ้ลิต) 
(ผูใ้ห)้ 

ธุรกจิเงินกู้
ธุรกจิตดัเยบ็และงานเสื้อผ้าสาํเรจ็รปู 
ธุรกจิการผลิดและสาวเส้นไหม 
ธุรกจิการขายฝาก 
การให้ความรู้ 
เครือข่ายสวัสดิการและฌาปนกจิ
สงเคราะห์ 
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                                แปรรูปผ้าไหมตําบลกดุรัง 
 
4.2 ประเด็นสําคญัของแต่ละเครือข่าย 

4.2.1 เครือข่ายข้าว 
  4.2.1.1  ความเป็นมาของเครือข่าย 
  สาํหรับความเป็นมาของเครือข่ายขา้ว ไดเ้ร่ิมจากการท่ีสหกรณ์การเกษตรบรบือ จาํกดั 
ซ่ึงเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่และมีโรงสีขา้วเป็นของตนเอง กบัสหกรณ์การเกษตรกนัทรวิชยั จาํกดั ไดมี้
การทาํกิจกรรมการซ้ือขายขา้วเปลือก และการรับฝากเงินกนัมาก่อนแลว้ โดยท่ีทาง สหกรณ์การเกษตร
บรบือ จาํกดันาํเงินไปฝากไวก้บัสหกรณ์การเกษตรกนัทรวิชยั และเม่ือถึงฤดูการขายขา้ว ทางสหกรณ์
การเกษตรกนัทรวิชยั กไ็ดน้าํขา้วเปลือกท่ีรวบรวมไดจ้ากสมาชิกไปขายใหก้บัทางสหกรณ์การเกษตร
บรบือ โดยทางสหกรณ์การเกษตรกนัทรวิชยั จะหกัเงินค่าขายขา้วเปลือกจากยอดบญัชีเงินฝากท่ีทาง
สหกรณ์การเกษตรบรบือนาํมาฝากไวต้ามราคาขา้วท่ีตกลงกนั ซ่ึงประโยชน์ท่ีทั้ง 2 สหกรณ์ต่างไดรั้บก็
คือ ทางสหกรณ์การเกษตรกนัทรวิชยักจ็ะมีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซ้ือขา้วเปลือกจากสมาชิกของ
ตนเอง ส่วนสหกรณ์การเกษตรบรบือกจ็ะไดป้ริมาณขา้วเปลือกเพ่ือไปสีเป็นขา้วสารตามปริมาณท่ี
ตอ้งการ และในขณะเดียวกนั กย็งัจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากการนาํไปฝากไวก้บัสหกรณ์การเกษตร
กนัทรวิชยัดว้ย 
  หลงัจากท่ีไดมี้การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการเช่ือมโยงตามโครงการวิจยัแลว้ กไ็ด้
ทาํใหส้หกรณ์การเกษตรต่างๆท่ีเขา้ร่วมประชุมเครือข่าย ไดเ้กิดความสนใจในการเช่ือมโยงเพื่อท่ีจะไดมี้
แหล่งขายขา้วเปลือก และแกปั้ญหาในเร่ืองของเงินทุนหมุนเวยีนในการท่ีจะนาํไปซ้ือขา้วเปลือกจาก
สมาชิก และไดต้กลงกนัในการท่ีจะสร้างเครือข่ายขา้วข้ึน โดยมอบหมายให ้ สหกรณ์การเกษตรบรบือ 
เป็นแม่ข่ายในการรับซ้ือขา้วเปลือกจากเครือข่ายสมาชิก แต่สาํหรับเร่ืองเงินทุนท่ีจะนาํไปฝากใหน้ั้น 
สหกรณ์การเกษตรบรบือจะตอ้งมีการตรวจสอบถึงสถานะทางการเงินอีกคร้ังหน่ึงในปีบญัชีต่อไป 
  นอกจากน้ี ในการจดัประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในคร้ังต่อๆมา ไดมี้การกาํหนด
กิจกรรมการเช่ือมโยงมากข้ึน โดยทางเครือข่ายกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ไดต้กลงกนัในการขยายกิจกรรม
การรับฝากเงิน การผลิตและการรับซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว โดยตกลงใหท้างสหกรณ์การเกษตรกนัทรวชิยัเป็น
แม่ข่ายในการดาํเนินงาน และกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจดัการกบัทางสาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม และศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 13 จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
  4.2.1.2 การดําเนินงานของเครือข่ายในปัจจุบัน 
  ในปัจจุบนัการดาํเนินการเช่ือมโยงเครือข่ายในรูปแบบท่ีไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็น
และตกลงกนัจากท่ีประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ยงัไม่ไดมี้การดาํเนินงานอยา่งเตม็รูปแบบและยงัไม่ไดเ้ห็น
ผลการเช่ือมโยง เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัเร่ืองของระยะเวลาในการติดตามผลของการสร้างเครือข่ายคุณค่าข้ึน 
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การดาํเนินงานของเครือข่ายยงัคงเป็นรูปแบบเดิมท่ีเคยเช่ือมโยงกนัมาอยา่งหลวมๆและมีสมาชิกเครือข่าย
ไม่มากนกั 
 
 
  4.2.1.3 วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
  วตัถุประสงคข์องการสร้างเครือข่ายคุณค่าขา้วข้ึน กเ็พื่อใหส้มาชิกเครือข่ายไดเ้กิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ไดร่้วมกนัคิดร่วมกนัสร้างวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย ตามแนวทาง
การร่วมมือ และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ของคาํนิยาม ค่านิยมและหลกัการสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการ
ท่ีจะเพิ่มปริมาณมูลค่าธุรกิจใหสู้งข้ึนจากระยะท่ีผา่นมา และขยายช่องทางการตลาดใหส้ามารถรองรับ
ผลิตผลของสมาชิกไดท้ั้งหมด 
  4.2.1.4 .แนวทางการดาํเนินการ 
  สาํหรับแนวทางการดาํเนินงานในการสร้างเครือข่ายคุณค่าขา้วนั้น ทางคณะนกัวจิยัได้
กาํหนดกรอบไวด้งัน้ี คือ 
  ขั้นแรก จดัใหมี้การประชุมเพื่อการกาํหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ และแผนปฎิบติังานร่วมกนั
ของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย 
  ขั้นต่อมา จดัใหมี้การจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนัในการเช่ือมโยงเพื่อใหเ้กิดความเป็น
รูปธรรมยิง่ข้ึน ซ่ึงในขอ้ตกลงนั้นจะไม่มีขอ้สญัญาผกูมดัแต่อยา่งหน่ึงอยา่งใด แต่จะเป็นขอ้ผกูพนัทางใจ 
ทางความคิดในการท่ีจะช่วยเหลือและร่วมมือกนัในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่าย และให้
เกิดความยัง่ยนืต่อไป 
  ขั้นสุดทา้ย เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืของเครือข่ายท่ีสามารถเห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน จะ
ดาํเนินการประสานงานกบัหน่วยงานราชการ ซ่ึงไดแ้ก่ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคามและ
สาํนกังานเกษตรจงัหวดัมหาสารคาม ในการเขา้มารับทราบถึงการเช่ือมโยงของเครือข่าย และกิจกรรม
การเช่ือมโยง รวมทั้งการเสนอใหท้ั้ง 2 หน่วยงานดงักล่าว เป็นเจา้ภาพในการจดัเวทีเพื่อการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของสมาชิกเครือข่ายใหเ้กิดความต่อเน่ือง อยา่งไม่ขาดตอน   
  4.2.1.5 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  
  สาํหรับปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการเช่ือมโยงเครือข่ายขา้วใหเ้ป็นเครือข่ายคุณค่านั้น 
ประการแรก ไดแ้ก่ ความต่อเน่ืองในการพบปะกนัพดูคุยกนัในระหวา่งกลุ่มสมาชิกของเครือข่าย จะทาํให้
การเช่ือมโยงกิจกรรมไดเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั เพราะการท่ีสมาชิกของเครือข่ายไดมี้เวทีใน
การพบปะพดูคุยกนั ไดท้าํใหเ้กิดความใกลชิ้ด สนิทสนม และพร้อมท่ีจะร่วมมือ ช่วยเหลือกนัอยา่งจริงใจ 
อยา่งไรกต็าม พบวา่ การท่ีจะใหก้ลุ่มสมาชิกเครือข่ายไดจ้ดัเวทีประชุมกนัเองนั้น เป็นเร่ืองท่ีทาํได้
ค่อนขา้งยาก เน่ืองจากในการจดัเวทีประชุม ตอ้งมีค่าใชจ่้ายพอสมควร ซ่ึงจะเป็นภาระต่อผูจ้ดัและผูร่้วม
ประชุม ดงันั้น หากหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บภาระคา่ใชจ่้ายในส่วนน้ี และทาํหนา้ท่ีเป็นผู ้
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ประสานงานในการจดั เหมือนกบัท่ีโครงการวิจยัไดด้าํเนินการอยู ่ กจ็ะทาํใหเ้กิดความสาํเร็จไดม้ากข้ึน 
นอกจากน้ี เน่ืองจากการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนไม่ไดมี้การจดัตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการ ซ่ึง
น่าจะเป็นขอ้ยุง่ยากในการเช่ือมโยงกนั จึงเห็นวา่การท่ีมีหน่วยงานทาํหนา้ท่ีประสานงานจดัเวทีประชุม 
จะทาํใหแ้ต่ละองคก์รสมาชิกเกิดความเกรงใจและพร้อมใจท่ีจะมาประชุมร่วมกนันัน่เอง 
  ปัจจยัแห่งความสาํเร็จอีกประการหน่ึง ไดแ้ก่  กลุ่มผูน้าํของแต่ละองคก์รเครือข่ายท่ีเขา้
ร่วมประชุม พบวา่ สหกรณ์ใดท่ีมีตวัแทนเฉพาะผูจ้ดัการ หรือประธานกรรมการดาํเนินการมาร่วมประชุม
เพียงคนเดียว ดูจะมีบทบาทและมีส่วนร่วมนอ้ยกวา่ สหกรณ์ท่ีมีตวัแทนมาทั้งตวัประธานกรรมการ
ดาํเนินการและผูจ้ดัการ เพราะจะทาํใหง่้ายต่อการตดัสินใจ เน่ืองจากมีทั้งขอ้มูลและมีอาํนาจในการ
ตดัสินใจ ดงันั้น ในการจดัเวทีประชุมเครือข่าย ควรจะขอเชิญใหท้ั้งประธานกรรมการ และผูจ้ดัการไดเ้ขา้
ร่วมประชุมทั้ง 2 คน  
 
 4.2.2 เครือข่ายผ้า 
  4.2.2.1  ความเป็นมาของเครือข่าย 
               ส่วนความเป็นมาของเครือข่ายผา้ เร่ิมตน้จาก นางสมจิตร บุรีนอก กบัสตรีแม่บา้นกดุรัง 
หมู่ท่ี 1 จาํนวน 15 คน ซ่ึงมีความสามารถในการทอผา้ไหมมดัหม่ี โดยเฉพาะผา้ไหมมดัหม่ีลายสร้อย
ดอกหมาก ซ่ึงเป็นลายเอกลกัษณ์ของจงัหวดัมหาสารคาม ไดร่้วมกนัจดัตั้งกลุ่มสตรีทอผา้ไหมตาํบลกดุรัง  
ก่ิงอาํเภอกดุรัง จงัหวดัมหาสารคาม  ข้ึนเม่ือ  พ.ศ.  2540  ณ บริเวณวดักลางกดุรัง โดยไดข้อรับการ
สนบัสนุนเงินทุนในการจดัตั้งคร้ังแรกจากพระครูสารกิจจานุยคุ จาํนวน   20,000  บาทและมีทุนรวบรวม
จากสมาชิกในกลุ่มไดอี้ก  4,000 บาท นาํเงินไปซ้ือเสน้ไหม อุปกรณ์ทอผา้ไหม สียอ้มผา้ มาใหส้มาชิก
ของกลุ่มไดท้าํการทอผา้ไหมมดัหม่ี ทั้งลายสร้อยดอกหมาก ลายทัว่ไป ผา้ไหมพื้นเรียบ และผา้ไหม
เปลือกนอก ซ่ึงในระยะต่อมาผา้ไหมมดัหม่ีลายสร้อยดอกหมาก ไดส้ร้างช่ือเสียงใหก้บักลุ่มแม่บา้น และมี
ผูต้อ้งการซ้ือมาก ทาํใหท้างกลุ่มสตรีแม่บา้นผลิตใหไ้ม่ทนั จนตอ้งมีการรับสมาชิกมากข้ึน และมีการ
ติดต่อกบักลุ่มสตรีแม่บา้นในหมู่บา้นใกลเ้คียงท่ีสนใจ ไดม้าร่วมทาํการทอผา้ไหม ในปี 2547 ผา้ไหมของ
กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นกดุรัง ไดรั้บรางวลัท่ี 1 ประเภทหตัถกรรม ระดบัประเทศ ในการประกวดสินคา้
วิสาหกิจชุมชน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์   
  4.2.2.2 การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน 
  หลงัจากท่ีมีการช้ีแจงถึงโครงการวิจยัการเช่ือมโยงเครือข่าย และคณะนกัวิจยัไดต้กลงท่ี
จะทาํการศึกษาและเช่ือมโยงเครือข่ายผา้แลว้ จึงไดมุ่้งประเดน็ไปท่ีกลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นกดุรัง ตาํบล
กดุรัง ก่ิงอาํเภอกดุรัง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของการทอผา้ไหม และไดรั้บรางวลัท่ี 1 ประเภท
หตัถกรรม ระดบัประเทศ พบวา่ ปัจจุบนั กลุ่มสตรีทอผา้ไหมบา้นกดุรัง ไดมี้การเช่ือมโยงเครือข่ายกบั
กลุ่มสตรีแม่บา้นอ่ืนๆอยูบ่า้งแลว้ ไดแ้ก่ กลุ่มสตรีแม่บา้นหนองบวั กลุ่มสตรีแม่บา้นหนองป้าน และกลุ่ม
สตรีแม่บา้นดอนโมง  ซ่ึงอยูใ่นตาํบลกดุรังทั้งหมด ใหม้าร่วมกนัทาํการทอผา้ไหม โดยทางกลุ่มสตรี
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แม่บา้นกดุรังจะเป็นผูส้อนวธีิการทอผา้ไหมมดัหม่ีลายสร้อยดอกหมากให ้ และรับซ้ือไปพร้อมกนั 
นอกจากน้ี กลุ่มสตรีแม่บา้นกดุรัง ยงัไดติ้ดต่อกบักลุ่มสตรีแม่บา้นโนนงามเพ่ือใหท้าํการผลิตเสน้ไหม
และนาํมาขายให ้  และกลุ่มสตรีแม่บา้นบวัแกว้ เพือ่ใหเ้ป็นผูน้าํผา้ไหมท่ีทอแลว้ไปทาํการตดัเยบ็เป็น
เส้ือผา้สาํเร็จรูปและนาํมาส่งใหแ้ก่ กลุ่มสตรีแม่บา้นกดุรังเพื่อนาํออกขายต่อไป  
  สาํหรับนางสมจิตร บุรีนอก  ซ่ึงเป็นประธานกลุ่มสตรีทอผา้ไหม บา้นกดุรัง มกัไดรั้บ
เชิญใหเ้ป็นวิทยากรไปบรรยายในเร่ืองของการจดัตั้งกลุ่มทอผา้ไหมในท่ีต่างๆหลายคร้ัง  และมีผูส้นใจขอ
มาศึกษาดูงาน ณ ท่ีทาํการของกลุ่มท่ีวดักลางกดุรัง ซ่ึงเป็นทั้งโรงทอผา้ และร้านขายผา้ไหมและ
ผลิตภณัฑผ์า้ไหม เป็นประจาํ ทาํใหใ้นระยะต่อมาไดมี้กลุ่มสตรีแม่บา้นทอผา้ไหมจากอาํเภอต่างๆ ติอต่อ
ขอเขา้ร่วมเครือข่ายเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ กลุ่มสตรีแม่บา้นทอผา้ไหมบา้นป่ากงุ อาํเภอ พยคัฆภูมิพิสยั กลุ่มสตรี
แม่บา้นทอผา้ไหมบา้นเหล่าหมากคาํ อาํเภอยางสีสุราช และกลุ่มสตรีแม่บา้นทอผา้ไหมบา้นหนองโงว้ 
อาํเภอนาดูน ซ่ึงทั้งหมดอยูใ่นจงัหวดัมหาสารคาม โดยเป็นการเช่ือมโยงในรูปแบบของการเรียนวธีิการ
ทอผา้ไหมมดัหม่ีลายสร้อยดอกหมากจากนางสมจิตร และนาํมาขายใหก้บัทางกลุ่มสตรีแม่บา้นกดุรัง 
  นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมของเครือข่ายอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีไดมี้การเช่ือมโยงกบักลุ่มสตรี
แม่บา้นกดุรัง ซ่ึงต่อมาภายหลงัไดจ้ดทะเบียนเป็นศูนยว์ิสาหกิจชุมชนแปรรูปผา้ไหมตาํบลกดุรัง ไดแ้ก่ 
กิจกรรมสวสัดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยเป็นการเช่ือมโยงกนัในระหวา่งกลุ่มแม่บา้นดั้งเดิมท่ีมีการ
เช่ือมโยงการผลิตและขายผา้ไหมกนัมาตั้งแต่แรก ไดแ้ก่  กลุ่มสตรีแม่บา้นหนองบวั กลุ่มสตรีแม่บา้น
หนองป้าน และกลุ่มสตรีแม่บา้นดอนโมง 
  4.2.2.3 วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
               สาํหรับวตัถุประสงคข์องการสร้างเครือข่ายคุณค่าผา้ข้ึน กเ็พื่อใหส้มาชิกเครือข่ายไดเ้กิด
ความรู้ในการจดัการการผลิตและการตลาดเก่ียวกบัเสน้ไหม ผา้ไหมมดัหม่ีและผลิตภณัฑ ์ โดยเฉพาะผา้
ไหมมดัหม่ีลายสร้อยดอกหมาก และเพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มเครือข่ายของศูนยว์ิสาหกิจชุมชนแปรรูปผา้
ไหม ไดมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน ตามแนวทางการร่วมมือ และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ของคาํนิยาม ค่านิยมและ
หลกัการสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการท่ีจะเพิ่มปริมาณมูลค่าธุรกิจใหสู้งข้ึนจากระยะท่ีผา่นมา และ
สมาชิกของกลุ่มเครือข่ายมีรายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยไม่ตํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา 
  4.2.2.4 แนวทางการดาํเนินงาน 
               สาํหรับแนวทางการดาํเนินงานในการสร้างเครือข่ายคุณค่าผา้นั้น ทางคณะนกัวจิยัได้
กาํหนดกรอบไวเ้ช่นเดียวกบัเครือข่ายคุณค่าขา้วดงัน้ี คือ 
  ขั้นแรก จดัใหมี้การประชุมเพื่อการกาํหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ และแผนปฎิบติังานร่วมกนั
ของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย 
  ขั้นต่อมา จดัใหมี้การจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนัในการเช่ือมโยงเพื่อใหเ้กิดความเป็น
รูปธรรมยิง่ข้ึน ซ่ึงในขอ้ตกลงนั้นจะไม่มีขอ้สญัญาผกูมดัแต่อยา่งหน่ึงอยา่งใด แต่จะเป็นขอ้ผกูพนัทางใจ 
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ทางความคิดในการท่ีจะช่วยเหลือและร่วมมือกนัในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่าย และให้
เกิดความยัง่ยนืต่อไป 

     ขั้นสุดทา้ย เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืของเครือข่ายท่ีสามารถเห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน จะ
ดาํเนินการประสานงานกบัหน่วยงานราชการ ซ่ึงไดแ้ก่ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมหาสารคามและ
สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัมหาสารคาม ในการเขา้มารับทราบถึงการเช่ือมโยงของเครือข่าย และ
กิจกรรมการเช่ือมโยง รวมทั้งการเสนอใหท้ั้ง 2 หน่วยงานดงักล่าว เป็นเจา้ภาพในการจดัเวทีเพื่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของสมาชิกเครือข่ายใหเ้กิดความต่อเน่ือง อยา่งไม่ขาดตอน   
  4.2.2.5 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
               สาํหรับปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการเช่ือมโยงเครือข่ายผา้ใหเ้ป็นเครือข่ายคุณค่านั้น 
ไดแ้ก่ ความต่อเน่ืองในการพบปะกนัพดูคุยกนัในระหวา่งกลุ่มสมาชิกของเครือข่าย จะทาํใหก้ารเช่ือมโยง
กิจกรรมไดเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง เพราะการท่ีสมาชิกของเครือข่ายไดมี้เวทีในการพบปะพดูคุยกนั ไดท้าํ
ใหเ้กิดความใกลชิ้ด สนิทสนม และพร้อมท่ีจะร่วมมือ ช่วยเหลือกนัอยา่งจริงใจ อยา่งไรกต็าม พบวา่ การ
ท่ีจะใหก้ลุ่มสมาชิกเครือข่ายไดจ้ดัเวทีประชุมกนัเองนั้น เป็นเร่ืองท่ีทาํไดค่้อนขา้งยาก เน่ืองจากในการจดั
เวทีประชุม ตอ้งมีค่าใชจ่้ายพอสมควร ซ่ึงจะเป็นภาระต่อผูจ้ดัและผูร่้วมประชุม ดงันั้น หากหน่วยราชการ
ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บภาระค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี และทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานในการจดั เหมือนกบัท่ี
โครงการวิจยัไดด้าํเนินการอยู ่ กจ็ะทาํใหเ้กิดความสาํเร็จไดม้ากข้ึน นอกจากน้ี เน่ืองจากการเช่ือมโยง
เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนไม่ไดมี้การจดัตั้งในรูปแบบของคณะกรรม การ ซ่ึงน่าจะเป็นขอ้ยุง่ยากในการเช่ือมโยง
กนั จึงเห็นวา่การท่ีมีหน่วยงานทาํหนา้ท่ีประสานงานจดัเวทีประชุม จะทาํใหแ้ต่ละองคก์รสมาชิกเกิด
ความเกรงใจและพร้อมใจท่ีจะมาประชุมร่วมกนันัน่เอง 
  ปัจจยัแห่งความสาํเร็จอีกประการหน่ึงไดแ้ก่ ความมุ่งมัน่ ซ่ือสตัยแ์ละความพยายามอยา่ง
เขม้แขง็ในตวัผูน้าํ โดยเฉพาะนางสมจิตร บุรีนอก ประธานศูนยว์ิสาหกิจชุมชนแปรรูปผา้ไหมบา้นกดุรัง 
ในการท่ีจะใหส้มาชิกไดมี้อาชีพและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน โดยการถ่ายทอดความรู้ดา้นการผลิต การมดัยอ้ม 
และการทอผา้ไหมมดัหม่ี ลายสร้อยดอกหมากใหก้บัสมาชิกของเครือข่าย เพื่อเป็นฐานการผลิต และยงั
สามารถถ่ายทอดการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ผา้ไหมลายสร้อยดอกหมาก เอกลกัษณ์ของจงัหวดั
มหาสารคาม ใหแ้พร่หลายกวา้งขวางออกไปอีกดว้ย ซ่ึงหากผูน้าํของแต่ละกลุ่มองคก์รท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย 
มีความมุ่งมัน่และพยายามดงัเช่นนางสมจิตร บุรีนอก กค็าดวา่การสร้างเครือข่ายคุณค่าผา้กจ็ะประสบ
ความสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทที ่5 
บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 

 
5.1 ตัวแบบในการวเิคราะห์ เครือข่าย 
               สาํหรับตวัแบบในการวิเคราะห์เครือข่าวขา้วนั้น จากการศึกษาพบวา่การเช่ือมโยง
เครือข่ายขา้ว จากสหกรณ์ท่ีตอ้งการเช่ือมโยงเครือข่าย จาํนวน 13 สหกรณ์นั้น ในเบ้ืองตน้ขณะน้ีจะมี
เพียง 9 สหกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายพนัธมิตรไดท้นัที  เน่ืองจากในการจดัเวทีประชุมเพื่อหา
จุดร่วมในการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร เพื่อวางแผนกรอบทิศทางการดาํเนินงานหรือสร้างวิสยัทศัน์
ร่วมกนัพบวา่ ในการบริหารจดัการสหกรณ์ซ่ึงเป็นองคก์รธุรกิจ ควรจะตอ้งปิดบญัชีไดแ้ละเป็นปัจจุบนั
ในปีบญัชีนั้น ๆ จึงจะทาํใหส้หกรณ์อ่ืนยอมรับและเขา้ใจ แมว้า่หลกัสหกรณ์จะเป็นส่ิงหน่ึงท่ียดึโดยความ
เอ้ืออาทร เพื่อนช่วยเพื่อน หรือพี่สอนนอ้ง แต่ระดบัผูน้าํท่ีมีทกัษะความรู้บริหารจดัการท่ีจะขบัเคล่ือนการ
ดาํเนินงานใหย้ ัง่ยนื ยงัแตกต่างกนั  ดงันั้น จึงมีเพยีงเครือข่ายคุณค่า  9  สหกรณ์ (ภาพท่ี 7 ) ซ่ึงจะเป็นตวั
แบบในการเช่ือมโยงธุรกิจและเป็นลูกโซ่พึ่งพาในธุรกิจอ่ืนท่ีเก้ือหนุนกนัเพื่อแกปั้ญหาความยากจนของ
สมาชิกต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สกก.แกดาํ 
จํากดั 

สกก.พยคัฆ
ภูมพิสัิย 
จํากดั 

สกก.นาดูน 
จํากดั สกก. 

วาปีปทุม
จํากดั 

สกก. 
เกษตรวสัิย 
จํากดั 

สกก.กนัทร
วชัิย  จํากดั 

สกก.เมอืง
จํากดั 

สหกรณ์
การเกษตร
บรบือ  จํากดั 

สกก. 
โกสุมพสัิย 
จํากดั 
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ผูฝ้าก 
ผูข้ายขา้ว 

ผูรั้บฝาก   
ผูซ้ื้อขา้ว 

 
 
 
 

 
 
  ส่วนตวัแบบของกลุ่มเครือข่ายผา้ พบวา่ จากผลของการเช่ือมโยงเครือข่าย ไดท้าํให้
สมาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินงานของกลุ่ม เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพิ่มพนูทกัษะประสบการณ์ มี
การพึ่งพากนัทั้งในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นการเรียนรู้ ส่งผลใหส้มาชิกของกลุ่มมีโอกาสในการ
ลงทุน มีรายไดม้ากข้ึน และมีความต่อเน่ืองอยา่งเป็นรูปธรรม ทาํใหทุ้กกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายไดเ้ห็น
ความมีคุณค่าของการสร้างเครือข่ายและไดย้ดึเป็นตวัแบบในการเช่ือมโยงเพื่อแกปั้ญหาความยากจน
ร่วมกนั(ภาพท่ี 8)  
 

ภาพที ่7 กลุ่มเครือข่ายข้าวทีเ่ป็นตัวแบบในการเช่ือมโยงเพือ่แก้ปัญหาความยากจน 
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5.2  สรุปผลการวเิคราะห์ทีช้ี่ให้เห็นบทบาทของเครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 

5.2.1 เครือข่ายข้าว 
จากบทบาทในการเช่ือมโยงธุรกิจในดา้นเงินฝาก และการรวบรวมขา้ว จะมีผลทาํให ้ สหกรณ์ท่ี

เช่ือมโยงกนัสามารถท่ีจะอาํนวยสินเช่ือเพือ่การเกษตรใหก้บัสมาชิก โดยเฉพาะสมาชิกท่ีจดทะเบียนคน
จนท่ีตอ้งการสินเช่ือเพื่อไปทาํการผลิตไดต้ามความตอ้งการ ซ่ึงไดมี้การคาดวา่สินเช่ือท่ีสมาชิกผูจ้ด
ทะเบียนคนจนไดรั้บนั้น สามารถท่ีจะนาํไปทาํการผลิตขา้วและรวบรวมมาขายใหก้บัทางสหกรณ์ ซ่ึง
สหกรณ์และเครือข่ายขา้วของสหกรณ์กส็ามารถรับซ้ือไดท้ั้งหมด โดยปี 2548 พบวา่ ปริมาณสินเช่ือ
การเกษตรท่ีเครือข่ายสหกรณ์ในจงัหวดัมหาสารคาม ไดใ้หแ้ก่สมาชิกท่ีจดทะเบียนคนจนมีจาํนวน 

ภาพที ่8 กลุ่มเครือข่ายผ้าทีเ่ป็นตัวแบบในการแก้ปัญหาความยากจน 
 

กลุ่มแม่บา้นป่า
กงุ อาํเภอ 

พยคัฆภูมิพิสยั 

กลุ่มแม่บา้น
เหล่าหมากคาํ 
 อ.ยางสีสุราช 

กลุ่มแม่บา้น
หนองโงว้  
อ.นาดูน 

กลุ่มแม่บา้น
บวัแกว้  

ก่ิง อ.กดุรัง 

กลุ่มแม่บ้าน
โนนงาม 

 กิง่ อ.กุดรัง 

กลุ่มแม่บา้น
หนองป้าน 
ก่ิง อ.กดุรัง 

กลุ่มแม่บา้น
หนองบวั  
ก่ิงอ.กดุรัง 

ศูนย์วสิาหกจิชุมชน
แปรรูปผ้าไหมตําบล
กดุรัง กิง่ อ.กดุรัง 

กลุ่มแม่บ้าน
ดอนโมง 
กิง่ อ.กุดรัง 

ผา้ทอไหม 

ผา้ทอไหม 

เงินกู ้ ผา้ทอไหม เงินกู ้

ผา้ทอไหม 

เงินกู ้

ตดัเยบ็เส้ือผา้

ตดัเยบ็เส้ือผา้ไหมสาํเร็จรูป 

ผา้ทอ 

ใหค้วามรู้ 

ใหค้วามรู้ 

เงินกู ้

เงินกู ้

ใหค้วามรู้ 
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41,442,537 บาท ซ่ึงหากสมาชิกท่ีจดทะเบียนคนจนเหล่าน้ี ไดน้าํไปทาํการผลิตขา้วเปลือก โดยใชข้า้ว
พนัธ์ุดีท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงเครือข่ายกนั กจ็ะไดป้ริมาณขา้วทั้งหมดประมาณ  8,032.5 ตนั คิดเป็นมูลค่า
เท่ากบั 72,292,500 บาทตามราคาขา้วเฉล่ียตนัละ 9,000 บาท(ตารางท่ี 5.1) ทั้งน้ี โดยตั้งขอ้สมมุติฐานท่ี
เกษตรกรทาํนาเฉล่ีย 15 ไร่ต่อครัวเรือน และไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 45 ถงั ซ่ึงหากกล่าวโดยภาพรวมแลว้ ก็
จะทาํใหส้มาชิกผูจ้ดทะเบียนคนจน สามารถมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ไดผ้ลผลิตและมีรายไดเ้พิ่ม
สามารถแกปั้ญหาความยากจนไดใ้นระดบัหน่ึง 
ตารางที ่5.1 ปริมาณสินเช่ือทีส่หกรณ์ให้กบัสมาชิกทีจ่ดทะเบียนคนจนและมูลค่าข้าวทีค่าดว่า 

      สมาชิกทีจ่ดทะเบียนคนจนจะรวบรวมขายให้กบัสหกรณ์ 
ที ่ ช่ือสหกรณ์ จํานวนสมาชิก 

สหกรณ์ทีจ่ด
ทะเบียนคนจน 

(คน) 

จํานวนสมาชิกผู้
จดทะเบียนคน
จนทีม่าขอกู้เงนิ
สหกรณ์(คน) 

สินเช่ือทีส่หกรณ์
ให้กบัสมาชิดทีจ่ด
ทะเบียนคนจน 

(บาท) 

มูลค่าข้าวที่
คาดว่า
สมาชิก

รวบรวมขาย
ให้กบั
สหกรณ์
(บาท) 

1 สกก.โกสุมพิสัย จาํกดั 174 54 2,398,000 3,280,500 

2 สกก.แกดาํ จาํกดั 3 3 150,000 182,250 

3 สกก.เมืองมหาสารคาม  514 150 5,831,887 9,112,500 

4 สกก.เชียงยนื จาํกดั 1,262 707 49,254,726 42,950,250 

5 สกก.บรบือ จาํกดั 412 148 8,127,924 8,991,000 

6 สกก.วาปีปทุม จาํกดั 102 28 2,700,000 1,701,000 

7 สกก.พยคัฆภมิูพิสัย จาํกดั 7 7 190,000 425,250 

8 สกก.นาดูน จาํกดั 1 1 30,000 60,750 

9 สกก.กนัทรวิชยั จาํกดั 212 92 2,760,000 5,589,200 

 รวม 2,687 1,190 71,442,537 72,292,500 

 5.2.2 เครือข่ายผ้า 
  จากบทบาทในการเช่ือมโยงธุรกิจของเครือข่ายผา้ในเร่ืองเงินกูแ้ละธุรกิจการซ้ือขายผา้

ไหม ทาํใหส้มาชิกท่ีไปจดทะเบียนคนจนของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผา้ไหมกดุรัง ไดรั้บ
ความช่วยเหลือในดา้นสินเช่ือเพื่อการผลิต โดยเป็นสินเช่ือเสน้ไหมมูลค่าคนละ 6,000 บาท  และเม่ือ
สมาชิกทอเป็นผา้ไหมแลว้ กจ็ะนาํมาขายใหก้บักลุ่มวสิาหกิจชุมชน ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา ทางกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฯกดุรัง ไดมี้การใหสิ้นเช่ือเสน้ไหมแก่สมาชิกท่ีไปจดทะเบียนคนจน จาํนวน 6 คน คิดเป็นมูลค่า 
36,000 บาท ซ่ึงคาดวา่สมาชิกท่ีจดทะเบียนคนจน จะสามารถนาํเสน้ไหมไปทอเป็นผา้ไหม และนาํมาขาย
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ซ่ึงคาดวา่จะเป็นมูลค่าธุรกิจการซ้ือขายผา้ไหมของสมาชิกท่ีจดทะเบียนคนจน ประมาณ 43,200 บาท
(ตารางท่ี 5.2) โดยมีขอ้สมมุติฐานอยูท่ี่ สมาชิก 1 คนกูเ้งินไดค้นละ 6,000 บาท สามารถนาํไปซ้ือเสน้ไหม
ทอผา้ได ้ 3 ผนืต่อเดือน ราคาขายเฉล่ียผนืละประมาณ 2,400 บาท ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนจะมีเวลาในการทอ
ผา้ประมาณปีละ 10 เดือน จะเห็นไดว้า่จากบทบาทของการเช่ือมโยง ไดท้าํใหส้มาชิกท่ีจดทะเบียนคนจน
มีโอกาสในการประกอบอาชีพและสามารถเพ่ิมรายไดใ้หก้บัตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 ตารางที ่5.2 ปริมาณสินเช่ือทีท่างกลุ่มวสิาหกจิฯให้กบัสมาชิกทีจ่ดทะเบียนคนจนและมูล 

      ค่าผ้าไหมทีค่าดว่าสมาชิกทีจ่ดทะเบียนคนจนจะรวบรวมขายให้กบักลุ่มฯ 
 
ที ่ วสิาหกจิชุมชน จํานวนสมาชิก ที่

จดทะเบียนคนจน 
(คน) 

จํานวนสมาชิกผู้
จดทะเบียนคน
จนทีม่าขอกู้เงนิ
และทาํธุรกจิ
ด้วย(คน) 

สินเช่ือทีใ่ห้กบัสมา
ชิดทีจ่ดทะเบียน
คนจน 
(บาท) 

มูลค่าผ้าไหม
ทีค่าดว่า
สมาชิกทอได้
และรวบรวม
ขายให้กบั
กลุ่ม(บาท) 

1 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปร
รูปผา้ไหมกดุรัง 

37 6 36,000 43,200 

 รวม 37 6 36,000 43,200 

 
 
 
 
 
 
 

บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการดําเนินการ 

6.1.1 การดําเนินการเป็นไปตามแผนการวจัิย 
 อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ในการดาํเนินงานคร้ังน้ี ไดด้าํเนินงานไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
และขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีไดก้าํหนดไวต้ั้งแต่แรก โดยมีการศึกษาสถานการณ์ และสร้างกระบวนการ
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เรียนรู้ร่วมกนัในการเช่ือมโยงเครือข่ายของทั้งกลุ่มสหกรณ์จดทะเบียน และกลุ่ม สหกรณ์ภาคประชาชน 
ซ่ึงในผลสุดทา้ยกไ็ดมี้การสร้างเครือข่ายนาํร่องและการขยายเครือข่าย ซ่ึงไดแ้ก่ เครือข่ายขา้วของกลุ่ม
สหกรณ์จดทะเบียน จาํนวน 9 สหกรณ์  และกลุ่มเครือข่ายผา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผา้ไหม 
จาํนวน 6 กลุ่มสตรีแม่บา้น 
 ส่ิงท่ีทาํใหก้ารดาํเนินงานในคร้ังน้ีเป็นไปดว้ยดี เป็นเพราะกลุ่มเครือข่ายท่ีไดม้าทาํการเช่ือมโยง
เป็นเครือข่ายคุณค่าเหล่าน้ี ไดใ้หค้วามสนใจและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการท่ีจะเขา้ร่วมเป็น
เครือข่ายกนั โดยทุกฝ่ายไดเ้ห็นเป็นโอกาสดีท่ีทางคณะนกัวจิยัไดจ้ดัใหมี้เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยมี
นกัวิชาการจากทางมหาวิทยาลยัและหน่วยงานของรัฐเขา้มาช่วยเสริม รวมทั้งทุกฝ่ายไดเ้ขา้ใจถึง
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเช่ือมโยง จึงมีส่วนใหก้ารดาํเนินงานของคณะนกัวจิยัเป็นไปตามแผนการ
วิจยัดว้ยดี 
 
        6.1.2 ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บ 
 สาํหรับปัญหาและอุปสรรคท่ีพบนั้น ไดแ้ก่  ระยะเวลาในการวิจยัท่ีมีค่อนขา้งจาํกดั ทาํใหก้าร
ดาํเนินงานในบางเร่ืองขาดความละเอียดและรอบคอบ เช่น การเกบ็รวมรวมขอ้มูลท่ีสาํคญัและน่าสนใจ
ของบางกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสหกรณ์ อาจทาํไดไ้ม่ดีพอ ประกอบกบัการเกบ็บนัทึกขอ้มูลของบางกลุ่ม
อาชีพและบางสหกรณ์กมี็รายละเอียดไม่มากนกั ทาํใหน้กัวจิยัขาดขอ้มูลท่ีจะนาํมาตดัสินใจในการติดต่อ
ประสานงานในการสร้างและขยายเครือข่าย ซ่ึงหากมีเวลาในการดาํเนินงานมากข้ึน กจ็ะช่วยทาํใหก้าร
สร้างและขยายเครือข่ายทาํไดดี้ข้ึน โดยเฉพาะการจดัทาํขอ้ตกลงกนัในระหวา่งสมาชิกของเครือข่าย ท่ีจะ
ช่วยสร้างความมัน่ใจในการเช่ือมโยงและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่าย 
 ในส่วนของตวัคณะนกัวิจยัเอง กย็งัมีขอ้จาํกดับางประการท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ดาํเนินการวิจยัอยูบ่า้ง เน่ืองจากนกัวิจยัแต่ละท่านต่างกมี็หนา้ท่ีการงานประจาํท่ีจะตอ้งปฏิบติั และหลายๆ
ท่านกอ็ยูต่่างท่ีต่างสาํนกังานกนั การทาํใหมี้เวลาท่ีวา่งตรงกนัจึงมกัเป็นเร่ืองท่ีลาํบาก แต่อยา่งไรกดี็  ส่ิงน้ี
กไ็ม่ไดเ้ป็นปัญหาและอุปสรรคมากมายนกั และดว้ยความรับผดิชอบงาน จึงทาํใหค้ณะนกัวจิยัไดเ้สียสละ
เวลาในบางคร้ังจากงานอ่ืนเพื่องานวจิยั จนสามารถดาํเนินงานไดป้ระสบความสาํเร็จ 
6.2 ประโยชน์ทีต่วันักวจัิยและทมีวจัิยได้รับ 

 
6.2.1 ชุดความรู้ใหม่ 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดท้าํใหที้มวิจยัไดรั้บความรู้ใหม่ๆข้ึนมาบา้งพอสมควร ไดแ้ก่ กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ ไดเ้ห็นวา่ หากเปิดโอกาสหรือกระตุน้ใหท้างสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายท่ี
ไดเ้ขา้ประชุมร่วมกนั ไดพ้ดูคุยและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรีแลว้ จะทาํใหไ้ดรั้บรู้กระบวนการหรือ
วิธีคิดของชาวบา้น ตามวิถีทางของเขาอยา่งแทจ้ริง เช่น วิธีคิดของกลุ่มเครือข่ายขา้วเก่ียวกบัความเช่ือมัน่
ในการขายขา้วเปลือกกบัการชาํระเงิน โดยใชว้ิธีการท่ีใหส้หกรณ์ท่ีรับซ้ือขา้วเปลือก นาํเงินไปฝากไวก้บั
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สหกรณ์ท่ีตอ้งการขายขา้วเปลือก ซ่ึงการฝากเงินกจ็ะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากตามระเบียบอยูแ่ลว้ และเม่ือ
ถึงฤดูขายขา้ว สหกรณ์ท่ีตอ้งการขายขา้วเปลือก กจ็ะนาํขา้วไปขายใหก้บัสหกรณ์ท่ีตอ้งการซ้ือขา้ว โดย
ใหส้หกรณ์ท่ีขายขา้วหกัเงินจากบญัชีเงินฝากท่ีฝากไว ้ ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการเช่ือมโยงธุรกิจว่า
จะไม่มีการบิดพร้ิวต่อกนัในการชาํระเงิน 
 นอกจากน้ี ไดเ้ห็นถึงความสามารถในวิธีคิดของแม่สมจิตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผา้
ไหมบา้นกดุรังของเครือข่ายผา้ ในการชกัชวนใหส้ตรีกลุ่มแม่บา้นไดห้นัมาประกอบอาชีพในการทอผา้
และเช่ือมโยงในการทาํธุรกิจ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตระหวา่งการทาํนา ทาํไร่ เล้ียวววั เล้ียว
ควาย กบัการเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่มทอผา้ไหมวา่ การทอผา้ไหมและผา้ฝ้าย เป็นการใชค้วามสามารถ
ดั้งเดิมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ป็นประโยชน์ในการเพิ่มรายไดท่ี้แน่นอนและมัน่คงกวา่ท่ีจะประกอบ
อาชีพการเกษตรเพียงอยา่งเดียว หรือใชแ้รงงานไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น อาชีพรับจา้งในเมือง เป็นตน้ 
 ชุดความรู้ใหม่อีกประการหน่ึงไดแ้ก่ การบริหารจดัการของศูนยว์ิสาหกิจชุมชนแปรรูปผา้ไหม
บา้นกดุรัง ท่ีมีการพฒันาเทคนิคการทอผา้ไหมลายสร้อยดอกหมาก ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั
มหาสารคามมาโดยตลอด ทาํใหไ้ดรั้บรางวลัและเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป ซ่ึงทางศูนยฯ์ไดมี้การพฒันารูปแบบ
ผลิตภณัฑ ์ การฝึกฝนและใหค้วามรู้ในการทอผา้ การจดัหาวตัถุดิบใหก้บัสมาชิก การแลกเปล่ียนสินคา้
ระหวา่งกลุ่มสมาชิกเครือข่ายทาํใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ๆ มีการจดัการผลประโยชน์ โดยนอกจากสมาชิกจะ
มีรายไดจ้ากการขายผลผลิตใหท้างศูนยฯ์แลว้ ยงัมีการจดัแบ่งเงินปันผลคืนใหก้บัสมาชิกเป็นรายปีตาม
การถือหุน้ ผลกาํไรส่วนหน่ึงจะถูกแบ่งไวเ้ป็นทุนของศูนยฯ์และสนบัสนุนการพฒันาของหมู่บา้นและ
ขยายกิจการของศูนยฯ์ต่อไป    
  

6.2.2 ทกัษะและประสบการณ์ใหม่ 
 สาํหรับทกัษะและประสบการณ์ใหม่ท่ีทีมคณะนกัวจิยัไดรั้บ น่าจะเป็นเร่ืองของการท่ีคณะ
นกัวจิยั ไดไ้ปพบปะกบับุคคลและชาวบา้นกลุ่มใหม่ๆท่ีไม่เคยรู้จกัหรือพบปะมาก่อน ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้
ในเร่ืองราวใหม่ๆบางเร่ืองท่ีมีความแตกต่างไปจากท่ีไดเ้คยประสบพบเห็นมาก่อน ซ่ึงสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานร่วมกบับุคคลและชาวบา้นในสถานท่ีอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น การท่ีไดมี้การ
พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัรองผูว้า่ราชการจงัหวดัมหาสารคามซ่ึงมาเป็นประธานในการเปิดการ
ประชุม หรือการไดรั้บทราบนโยบายการพฒันางานสหกรณ์ในจงัหวดัมหาสารคามจากหวัหนา้สาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดั รวมทั้งการท่ีไดพ้บปะกบัประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ และผูจ้ดัการสหกรณ์
การเกษตรในหลายแห่ง รวมทั้งประธานกลุ่มแม่บา้นสตรีทอผา้และชาวบา้นอีกหลายๆคน ในการประชุม
และการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นประสบการณ์ใหม่และเป็นการเพิ่ม
ทกัษะใหก้บัทีมวิจยัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
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6.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวจัิย 
 (1). ในการกาํหนดแผนดาํเนินงานการวิจยั ควรกาํหนดระยะเวลาใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณงานท่ี
จะตอ้งทาํจริงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และควรมีการเผือ่เวลาไวด้ว้ยบา้งตามสมควร เพือ่ท่ีจะไดมี้
เวลาในการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข 
 (2).ในการเช่ือมโยงเครือข่าย ควรเร่ิมตน้จากเครือข่ายท่ีมีอยูแ่ลว้ในพ้ืนท่ี  และองคก์รในเครือข่าย
ควรเป็นองคก์รท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั และหากเป็นไปไดค้วรจะอยูใ่นพื้นท่ีซ่ึงอยูไ่ม่ห่างไกลกนัมากนกั
เพื่อความสะดวกในการติดต่อและมีกิจกรรมร่วมกนั 
 (3). ในการดาํเนินการเช่ือมโยง ควรใหอ้งคก์รในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีบทบาทร่วมดว้ย เช่น 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือ อบต. และหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในพื้นท่ี เช่น สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดั และสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั 
 (4). ควรจดัใหมี้การศึกษาดูงานร่วมกนัระหวา่งองคก์รสมาชิกในเครือข่าย เพราะนอกจากจะเป็น
การไดศึ้กษาเรียนรู้ร่วมกนัแลว้ ยงัเป็นการสร้างความคุน้เคยและความสนิทสนมในระหวา่งสมาชิกของ
เครือข่ายไดเ้ป็นอยา่งดี 
 (5).ควรจดัใหมี้การจดัทาํขอ้ตกลงกนัในระหวา่งองคก์รสมาชิกในเครือข่าย เพื่อใหเ้กิดความ
ผกูพนัต่อกนัในการเช่ือมโยงกนั แต่ความผกูพนัดงักล่าวนั้น ไม่ควรจะเป็นการสร้างภาระใหแ้ก่ฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึง ควรเป็นความผกูพนัทางใจมากกวา่ 
 6.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวจัิยในอนาคต 

(1). การศึกษาเพื่อการพฒันาผูน้าํองคก์รตน้แบบ โดยเฉพาะการพฒันาแนวคิดในดา้นบริหาร
จดัการชุมชนตามหลกัสหกรณ์ และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เพือ่ใหเ้กิดความคิดเชิงบูรณาการในการ
แกปั้ญหาความยากจน 

(2).   การศึกษาเพื่อพฒันากลุ่มและองคก์รประชาชนใหรู้้จกัการทาํแผนธุรกิจชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน้การนาํทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่ครอบครัว
และชุมชน 

(3).   การติดตามและประเมินผลการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนขั้นตน้ เพื่อใหท้ราบถึงแนว
ทางการพฒันาเพื่อความเขม้แขง็และยัง่ยนืของเครือข่ายท่ีแทจ้ริง 

(4). การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนคนจนโดยเฉพาะผูท่ี้
มีรายไดต้ ํ่ากวา่เกณฑ ์จปฐ. โดยยดึแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

(5).  การหนุนเสริมเครือข่ายใหมี้การจดัทาํแผนกลยทุธ์การเช่ือมโยง และการแปลงแผนกลยทุธ์
ไปสู่แผนปฎิบติัการ 
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รายงานสรุปสําหรับผู้บริหาร 
“การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที ่จังหวดัมหาสารคาม” 

 
จากสภาพปัญหาท่ีสาํคญัของจงัหวดัมหาสารคามประการหน่ึง ซ่ึงไดแ้ก่ปัญหา

ความยากจนของประชาชน ทาํใหท้างจงัหวดัตอ้งกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั
มหาสารคามเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยกาํหนดกลยทุธ์ใหมี้การพฒันาและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชนทุกระดบั รวมทั้งการสร้างเครือข่ายขององคก์ร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ี ท่ีตอ้งการเสนอแนะแนวทางในการ
พฒันาไปสู่ความเขม้แขง็ของขบวนการสหกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่ม/องคก์ร และ
สหกรณ์ ท่ีมีการจดทะเบียน และไม่ไดจ้ดทะเบียนหรือ สหกรณ์ภาคประชาชน โดย
วธีิการวจิยัจะเป็นการวจิยัทั้งทางปริมาณและคุณภาพ ในลกัษณะการวจิยัเชิงปฎิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research : PAR) โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัในระหวา่งผูน้าํของแต่ละกลุ่ม/องคก์ร ร่วมกบัคณะนกัวจิยัและเจา้หนา้ท่ีของ
สาํนกังาน สหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม ในระยะเวลา 12 เดือน(สิงหาคม 2548-กรกฎาคม 
2549) ซ่ึงคาดวา่จากผลการวจิยัจะทาํใหท้ราบถึงสถานการณ์การเช่ือมโยงเครือข่ายของ
ขบวน     การสหกรณ์ รูปแบบของกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าในปัจจุบนัและ
แนวทางในการพฒันาไปสู่ความเขม้แขง็ของเครือข่ายคุณค่า ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
ขบวนการ สหกรณ์เหล่านั้น ในการท่ีจะนาํผลไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนืของ
การเช่ือมโยงเครือข่ายในอนาคตต่อไป 
 สาํหรับบทบาทและภารกิจของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ ไดแ้ก่การใหค้วาม
ช่วยเหลือแก่สมาชิกในหลายๆดา้นแลว้แต่วตัถุประสงคข์องแต่ละกลุ่ม/องคก์ร เช่น 
จดัหาเงินทุนใหส้มาชิกไดกู้ย้มืไปใชใ้นการผลิต จดัหาตลาดหรือรับซ้ือผลิตผลจาก
สมาชิก หรือติดต่อแหล่งรับซ้ือต่างๆ การรับฝากเงินเพ่ือใหส้มาชิกมีความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจในอนาคต การใหสิ้นเช่ือเพ่ือใหส้มาชิกท่ีขาดแคลนเงินทุนไดกู้ย้มืเงินดอกเบ้ีย
ตํ่าไปใช ้  ทั้งน้ีโดยมีเป้าหมายในการบริการและอาํนวยความสะดวกใหก้บัสมาชิกเพ่ือ
การเพ่ิมรายได ้ และขยายโอกาส อยา่งไรกต็าม บทบาทและการดาํเนินภารกิจของ กลุ่ม/
องคก์ร เหล่าน้ียงัประสบกบัปัญหาและอุปสรรคหลายๆประการ เช่น ปัญหาในการ
บริหารงานอนัเน่ืองมาจากการมีจุดเด่นและจุดดอ้ยของกลุ่ม/องคก์ร ปัญหาในดา้นการ
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ขาดแคลนเงินทุน ปัญหาทางดา้นการตลาด ปัญหาการขาดแคลนปัจจยัการผลิต 
โดยเฉพาะในเร่ืองแหล่งนํ้า ปัญหาการบริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพ  แต่กพ็บวา่ในแต่
ละกลุ่ม/องคก์ร เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนกจ็ะมีการหาทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคกนัโดย
ตลอด ทั้งโดยวธีิการของกลุ่ม/องคก์รเองส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั
(C.E.O) รวมทั้ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล(อ.บ.ต.) 
 ในส่วนของการเช่ือมโยงเครือข่ายนั้น จากการศึกษาในเบ้ืองตน้พบวา่ มีหลาย
กลุ่ม/องคก์ร ท่ีมีการเช่ือมโยงเครือข่ายกนัอยูบ่า้งแลว้ แต่กย็งัไม่เห็นเป็นรูปธรรมท่ี
ชดัเจน ซ่ึงจากการจดัเวทีในคร้ังแรก พบวา่มีการติดต่อดาํเนินธุรกิจโดยการเช่ือมโยง
เครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรมและอยา่งต่อเน่ืองแลว้ใน 2 เครือข่าย ไดแ้ก่ เครือข่ายเช่ือมโยง
ธุรกิจการรับฝากเงินและรับซ้ือขา้วเปลือก ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร และเครือข่าย
เช่ือมโยงธุรกิจการทอผา้ของกลุ่มแม่บา้นก่ิงอาํเภอกดุรัง จงัหวดัมหาสารคาม 

สาํหรับการข้ึนทะเบียนคนจน จากจาํนวนประชากรทั้งจงัหวดั 942,909 คน มี
จาํนวนผูจ้ดทะเบียนคนจน 170,386 คน จากจาํนวนครัวเรือนท่ีจดทะเบียน 135,500 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.07 ของประชากรทั้งจงัหวดั และเม่ือจาํแนกตามรายไดต่้อ
เดือนของผูจ้ดทะเบียนคนจน พบวา่ ร้อยละ 33.60 มีรายไดอ้ยูใ่นช่วงระหวา่ง 500-1,000 
บาท รองลงมาร้อยละ 23.56 เป็นผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยกวา่ 500 บาทต่อเดือน ส่วนผูท่ี้มีรายได้
สูงกวา่ 4,000 บาทต่อเดือนมีเพียงร้อยละ 8 ของผูจ้ดทะเบียนคนจนเท่านั้น และเม่ือ
จาํแนกตามปัญหา (แบบ สย.1-7) พบวา่ผูจ้ดทะเบียนคนจน มีปัญหาเก่ียวกบัหน้ีสินมาก
ท่ีสุดร้อยละ 38.37 ของจาํนวนปัญหา รองลงมาเป็นปัญหาท่ีดินทาํกินและปัญหาเก่ียวกบั
ท่ีอยูอ่าศยั  

ส่วนจาํนวนผูจ้ดทะเบียนคนจนซ่ึงเป็นสมาชิกเครือข่ายขบวนการสหกรณ์นั้น 
พบวา่ ในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่ีเป็นเครือข่ายพนัธมิตรในการวจิยัคร้ังน้ี จาํนวน 10 
สหกรณ์ มีผูไ้ปจดทะเบียนคนจน 2,724 คน จาก จาํนวนสมาชิกทั้งหมด 40,686 คน ซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 6.70 ของสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด และเม่ือแยกตามสภาพของปัญหา 
พบวา่ปัญหาท่ีสมาชิกสหกรณ์ไปจดทะเบียนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัญหาหน้ีในระบบ คิดเป็น
ร้อยละ 62.30 รองลงมาเป็นเร่ืองของปัญหาหน้ีนอกระบบร้อยละ 10.87 แต่หากพิจารณา
เฉพาะปัญหาเร่ืองของท่ีดินโดยภาพรวมกจ็ะเป็นปัญหาค่อนขา้งมากเช่นเดียวกนั คิดเป็น
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ร้อยละ 22.31 (ปัญหาไม่มีท่ีดินทาํกิน,มีท่ีดินแต่ไม่เพียงพอ และท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ) 
แต่เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ การจดทะเบียนคนจนของสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละแห่งนั้น มีความ
แปรปรวนอยา่งเป็นท่ีน่าสนใจ เน่ืองจาก บางสหกรณ์มีสมาชิกมากแต่มีผูไ้ปจดทะเบียน
นอ้ย แต่ในบางสหกรณ์ท่ีมีสมาชิกจาํนวนนอ้ยกวา่กลบัมีผูท่ี้ไปจดทะเบียนคนจน
มากกวา่ หรือในบางสหกรณ์มีผูไ้ปจดทะเบียนคนจนเพียงคนเดียวแต่ในบางสหกรณ์มีผู ้
ไปจดทะเบียนคนจนเป็นจาํนวนกวา่พนัคน ซ่ึงน่าจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น 
ความไม่รู้วา่รัฐบาลมีโครงการจดทะเบียนคนจน หรือความไม่สะดวก ยุง่ยากในการ
เดินทางไปทาํการจดทะเบียนคนจน รวมทั้งความไม่เช่ือมัน่วา่ทางราชการจะสามารถ
ช่วยเหลือแกปั้ญหาตามท่ีแจง้ไวไ้ด ้ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าจะไดมี้การศึกษาเพ่ือใหเ้กิดความ
ชดัเจนยิง่ข้ึน ในโครงการของรัฐบาลท่ีมีต่อประชาชนในระดบัรากหญา้ 

ในส่วนของสหกรณ์ภาคประชาชน หรือกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดั
มหาสารคามท่ีเป็นเครือข่ายพนัธมิตรในโครงการวจิยั ซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปร
รูปผา้ไหมตาํบลกดุรัง ก่ิงอาํเภอกดุรัง นั้น มีจาํนวนสมาชิกท่ีไปจดทะเบียนคนจน 37 คน 
จากสมาชิกทั้งหมด 45 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของสมาชิกทั้งหมด และกลุ่มบา้นโนน
งามมีผูจ้ดทะเบียนคนจน 6 คน จากสมาชิกทั้งหมด 25 คน ส่วนในอีก 4 กลุ่มท่ีเหลือ ไม่
มีสมาชิกของกลุ่มไปจดทะเบียนคนจนเลย โดยปัญหาหลกัไดแ้ก่ปัญหาหน้ีในระบบ 
และหน้ีนอกระบบเช่นเดียวกบัของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 53.49 และ 
25.58 ตามลาํดบั  
 สาํหรับขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า ไดมี้การจดัทาํกิจกรรม
ต่างๆท่ีเป็นรูปธรรม ตั้งแต่เร่ิมตน้ จนส้ินสุดโครงการวจิยั โดยจดัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนแรกเป็นกระบวนการศึกษาเพ่ือวางแผนในการสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ 
ส่วนท่ี 2 เป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายกลุ่มสหกรณ์การเกษตร หรือเครือข่ายขา้ว และ
ส่วนท่ี 3 เป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ หรือเครือข่ายผา้ 

กระบวนการศึกษาเพ่ือวางแผนในการสร้างเครือข่าย เป็นการเร่ิมตน้ดาํเนินการ
วจิยั เพ่ือหาแนวทางการสร้างเครือข่ายท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีขั้นตอนการดาํเนินงานตั้งแต่ 
นกัวจิยัในโครงการร่วมประชุมพฒันาโครงร่างงานวจิยั เพ่ือเสนอแบบโครงการวจิยั
ใหก้บัสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) และต่อมาไดเ้ขา้ร่วมประชุมสรุป
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สงัเคราะห์บทเรียนจากชุดโครงการวจิยัการเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มองคก์ร
ประชาชนในพ้ืนท่ี 9 จงัหวดั  และประชุมเชิงปฎิบติัการร่วมกบันกัวจิยัโครงการวจิยัการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 36 จงัหวดั เพ่ือทาํความเขา้ใจร่วมกนัในการ
ดาํเนินงานวิจยัของโครงการฯ และเม่ือลงปฎิบติังานในพ้ืนท่ีไดมี้การเขา้พบผูว้า่ราชการ
จงัหวดัและประชุมร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานจงัหวดัและสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั 
เพ่ือช้ีแจงความเป็นมาและแผนการดาํเนินงานโครงการวจิยัฯ หลงัจากนั้น ได้
ทาํการศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชน
ในพ้ืนท่ี แลว้ทาํการคดัเลือกกลุ่ม/องคก์รประชาชน และสหกรณ์ ท่ีน่าสนใจและมี
ศกัยภาพในการเช่ือมโยงเครือข่ายกบัองคก์รอ่ืนๆในพ้ืนท่ีจงัหวดั และหลงัจากท่ีได้
รายช่ือกลุ่ม/องคก์รท่ีมีศกัยภาพจาํนวน 50 องคก์ร จึงไดมี้การจดัการเวทีประชุมคร้ังแรก
ข้ึน เพ่ือช้ีแจงโครงการวจิยัและระดมความคิดเห็นเร่ือง “แนวทางการพฒันาการสร้าง
เครือข่ายกลุ่ม/องคก์รประชาชนและสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม” โดยผูร่้วม
ประชุมไดแ้ก่ ผูน้าํองคก์รจาก 29 องคก์ร ประกอบดว้ยกลุ่มสหกรณ์การเกษตร 10 
องคก์ร กลุ่มองคก์รการเงิน  7 องคก์ร กลุ่มอาชีพ  12  องคก์ร และกลุ่มองคก์รสนบัสนุน
มาจาก 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ สาํนกังานเกษตรจงัหวดั สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั และ
สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั   ผลการประชุม พบวา่ทั้ง 29 องคก์รเห็นถึงประโยชน์
ของการเช่ือมโยงเครือข่ายและมีความประสงคจ์ะเช่ือมโยงเครือข่ายภายใตก้ารสนบัสนุน
ของโครงการวจิยัฯ  หลงัจากนั้น จึงไดมี้การจดัเวทีประชุมคร้ังท่ี 2 ข้ึนเพ่ือระดมความ
คิดเห็นในหวัขอ้เร่ือง “รูปแบบกิจกรรมในการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่ม/ องคก์ร และ 
สหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม” มีเจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานเกษตรจงัหวดั สาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัและผูน้าํองคก์ร จาํนวน 46 คน ซ่ึงมาจาก 25 องคก์ร ในการศึกษา
รูปแบบกิจกรรมในการเช่ือมโยง ไดใ้ชก้ระบวนการ AIC (Appreciation Influence 
Control) โดยใหแ้ต่ละองคก์รไดมี้การวเิคราะห์จุดแขง็ขององคก์ร เช่น การดาํเนินงาน
ประสบความสาํเร็จ หรือตอ้งการจะเช่ือมโยงเพ่ือช่วยเหลือองคก์รอ่ืน และจุดอ่อนของ
องคก์ร เช่น การดาํเนินงานประสบปัญหา หรือเป็นจุดอ่อนท่ีตอ้งการใหอ้งคก์รอ่ืนมา
ช่วย แลว้แบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ประชุมตามกิจกรรมหลกัเพ่ือระดมความคิดเห็นเร่ืองรูปแบบ
กิจกรรมในการเช่ือมโยงเครือข่าย และใหแ้ต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการระดมสมอง ผลจาก
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การประชุม ไดกิ้จกรรมหลกัๆ ท่ีมีศกัยภาพในการเช่ือมโยงเครือข่ายเบ้ืองตน้ 3 เครือข่าย 
ไดแ้ก่ เครือข่ายขา้ว เครือข่ายผา้ และเครือข่ายการเงิน อยา่งไรกต็าม ต่อมาไดเ้ห็นวา่
เครือข่ายการเงินมีขอ้จาํกดัในการเช่ือมโยงหลายประการ จึงไดต้ดัออกไปก่อน  

สาํหรับกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่ากลุ่มสหกรณ์การเกษตร หรือเครือข่าย
ขา้ว มีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระหวา่งสมาชิกเครือข่าย
โดยจดัการประชุมหมุนเวยีนไปตามสาํนกังานสหกรณ์การเกษตรอาํเภอต่างๆเดือนละ 1 
คร้ัง ผลจากการจดัเวทีประชุม ทาํใหเ้กิดการเช่ือมโยงทางธุรกิจข้ึนอีกหลายประเภท
นอกจากการเช่ือมโยงขา้วเปลือก ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงธุรกิจการฝากเงิน ธุรกิจการใหเ้งินกู ้
และธุรกิจเมลด็พนัธ์ุขา้ว เป็นตน้ ส่วนกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่ากลุ่มอาชีพ หรือ
เครือข่ายผา้ มีขั้นตอนในการดาํเนินงาน โดยคณะนกัวจิยัไดไ้ปเยีย่มชมกลุ่มสตรีทอผา้
ไหมและแปรรูปผลิตภณัฑบ์า้นกดุรังและมีการจดัเวทีเสวนาเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มผา้
ไหมตามสถานท่ีของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายเพ่ือใหเ้ห็นถึงกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสมาชิก มี
การประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระหวา่งสมาชิกเครือข่าย ผลจาก
การจดัเวทีประชุม ทาํใหเ้กิดการเช่ือมโยงข้ึนอีกหลายประเภทนอกจากการผา้ไหม ไดแ้ก่ 
การเช่ือมโยงธุรกิจเส้นไหม ธุรกิจการตดัเยบ็เส้ือผา้ไหม ธุรกิจการรับฝากขาย และการ
ถ่ายทอดความรู้ดา้นการทอผา้ 

สาํหรับเครือข่ายคุณค่าท่ีเป็นผลงานของคณะนกัวิจยัในพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม
ท่ีไดท้าํการเสริมสร้างและพฒันาประกอบดว้ย เครือข่ายขา้วและเครือข่ายผา้  
 เครือข่ายขา้ว เป็นการเช่ือมโยงกิจกรรมของเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร โดยมี 
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จาํกดั เป็นแม่ข่ายใหญ่ กิจกรรมทางธุรกิจเป็นการรับซ้ือ
ขา้วเปลือกจาก สหกรณ์การเกษตรต่างๆอีกจาํนวน 10 สหกรณ์ นอกจากน้ี ยงัมีเครือข่าย
ยอ่ย มีการดาํเนินกิจกรรมการรับซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วเปลือกพนัธ์ุดี และการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์ต่างๆ โดยมี สหกรณ์การเกษตรกนัทรวชิยั จาํกดั เป็นแม่ข่าย 
 ส่วนเครือข่ายผา้ เป็นการเช่ือมโยงธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและขายเส้นไหม การ
ทอและขายผา้ไหม การตดัเยบ็และขายเส้ือผา้ไหมสาํเร็จรูป การขายและการขายฝากผา้
ไหม การใหเ้งินกู ้ และสวสัดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีกลุ่มสตรีแม่บา้น บา้นกดุรัง 
เป็นแม่ข่ายหลกั และมีกลุ่มสตรีแม่บา้นอีก 8 กลุ่มร่วมเป็นเครือข่าย  
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           จากบทบาทในการเช่ือมโยงธุรกิจในดา้นเงินฝาก และการรวบรวมขา้ว มีผลทาํให ้
สหกรณ์ท่ีเช่ือมโยงกนัสามารถท่ีจะอาํนวยสินเช่ือเพ่ือการเกษตรใหก้บัสมาชิกโดยเฉพาะ
สมาชิกท่ีจดทะเบียนคนจนท่ีตอ้งการสินเช่ือเพ่ือไปทาํการผลิตไดต้ามความตอ้งการ ซ่ึง
คาดวา่สินเช่ือท่ีสมาชิกผูจ้ดทะเบียนคนจนไดรั้บนั้น สามารถนาํไปทาํการผลิตขา้วและ
รวบรวมมาขายใหก้บัทางสหกรณ์ ซ่ึง สหกรณ์และเครือข่ายขา้วของสหกรณ์กส็ามารถ
รับซ้ือไดท้ั้งหมด โดยปี 2548 พบวา่ ปริมาณสินเช่ือท่ีเครือข่ายสหกรณ์ ไดใ้หแ้ก่สมาชิก
ท่ีจดทะเบียนคนจน 71,442,537 บาท ซ่ึงหากสมาชิกนาํไปทาํการผลิตขา้วเปลือก โดยใช้
ขา้วพนัธ์ุดีท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงเครือข่ายกนั กจ็ะไดป้ริมาณขา้วทั้งหมดประมาณ  
8,032.5 ตนั คิดเป็นเงิน 72,292,500 บาท ซ่ึงจะเห็นวา่สมาชิกผูจ้ดทะเบียนคนจน 
สามารถมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ไดผ้ลผลิตและมีรายไดเ้พ่ิมสามารถแกปั้ญหา
ความยากจนไดใ้นระดบัหน่ึง ส่วนเครือข่ายผา้ในเร่ืองเงินกูแ้ละธุรกิจการซ้ือขายผา้ไหม 
มีผลทาํใหส้มาชิกท่ีไปจดทะเบียนคนจนของเครือข่ายกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผา้ไหม
กดุรัง ไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นสินเช่ือเพ่ือการผลิต โดยเป็นสินเช่ือเส้นไหมมูลค่าคน
ละ 6,000 บาท  และเม่ือสมาชิกทอเป็นผา้ไหมแลว้ กจ็ะนาํมาขายใหก้บักลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา ทางกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯกดุรัง ไดมี้การใหสิ้นเช่ือเส้นไหมแก่
สมาชิกท่ีจดทะเบียนคนจน จาํนวน 6 คน คิดเป็นมูลค่า 36,000 บาท ซ่ึงคาดวา่สมาชิกจะ
นาํเส้นไหมไปทอเป็นผา้ไหม และนาํมาขายไดเ้งินประมาณ 43,200 บาท จะเห็นไดว้า่
จากบทบาทของการเช่ือมโยง ไดท้าํใหส้มาชิกท่ีจดทะเบียนคนจนมีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพและสามารถเพิ่มรายไดใ้หก้บัตนเองได ้

สรุปไดว้า่ การดาํเนินงานวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนการ
ดาํเนินงานท่ีไดก้าํหนดไว ้ โดยสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในการเช่ือมโยง
เครือข่ายของทั้งกลุ่ม สหกรณ์จดทะเบียน และกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชน ซ่ึงในทา้ยสุด
ไดมี้การสร้างเครือข่ายนาํร่องและการขยายเครือข่าย ซ่ึงไดแ้ก่ เครือข่ายขา้วของกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเครือข่ายผา้ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผา้ไหม ส่ิงท่ีทาํ
ใหก้ารดาํเนินงานในคร้ังน้ีเป็นไปดว้ยดี ไดแ้ก่ ความสนใจและใหค้วามร่วมมือของ
สมาชิกเครือข่าย ความต่อเน่ืองของการจดัเวทีประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการเขา้
ร่วมเป็นเครือข่ายกนัและเขา้ใจถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเช่ือมโยง สาํหรับ
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ปัญหาและอุปสรรค ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการวจิยัท่ีมีค่อนขา้งจาํกดั ทาํใหก้ารเกบ็รวมรวม
ขอ้มูลท่ีสาํคญัและน่าสนใจ อาจทาํไดไ้ม่ดีพอ ทาํใหน้กัวจิยัขาดขอ้มูลท่ีจะนาํมาตดัสินใจ
ในการติดต่อประสานงานในการสร้างและขยายเครือข่าย ซ่ึงหากมีเวลาจะช่วยสร้าง
ความเขม้แขง็ของเครือข่ายไดดี้ข้ึน โดยเฉพาะการจดัทาํขอ้ตกลงกนัในระหวา่งสมาชิก
ของเครือข่าย ท่ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจในการเช่ือมโยงและสร้างความยัง่ยนืใหก้บั
เครือข่าย นอกจากนั้นในการวจิยัคร้ังน้ี ไดท้าํใหที้มวจิยัไดรั้บความรู้ใหม่ ไดแ้ก่ 
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทาํใหไ้ดรั้บรู้กระบวนการในการแสดงออกหรือวธีิ
คิดของชาวบา้น ตามวถีิทางของเขาอยา่งแทจ้ริง  
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บทคดัย่อ 
 

           โครงการวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคจ์ะแสวงหาความร่วมมือในระหวา่งสหกรณ์
การเกษตรในจงัหวดัมหาสารคาม เพ่ือท่ีจะสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่สหกรณ์ใหส้ามารถ
เป็นท่ีพ่ึงของเกษตรกรตามหลกัการของสหกรณ์ท่ีตอ้งการใหอ้งคก์รสหกรณ์เป็นองคก์ร
ท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได ้ และมีการช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั การศึกษาได้
ดาํเนินการระหวา่งเดือนกนัยายน 2548 – สิงหาคม 2549 วธีิการศึกษาเร่ิมจากการศึกษา
ถึงสถานการณ์ และสถานภาพของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรและองคก์รประชาชน
โดยทัว่ไป จากนั้นกไ็ดมี้การจดัประชุมใหญ่ขององคก์รเป้าหมาย เพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงค์
ของโครงการ และระดมความคิดเพ่ือแสวงหาความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์การเกษตร
และองคก์รประชาชน โดยใชก้ระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control) ผล
ของการประชุมปรากฎวา่ทุกองคก์รไดใ้หค้วามสนใจในการท่ีจะทาํใหเ้กิดเครือข่ายข้ึน
อยา่งจริงจงัในจงัหวดัมหาสารคาม ต่อมาไดมี้การประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึง ผลของการ
ประชุมสรุปไดว้า่ ใหมี้การดาํเนินการวจิยัในเร่ืองเครือข่ายขา้วและเครือข่ายผา้ ซ่ึงไดมี้
การเช่ือมโยงเครือข่ายกนัแต่เดิมมาแลว้ โดยกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการกจ็ะเป็นการพฒันา
เครือข่ายใหก้วา้งขวางข้ึน ทั้งจาํนวนและปริมาณธุรกิจ ทั้งน้ีโดยการจดัเวทีใหมี้การ
ประชุมยอ่ยในแต่ละเครือข่ายหลายๆคร้ังอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และสร้างความเขา้ใจในการเช่ือมโยงธุรกิจและกิจกรรมซ่ึงกนัและกนั โดยผลของการ
ดาํเนินการ ทาํใหเ้ครือข่ายขา้ว ซ่ึงมี สหกรณ์การเกษตรบรบือ จาํกดั และสหกรณ์
การเกษตรกนัทรวชิยั จาํกดั เป็นแกนนาํ ไดมี้การเช่ือมโยงธุรกิจทางดา้นเงินฝาก การรับ
ซ้ือขา้วเปลือก การขายขา้วสารและเมลด็ขา้วเปลือกพนัธ์ุดี กบัสหกรณ์การเกษตรอ่ืนๆ
เป็นจาํนวนเพ่ิมข้ึน และเครือข่ายผา้ ซ่ึงมีศูนยว์ิสาหกิจชุมชมแปรรูปผา้ไหมตาํบลกดุรัง
หรือกลุ่มแม่บา้น บา้นกดุรังเดิม ไดมี้การจดักิจกรรมการใหค้วามรู้ดา้นการทอผา้กบักลุ่ม
แม่บา้นต่างๆเพ่ิมข้ึน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายสวสัดิการฌาปนกิจซ่ึงเป็นกิจกรรมใหม่
ข้ึนดว้ย สาํหรับประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการแกปั้ญหาความยากจนนั้น พบวา่ จากบทบาทของ
การเช่ือมโยง ทาํใหส้มาชิกของเครือข่ายท่ีจดทะเบียนคนจน มีโอกาสในการประกอบ
อาชีพและสามารถเพิ่มรายไดใ้หก้บัตนเองได ้
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Abstract 
This research project aims at establishing a network for cooperation among the 
agricultural cooperatives and the occupation groups within the Mahasarakham 
province and strengthening the networking of cooperatives and the occupation groups 
so that they will be more self-reliant and able to promote better cooperation among 
members of the cooperatives and occupation groups. The study was carried out 
between September 2005 and August 2006. During the initial period, the general 
situation of the cooperatives and occupation groups of the province as well as the 
status of their networking was explored. A general meeting of the agricultural 
cooperatives and occupation groups of the province was convened, and discussion and 
brainstorming were done by using AIC (Appreciation Influence Control) process. As a 
result, all the participants had an opinion that a functional networking should be 
established among the agricultural cooperatives and occupation groups within the 
Mahasarakham province. After that, the second general meeting was convened. The 
conclusion from the general meeting called for the need of conducting research and 
development on the existing rice and silk-cloth weaving networks. The research and 
development activities include developing the networks to increase members and 
expand the business and activities. Smaller forums of the agricultural cooperatives and 
occupation groups were organized many times continuously, for information sharing 
and development of business and activity collaboration among networks. This research 
resulted in the expansion of the rice network. Borabue agricultural cooperatives limited  
and  Kantarawichai agricultural cooperatives limited which were the core of network 
have established business links with several other agricultural cooperatives. The 
collaborative activities included the money deposit business, buying the paddy,  selling 
the milled rice and good variety  seeds.  For the silk-cloth weaving network, Kud-rang 
housewife group, the core of network has organized many activities with other 
housewife groups in training on the methods of producing first class silk-cloth. A new 
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network on cremation welfare has also been organized. Regarding the issue of poverty 
mitigation, it was found that the activities of the network provided better job 
opportunity and higher income for the poverty-registered members of the network.  
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รศ. อมัพน  ห่อนาค     
วิทยากร 

อาจารยพ์ชัรี   สริุยะ 
วิทยากร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายในงานอบรม 
มีการแบง่กลุ่มแสดงความคิดเหน็ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนําเสนอผลการระดมสมอง ของแต่ละกลุ่ม 

ถ่ายรปูร่วมกนัหลงัจากปิดการประชมุ 
 



การประชุมระดมความคดิเห็นเร่ือง “รูปแบบกจิกรรมในการเช่ือมโยงเครือข่ายของ 
กลุ่มองค์กรประชาชนและสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัมหาสารคาม” 

วนัองัคารที ่25  ตุลาคม  2548 
ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า  ช้ัน 3  โรงแรมสวนวรุณ  มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับลงทะเบียน 

รองศาสตราจารย ์ดร.สมจตน์  ภศูรี    อธิการบดี  
กล่าวเปิดงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ชาตร ีศริสิวสัดิ ์,ดร.รงัสรรค ์ สงิหเลศิ  
และ  อ.ชมพนุูท  เมฆเมอืงทอง 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

ดร.รังสรรค ์ สิงหเลิศ , ผศ.เสาวลกัษณ์ โกศลกิตติอมัพร 
คณะกรรมการดาํเนินงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยพ์ชัร ี  สรุยิะ 
วทิยากร 

การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งสมาชกิภายในกลุ่มยอ่ย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายในงาน 
แบ่งกลุ่ม และ ออกมาอภปิรายสรปุผลทลีะกลุ่ม 



การประชุมนักวจัิย เร่ือง “ความก้าวหน้าของการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มองค์กรประชาชน 
และสหกรณ์ ในพืน้ทีจั่งหวดัมหาสารคาม ร้อยเอด็ และยโสธร  

วนัที ่27 ตุลาคม 2548  
ณ ห้องประชุมดอกจาน ช้ัน 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
           
           
           
           
           
           
           

   
 
 
 
 

           
           
           
           

การประชุมนักวจัิย เร่ือง  
ความก้าวหน้าของการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มองค์กรประชาชน
และสหกรณ์ ในพืน้ทีจั่งหวดัมหาสารคาม ร้อยเอด็ และยโสธร 

ผศ.เสาวลกัษณ์ โกศลกิตติอมัพร และ ดร.รังสรรค ์สิงหเลิศ 
อภิปรายผล 



           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

     
 

           
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายในงาน 

ถ่ายรูปร่วมกนั หลงัจากการปิดประชุม 



           
           
           
           

    
 
 
 

รายช่ือเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวดั 
จังหวดัมหาสารคาม 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
ท่ีอยู ่

โทรศพัท ์ หมายเหตุ 
หมู่ท่ี ตาํบล อาํเภอ 

1 นายปรีชา  มากพลู ประธาน  แวงน่าง เมืองฯ 043-777872 
06-2318559 

ร่วมคณะอนุฯ
จว. 

2 นายทองสุข วงศก์ลาง รองประธาน 5 หนองบอน โกสุมพิสยั 01-0515059  
3 นายธานี วงัเวยีง รองประธาน 5 แวงดง ยางสีสุราช 01-9665165  
4 นางดารา คาํสีแกว้ เลขานุการ   เมืองฯ 06-2241168  
5 นางวชิราภรณ์ โคตรสาร ผูช่้วยเลขานุการ   พยคัฆภูมิพิสยั 07-2373694  
6 นางหนูเกตุ ศรีหารัตน ์ เหรัญญิก 9 ช่ืนชม ช่ืนชม 043-751130 

09-5739559 
 

7 นายพิศิษฎ ์จงวิจิตร ผูช่้วยเหรัญญิก 19 เชียงยนื เชียงยนื 01-7996507  
8 นายประเคน เถ่ือนม่ิง

มาตย ์
ประชาสมัพนัธ์   โกสุมพิสยั 01-0582669  

9 นายทองบ่อ หารสุโพธ์ิ ผูช่้วย
ประชาสมัพนัธ์ 

  แกดาํ 01-8714589  

10 นายสมนึก เทพทองพนู ผูช่้วย
ประชาสมัพนัธ์ 

4 ขามป้อม วาปีปทุม 09-5777023  

11 นายมฆัวาฬ บุญถม ผูช่้วย
ประชาสมัพนัธ์ 

11  พยคัฆภูมิพิสยั 01-0619662  

12 นายไหม ไกรนอก ผูช่้วย
ประชาสมัพนัธ์ 

3 หนองเมก็ นาเชือก 07-2226490  



13 นายเรืองชยั วลิาศ ผูช่้วย
ประชาสมัพนัธ์ 

15 ท่าขอนยาง กนัทรวิชยั 01-5745730  

14 นายประมวล ทศช่วย นายทะเบียน 4 หนองแดง นาเชือก 07-2186050  
15 นายเซ่ียน ลาํใย ผูช่้วยนายทะเบียน 1 โนนราษี บรบือ 01-7723993  
16 นายสมาน สุดชา ปฏิคม 1 แกดาํ แกดาํ 043-787332  
17 นายบุญนาค ศรีสุนทร ปฏิคม 1 โพธ์ิชยั วาปีปทุม 043-798356 ร่วมคณะอนุฯ

จว. 
18 นางรัชฎาภรณ์ สีลาด ปฏิคม 4 โพนงาม โกสุมพิสยั 09-2797390  
19 นายผจญ ดวงสาพล ปฏิคม 1 กู่ทอง เชียงยนื 043-370462  
20 นายสมนึก ไชยสงค ์ ปฏิคม 7 วงัแสง แกดาํ 06-2323653  
21 นายหนูพลู เสนาวงศ ์ กรรมการ 4 นาโพธ์ิ กดุรัง 09-375433  
22 นายสิทธิศกัด์ิ ปะนาตา กรรมการ 4 กู่สนัตรัตน ์ นาดูน 043-738078 

09-2741243 
 

23 นายประยงค ์สุทธิปัญโญ กรรมการ 15 กดุปลาดุก ช่ืนชม 043-751087 
01-0500850 

ร่วมคณะอนุฯ
จว. 

24 จ.ส.ต.อุทยั อนัปัญญา กรรมการ 5 ดงเมือง ยางสีสุราช 01-0476176  
25 นายสุวรรณ เรืองลา้ กรรมการ 1 หนองแวง กดุรัง 09-5753406  
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