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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

ความสําคญัของปัญหา 
 

ในการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขบวนการสหกรณ์ได้
เขา้ไปมีบทบาทและเป็นตวัเลือกหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
สหกรณ์เป็นองคก์รทางเศรษฐกิจท่ีตอ้งทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกบัองคก์ารธุรกิจทัว่ไป 
แต่ก็มีหลกัการและวิธีการท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างจากองคก์รธุรกิจทัว่ไป โดยท่ีสหกรณ์
ได้มุ่งหวงัผลทางสังคมด้วย สหกรณ์เป็นองค์กรของคนท่ีมารวมตวักันด้วยความสมคัรใจและ
ปกครองกันเองอย่างอิสระ เพื่อมีส่วนร่วมในความต้องการกองด้านควบคู่เสมอ ทั้ งทางด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมในเวลาเดียวกนั โดยเป็นองคก์รในระดบัรากหญา้ท่ีเขา้ถึงประชาชนอยา่งแทจ้ริง  
ฉะนั้ นสหกรณ์จึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
โดยเฉพาะปัญหาความยากจนและการกระจายรายไดท่ี้ไม่เท่าเทียมกนัในพื้นท่ีชนบท1 
 แต่ในท่ามกลางสถานการณ์ยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการแข่งขนัเสรีและทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งข้ึน สหกรณ์ในฐานะท่ีเป็นองคก์รธุรกิจประเภทหน่ึง ท่ีมีการทาํธุรกิจในลกัษณะยงัคงปิดตวัเอง
อยูใ่นแวดวงสหกรณ์เท่านั้น  ต่างฝ่ายต่างอยู ่ไม่มีการเสริมสร้างความร่วมมือท่ีจะเรียนรู้ซ่ึงกนัและ
กนั และพฒันาไปดว้ยกนั  จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีสหกรณ์จะตอ้งมีการปรับทิศทาง แนวคิด และ
การกระทาํ (Paradigm shift)  ให้ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและมีสภาพการแข่งขนัเช่นน้ี  
โดยปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นพื้นฐานของการปรับเปล่ียนการกระทาํก็คือ การปรับเปล่ียนความคิดอยา่งเป็น
กลยทุธ์ (Strategic thinking) และการมีพนัธมิตรหรือเครือข่ายท่ีเก้ือหนุน (Strategic alliance)  โดย
ในการสร้างพนัธมิตรหรือเครือข่ายนั้น ตอ้งทาํทั้งขา้งในและนอกองคก์รสหกรณ์ควบคู่กนัไป เร่ิม
จากการสร้างผลสําเร็จจากขา้งในให้กลุ่มขา้งนอกองค์กรเห็น (Inside-Out) ประกอบกบัในช่วง
ความคิด การวางแผน  การประเมินผล  สหกรณ์จาํเป็นตอ้งมีการประสานการมีส่วนร่วมจากลุ่ม
ภายนอก/บุคคลภายนอกองคก์รเขา้มาช่วยผลกัดนั (Outside-In) ไม่ว่าจะเป็นนกัวิชาการ ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวข้องในขบวนการณ์สหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีรัฐ องค์กรพฒันาเอกชน เพื่อสร้างให้สหกรณ์มี
ความสามารถในการสร้างเครือข่าย เกิดกาํลงัหรืออาํนาจทางการตลาด มีความพร้อมในการพฒันา

                                                 
1 วจิติตศ์รี  สงวนวงศ.์ 2547. สหกรณก์บัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม. ภาควชิาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
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องค์กรสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ยัง่ยืน สามารถแข่งขนั ปรับตวัไดใ้นกระแสโลกยุคแห่งการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา2 
 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีมีส่วนสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยมายาวนาน  ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย มีพื้นท่ีประมาณ 2,547.62 
ตารางกิโลเมตร  ประชากรประมาณ 757,103 คน  แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อาํเภอ 209 ตาํบล 
1,470 หมู่บา้น  ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหัวประมาณ  268,498 บาท   มีกลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ี
เป็นสหกรณ์ทั้งโดยนิตินัยและโดยพฤตินัย กล่าวคือ  (1) สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบญัญติัสหกรณ์จาํนวนทั้งส้ินจาํนวน 56  สหกรณ์ มีสมาชิกจาํนวน 74,939 คน  มีปริมาณ
ธุรกิจคิดเป็นมูลค่า 3.31 พนัลา้นบาท (2) กลุ่มเกษตรกรซ่ึงจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์
จาํนวนทั้งส้ิน 96 กลุ่ม มีสมาชิกจาํนวน 9,324 คน มีปริมาณธุรกิจคิดเป็นมูลค่า 13.11 พนัลา้นบาท  
กลุ่มเกษตรกรประกอบดว้ยกลุ่มเกษตรกรทาํนา  กลุ่มเกษตรกรทาํสวน  และกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียง
สัตว ์  (3) กลุ่มอาชีพจาํนวน 90 กลุ่ม ประกอบดว้ยกลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์โรงเรียน 
กลุ่มอาชีพและกลุ่มส่งเสริมอาชีพ และ (4) กลุ่มผลิตภณัฑ์หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์จาํนวน 101 
กลุ่ม3  
 ดว้ยหลกัการและวิธีการสหกรณ์ การรวมตวักนัดว้ยความสมคัรใจช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ มุ่งสร้างความเป็นอยูดี่กินดีใหแ้ก่สมาชิก  มุ่งสร้างความเป็นธรรม
และความมัน่คงให้แก่สังคม ให้สมาชิกมีนํ้ าใจเพื่อส่วนรวม (Community spirit) รับฟังเสียงส่วน
ใหญ่ ปลูกฝังแนวคิดแบบประชาธิปไตย งานวิจยัน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายหลกัท่ีจะดาํเนินการในลกัษณะของ
การวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่ม/องค์กร
ประชาชนทั้งท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน และมิไดจ้ดทะเบียน ตลอดจนภาคเอกชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกของกลุ่ม/องค์กรประชาชนและเครือข่ายตลอดจน
ชุมชนและสังคมและเป็นไปตามวิสัยทศัน์สหกรณ์ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาสหกรณ์ พ.ศ.2546-
2549 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 วนัิย  อางคงหาญ, วจิติตศ์รี  สงวนวงศ ์และคณะ. 2548. แนวทางการพฒันาเครือขา่ยกลุ่ม/องคก์รประชาชนใน

พื้ นท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี. สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั. 
3 สาํนักงานจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา. ขอ้มลูสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร และรายช่ือกลุ่มอาชีพ.  

ท่ีมา  http://webhost.cpd.go.th/ayutaya.  สืบคน้เมื่อวนัท่ี 3 มิถุนายน 2548. 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน ในพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาเพื่อใหเ้กิดการหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพคนและองคก์รในการแกปั้ญหา
ความยากจน 
 

แนวคดิในการดําเนินงาน 
 

1. เนน้การสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใหส้หกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน ประเมินตนเอง เพื่อให้
รู้จกัตน รู้ศกัยภาพเครือข่าย รู้พฤติกรรมท่ีนาํไปสู่ปัญหาต่าง ๆ และความยากจน 

2. สนบัสนุนใหเ้กิดการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเพือ่ไปหนุนเสริม
กลุ่ม/สหกรณ์ 

3. ศึกษากระบวนการผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในพ้ืนท่ี 
   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

แนวทางการดาํเนินงาน 
 

1. การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน ในพื้นท่ี 
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
2. การตรวจสอบขอ้มูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน ในพื้นท่ี

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
3.  การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูน้าํกลุ่มสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน เร่ืองการจดัทาํ

กรอบทิศทางการดาํเนินงานขององคก์รและการเช่ือมโยงเครือข่าย 
 3.1 ขั้นท่ี 1 การประเมินความสนใจในขั้นตน้ 
   3.2 ขั้นท่ี 2 การประเมินความสนใจและความเป็นไปไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
4.  การจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานของสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน 
5.  การสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร/การเช่ือมโยงเครือข่าย 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 

 การวิจยัการพฒันาขบวนการณ์สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เป�นเทคนิคการวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีนาํ
แนวคิดและวธีิ การวิจยัเชิงปฏิบติัการ และ การวิจยัแบบมีส�วนร�วม มาประยกุต�ใช� ซ่ึง
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เป็นการวจิยัท่ีมีบุคคลหลายฝ�ายท่ีเก่ียวข�องมีส�วนร�วมในกิจกรรมการวจิยัทุกขั้นตอน (วิ
เคราะห�ป�ญหา เกบ็ข�อมูล วิเคราะห� สรุปรายงานการวิจยั)  
 

ขั้นตอนการวจัิย  
 

 แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนมีรายละเอียด ดงัน้ี (ภาพท่ี 1) 
 

ขั้นตอนที ่1   
ศึกษาสถานการณ์ และบทบาท สภาพการดาํเนินงาน และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคใน

การดาํเนินงาน ความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีเป็นอยูแ่ละความสนใจในการ
สร้างความร่วมมือระหว่างกันของสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนทั้งท่ีจดทะเบียนและมิได้จด
ทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นกัวิจยัเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูลทุติยภูมิ 

 นักวิจัยพื้นท่ี ติดต่อประสานสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนต่างๆ ทั้ งท่ีจด
ทะเบียนและมิไดจ้ดทะเบียน 

 กาํหนดคดัเลือกเขตพื้นท่ีความเป็นไปไดใ้นการเขา้สาํรวจฯ 
 วิเคราะห์สรุปสภาพการดาํเนินงานปัญหาอุปสรรคความร่วมมือกนัและการ
สร้างความร่วมมือระหวา่งกนัของสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

 

ขั้นตอนที ่2 
ตรวจสอบขอ้มูลคนจนท่ีจดทะเบียน สหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา  
 ประสาน ง านข้อ มู ล และสั มภ าษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก กับผู ้ว่ า ร า ชก า ร จั ง ห วัด
พระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานราชการท่ี เ ก่ียวข้องในพื้น ท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เช่น สํานักงานสหกรณ์จังหวดัพระนครศรีอยุธยา กรม
พฒันาชุมชน 

 ตรวจสอบขอ้มูลจากสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มสตรี / และกลุ่มอาชีพต่างๆ
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 
ขั้นตอนที ่3 

 จดัเวทีพบปะผูน้าํสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนทั้งท่ีจดทะเบียนและมิไดจ้ดทะเบียน
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อสร้างความเขา้ใจในวตัถุประสงคโ์ครงการวิจยัฯและประเมินความ
สนใจของสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนในการเขา้ร่วมโครงการฯ 
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 นักวิจัยในพื้นท่ี ติดต่อประสานทําการนัดหมายกับสหกรณ์กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนต่างๆ ไดแ้ก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม OTOP และ
ดาํเนินงานจดัเตรียมเวทีพบประชาชน 

 นกัวิจยัสร้างความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 
 นกัวิจยัประเมินความสนใจและกลัน่กรองความสนใจของสหกรณ์กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนต่างๆ 

 หาอาสาสมคัรสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนเพื่อเขา้ร่วมโครงการฯ โดยใหส่้ง
ใบสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ 

 นกัวิจยัศึกษาความเป็นไปไดข้องสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีอาสาสมคัร
จะเขา้ร่วมโครงการ  

 ไดม้าซ่ึงสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีจะอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ 
 ขั้นตอนที ่4 
 การจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงาน และการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างกลุ่ม/
องคก์รประชาชนตวัแทนฯ 

 ศึกษาสถานการณ์และรูปแบบการจดัการขั้นวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกของแต่ละสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 

 นักวิจยัร่วมวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของแต่ละสหกรณ์
กลุ่ม/องคก์รประชาชน  

 จัดเวทีพบสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้ งหมด เพื่อ
ประเมินและแสวงหารูปแบบ แนวทาง กระบวนการสร้างพนัธมิตร ระหว่าง
สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีความ
เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริงและเป็นรูปธรรม 

 

 ขั้นตอนที ่5 
คณะนักวิจยัไดส้นับสนุนและติดตามประเมินผลการสร้างพนัธมิตร/การเช่ือมโยง

เครือข่าย ตามแนวทางรูปแบบกระบวนการในการเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนท่ีไดน้าํเสนอไปแลว้ในขั้นตอนท่ี 4 และวิเคราะห์ปรับปรุงแนวทางรูปแบบกระบวนการ
เช่ือมโยงเครือข่าย 

 นักวิจัยสนับสนุนการสร้างพันธมิตรท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯให้สามารถ
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เช่ือมโยงกันได้ และติดตามผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่ม/
องคก์รประชาชน 

 สหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนวิเคราะห์ปรับปรุงแนวทางการพฒันาเครือข่าย
เพื่อใหเ้กิดความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริงและเป็นรูปธรรม 

 สรุปและนาํเสนอแนวทางรูปแบบ กระบวนการ และการพฒันาเครือข่ายในการ
เช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนตวัแทนท่ีเกิดจากการ
สร้างความร่วมมือระหวา่งกนัในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 
 

 ขอบเขตของการวิจยัน้ีทาํการศึกษาแนวทางการพฒันาขบวนการณ์สหกรณ์ในพื้นท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงกลุ่ม/องคก์รประชาชนของขบวนการณ์สหกรณ์ในการวิจยัน้ี หมายถึง 
(1) กลุ่ม/องคก์รท่ีจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ไดแ้ก่ สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร และ (2) กลุ่ม/
องคก์รประชาชนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้น , OTOP เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

 3.จดัเวทีพบสหกรณ์กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการทั้งหมด เพื่อ
ประเมินและแสวงหารูปแบบแนวทางใน
การเชื่อมโยงเครือข่าย 

ขั้นตอนที่1 ศึกษาสถานการณ์
และบทบาทการดาํเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ในพืน้ที่จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตอนที่2 การตรวจสอบข้อมูลคนจน
ในพืน้ที่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตอนที่3 จัดเวทีพบปะผู้นํา
สหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชน 
เพือ่สร้างความเข้าใจใน
วตัถุประสงค์และประเมินความ
สนใจ 

ขั้นตอนที่4  การจัดทํากรอบทิศทางการ
ดาํเนินงานและการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนใน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตอนที่5 การสนับสนุนการสร้าง
พนัธมิตร/การเชื่อมโยงเครือข่ายใน
พืน้ที่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

เครือข่าย 
ศรีอยุธยา 

 6.ไดม้าซึ่งสหกรณ์กลุ่ม/ประชาชน
ที่จะอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ 

 5.นกัวิจยัศึกษาความเป็นไปไดข้อง
สหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนที่
อาสาสมคัรจะเขา้ร่วมโครงการฯ  

 1.นกัวิจยัในพื้นที่ติดต่อประสานทาํ
การนดัหมายกบัสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รฯ 
และเตรียมเวทีพบปะ 

 2.นกัวิจยัร่วมวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
กบัแต่ละสหกรณ์กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชน 

 1.สนบัสนุนการสร้าง
พนัธมิตรและติดตามผลการ
ปฏิบตัิงานของเครือข่าย 

 2.วิเคราะห์ปรับปรุงแนว
ทางการพฒันาเครือข่าย
เพื่อใหเ้กิดความเป็นไปได ้

 3.สรุปและนาํเสนอ
แนวทางรูปแบบ กระบวนการ 
และการพฒันาเครือข่าย 

 
 

                                          การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 7 

ภาพที ่1 กระบวนการวิจยัพฒันาขบวนการณ์ในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 1.ประสานงานขอ้มูลและสมัภาษณ์เชิง
ลึกกบั ผวจ. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

 2.ตรวจสอบขอ้มูลคนจนจาก
สหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน ใน
พื้นที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 3.ประสานกลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนต่างๆ ทั้งที่จด
ทะเบียนและมิไดจ้ดทะเบียน 

 2.คดัเลือกเขตพื้นที่
ความ  เป็นไปไดใ้นการ
เขา้สาํรวจฯ 

 1.วิเคราะห์สรุปสภาพ
การดาํเนินงานปัญหา
อุปสรรคความร่วมมือกนั
และการสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งกนัของ

 2.นกัวิจยัสร้างความเขา้ใจใน
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 4.หาอาสาสมคัรสหกรณ์กลุ่ม/
องคก์รฯ เพื่อเขา้ร่วมโครงการฯ  

 3.นกัวิจยัประเมินความสนใจและ
การกลัน่กรองความสนใจของสหกรณ์
กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

 1.ศึกษาสถานการณ์และรูปแบบการ
จดัการขั้นสภาพวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกของแต่ละสหกรณ์กลุ่ม
องคก์รประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการ 
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บทที ่2 
 

ข้อมูลทัว่ไปและเศรษฐกจิของจงัหวดั 
 

2.1 ข้อมูลทัว่ไปและเศรษฐกจิ2 
 

2.1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นอดีตราชธานีของไทย มีหลกัฐานของการเป็นเมืองในลุ่ม
แม่นํ้าเจา้พระยา ตั้งแต่ประมาณพทุธศตวรรษท่ี 16 - 18 โดยมีร่องรอยของท่ีตั้งเมืองโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ และเร่ืองราวเหตุการณ์ในลกัษณะตาํนาน พงศาวดารไปจนถึงศิลาจารึก ซ่ึงถือวา่เป็น
หลกัฐานร่วมสมยัท่ีใกลเ้คียงเหตุการณ์มากท่ีสุด ซ่ึงก่อนการสถาปนากรุงศรีอยธุยา ใน พ.ศ.1893 
นั้น ไดมี้บา้นเมืองตั้งอยูก่่อนแลว้ มีช่ือเรียกวา่ เมืองอโยธยา หรือ อโยธยาศรีรามเทพนคร หรือเมือง
พระรามมีท่ีตั้งอยูบ่ริเวณดา้นตะวนัออกของเกาะ เมืองอยธุยา มีบา้นเมืองท่ีมีความเจริญทางการ
เมือง การปกครอง และมีวฒันธรรมท่ีรุ่งเรืองแห่งหน่ึง มีการใชก้ฎหมายในการปกครองบา้นเมือง 3 
ฉบบั คือ     พระอยัการลกัษณะเบด็เสร็จ   พระอยัการลกัษณะทาส และพระอยัการลกัษณะกูห้น้ี
สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 หรือพระเจา้อู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีเม่ือ พ.ศ.1893 
กรุงศรีอยธุยาเป็นศูนยก์ลางของประเทศสยามสืบต่อยาวนานถึง  417 ปี มีพระมหากษตัริยป์กครอง 
33 พระองค ์จาก 5 ราชวงศ ์คือ ราชวงศอู่์ทอง ราชวงศสุ์พรรณภูมิ ราชวงศสุ์โขทยั ราชวงศป์ระสาท
ทอง และราชวงศบ์า้นพลูหลวง    สูญเสียเอกราชแก่พม่า 2 คร้ัง คร้ังแรกใน พ.ศ.2112 สมเดจ็พระ
นเรศวรมหาราช ทรงกูเ้อกราชคืนมาไดใ้น พ.ศ.2127 และเสีย กรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 ใน พ.ศ.
2310    สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชทรงกอบกูเ้อกราชไดใ้นปลายปีเดียวกนั  แลว้ทรงสถาปนา
กรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่กวาดตอ้นผูค้นจากกรุงศรีอยธุยาไปยงักรุงธนบุรีเพื่อสร้างบา้นเมือง
แห่งใหม่ใหม้ัน่คง แต่กรุงศรีอยธุยากไ็ม่ไดก้ลาย เป็นเมืองร้าง ยงัมีคนท่ีรักถ่ินฐานบา้นเดิมอาศยั
อยู ่   และมีราษฎรท่ีหลบหน้ีไปอยูต่ามป่ากลบั เขา้มาอาศยัอยูร่อบ ๆ เมือง  รวมกนัเขา้เป็นเมือง  จน
ทางการยกเป็นเมืองจตัวาเรียกวา่ "เมืองกรุงเก่า" 1 
 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงยกเมืองกรุงเก่าข้ึนเป็นหวัเมืองจตัวา 
เช่นเดียวกบั    ในสมยักรุงธนบุรี หลงัจากนั้นพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดให้
จดัการปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการปกครองส่วนภูมินั้น    โปรดให้
จดัการปกครองแบบเทศาภิบาลข้ึน โดยใหร้วมเมืองท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั 3 - 4 เมือง ข้ึนเป็นมณฑล มี

                                                 
2ท่ีมา  http://www.ayutthaya.go.th/   สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2548 
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ขา้หลวงเทศาภิบาล เป็นผูป้กครอง โดยในปี พ.ศ.2438 ทรงโปรดใหจ้ดัตั้งมณฑลกรุงเก่า
ข้ึน    ประกอบดว้ยหวัเมืองต่าง ๆ คือ กรุงเก่าหรืออยธุยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์
บุรี และสิงห์บุรี    ต่อมาโปรดใหร้วมเมืองอินทร์และเมืองพรหมเขา้กบัเมืองสิงห์บุรี ตั้งท่ีวา่การ
มณฑลท่ีอยธุยา และในปี    พ.ศ.2469 เปล่ียนช่ือจากมณฑลกรุงเก่าเป็นมณฑลอยธุยา    ซ่ึงจากการ
จดัตั้งมณฑลอยธุยามีผลใหอ้ยธุยามีความสาํคญัทางการบริหารการปกครองมากข้ึน การสร้างส่ิง
สาธารณูปโภคหลายอยา่งมีผลต่อการพฒันาเมืองอยธุยาในเวลาต่อมา จนเม่ือยกเลิกการปกครอง
ระบบเทศาภิบาลภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 อยธุยาจึงเปล่ียนฐานะเป็นจงัหวดั
พระนครศรี อยธุยาจนถึงปัจจุบนั  

ในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ไดมี้นโยบายบูรณะโบราณสถาน
ภายในเมืองอยธุยา เพื่อเป็นการฉลองยีสิ่บหา้พทุธศตวรรษ ประจวบกบัในปี พ.ศ.2498 
นายกรัฐมนตรีประเทศพม่าเดินทางมาเยอืนประเทศไทยและไดม้อบเงิน จาํนวน 200,000 บาท เพือ่
ปฏิสงัขรณ์วดัและองคพ์ระมงคลบพิตร เป็นการเร่ิมตน้บูรณะโบราณสถานใน อยธุยาอยา่งจริงจงั 
ซ่ึงต่อมากรมศิลปากรเป็นหน่วยงานสาํคญัในการดาํเนินการ  จนองคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยเูนสโก มีมติใหป้ระกาศข้ึนทะเบียนนคร ประวติัศาสตร์
พระนครศรีอยธุยาเป็น "มรดกโลก" เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2534 มีพื้นท่ี ครอบคลุมในบริเวณ
โบราณสถานเมืองอยธุยา 

  อาณาจกัรกรุงศรีอยธุยา เป็นราชธานีมาตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 1893 จนถึงวนัท่ี 7 เมษายน 
2310 เป็นเวลายาวนานถึง 417 ปี มีประวติัในการปกครอง การกอบกูอิ้สรภาพ วีรกรรมและดา้น
ขนบธรรมเนียมประเพณีมากมายเป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยพืชพนัธ์ุธญัญาหาร ดงัคาํกล่าววา่ "ใน
นํ้ามีปลา ในนามีขา้ว"    ทัว่ทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยายงัมากไปดว้ย วดัวาอารามประสาทราชวงั
และปูชนียสถานวตัถุมากมาย และมีพระมหากษตัริยป์กครอง อาณาจกัรกรุงศรีอยธุยาสืบต่อกนั
มาถึง    33 พระองค ์มีพระราชวงศผ์ลดัเปล่ียนกนัครองอาณาจกัร กรุงศรีอยธุยา รวม 5 ราชวงศแ์ละ
มีคาํขวญัประจาํจงัหวดั คือ “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่ น้ํา เลศิลํา้กานท์กวี คนดีศรีอยธุยา” 

 

2.1.2 ทีต่ั้ง อาณาเขต สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ 
 

 ขนาดและทีต่ั้ง 
 

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 2,547.62 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 1,597,900 ไร่ ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภาคกลาง ละติจูด 14 องศาเหนือ ลองติจูด 101 องศา
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ตะวนัออก อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ประมาณ 75 กิโลเมตรและมีอาณาเขต
ติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี 

 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบั   จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัลพบุรี และจงัหวดัสระบุรี 
 ทิศใต ้                 ติดต่อกบั   จงัหวดันนทบุรี จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัปทุมธานี 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั   จงัหวดัสระบุรี 
 ทิศตะวนัตก       ติดต่อกบั   จงัหวดัสุพรรณบุรี และจงัหวดันครปฐม  

แผนทีจ่งัหวดัและอาณาเขตทีต่ั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แผนท่ีจงัหวดัและอาณาเขตใกลเ้คียงจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

 การบริหารการปกครอง 
 

การปกครองแบ่งออกเป็น  16  อาํเภอ  209   ตาํบล  1,470  หมู่บา้น  ส่วนราชการ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน แบ่งเป็น  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง  เทศบาลนคร 1 แห่ง   เทศบาล
เมือง 2แห่ง   เทศบาลตาํบล  27  แห่ง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  133  แห่ง  และสภา
ตาํบล  61  แห่งจาํนวนประชากร  ณ  1  ธนัวาคม  2548 รวม 746,919 คน  ชาย 361,947 คน หญิง 
384,972 คนอาํเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ไดแ้ก่  อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จาํนวน 61,184 
คน  อาํเภอท่ีมีประชากรนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่  อาํเภอบา้นแพรก จาํนวน7,070 คน มีสมาชิกวฒิุสภา
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จาํนวน 2 คน และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จาํนวน 6 คน (ระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 5 คน และระบบ
บญัชีรายช่ือ 1คน)รายละเอียดอาํเภอต่างๆ  

 

ตารางที ่ 1 การปกครองในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจาํแนกรายอาํเภอ 
หน่วย : แห่ง 

อาํเภอ ตาํบล หมู่บา้น เทศบาล อบต. 

1. อาํเภอพระนครศรีอยธุยา 21 120 2 13 

2. อาํเภอท่าเรือ 10 84 2 9 

3. อาํเภอนครหลวง 12 74 2 6 

4. อาํเภอบางซา้ย 6 53 1 4 

5. อาํเภอบางไทร 23 136 2 9 

6. อาํเภอบางบาล 16 111 2 4 

7. อาํเภอบางปะหนั 17 94 1 11 

8. อาํเภอบางปะอิน 18 149 3 15 

9. อาํเภอบา้นแพรก 5 27 1 2 

10. อาํเภอผกัไห่ 16 128 2 8 

11. อาํเภอภาชี 8 72 1 7 

12. อาํเภอมหาราช 12 58 2 5 

13. อาํเภอลาดบวัหลวง 7 58 1 7 

14. อาํเภอวงันอ้ย 10 68 1 9 

15. อาํเภอเสนา 17 131 3 11 

16. อาํเภออุทยั 11 107 1 11 

รวม 209 1,470 27 131 

ทีม่า : สาํนกังานสถิติจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

 สภาพภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศ 
 

    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมถึง ท่ีเรียกวา่ 
“ท่ีราบลุ่มเดลตา้” ซ่ึงเกิดจากการท่ีแม่นํ้าไหลพดัพาเอา   เศษ หิน ดิน ทราย และตะกอนมาทบัถมกนั
เป็นเวลานานจนกลาย เป็นท่ีราบอนักวา้งใหญ่ นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา แต่ไม่มี
ภูเขา  ไม่มีป่าไม ้บริเวณศูนยก์ลางของจงัหวดัเรียกกนัมาแต่เดิม ตามลกัษณะท่ีมีสายนํ้าลอ้มรอบวา่ 
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“เกาะเมือง” คู่กบัเกาะท่ีอยูต่รงขา้มทางดา้นเหนือ   ซ่ึงเรียกวา่ “เกาะลอย” ดว้ยเหตุท่ีมีแม่นํ้ าสายต่าง 
ๆ ไหลผา่น ไดแ้ก่   

 

1) แม่นํา้เจ้าพระยา เ ป็ น แ ม่ นํ้ า ท่ี มี ค ว า ม สํ า คัญ ท่ี สุ ด ข อ ง จั ง ห วัด
พระนครศรีอยธุยาในดา้นการเกษตรกรรมและการคมนาคมขนส่ง   แม่นํ้ าเจา้พระยาเร่ิมตั้งแต่แม่นํ้ า
น่านและแม่นํ้ าปิงไหลมาบรรจบกนัท่ีปากนํ้ าโพ จงัหวดันครสวรรค ์แลว้ไหลลงมาทางใตเ้ขา้เขต
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ แลว้เขา้สู่จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันนทบุรี 
กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ รวมความยาวของแม่นํ้ าน้ี ไหลผา่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ประมาณ 55 กิโลเมตร และแม่นํ้าน้ีมีความยาวทั้งส้ินประมาณ 360 กิโลเมตร 

2)  แม่นํ้าป่าสัก ตน้นํ้ าเกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ์ ในเขตจงัหวดัเลย แลว้ไหล
ลงมาทางใต ้เขา้เขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีอาํเภอท่าเรือ แลว้ไหลไปรวม กบัแม่นํ้าเจา้พระยาฝ่ัง
ซ้ายในเขตอาํเภอพระนครศรีอยุธยา ท่ีหน้าวดัพนัญเชิง รวมความยาวท่ีไหลผ่านจังหวดั
พระนครศรีอยธุยาประมาณ 52 กิโลเมตร และแม่นํ้าน้ีมีความยาวทั้งส้ินประมาณ 500 กิโลเมตร 

3) แม่นํ้าลพบุรี เป็นแม่นํ้ าท่ีแยกจากแม่นํ้ าเจา้พระยาฝ่ังซา้ย ท่ีอาํเภอเมือง
สิงห์บุรี ไหล เขา้เขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีอาํเภอบา้นแพรก อาํเภอมหาราช อาํเภอบางปะหนั 
และอาํเภอพระนครศรีอยุธยา แลว้ไหลไปบรรจบกับแม่นํ้ าป่าสักท่ีหน้าวดัตองปุในเขตอาํเภอ
พระนครศรีอยธุยา รวมความยาวท่ีไหลผา่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประมาณ 62.5 กิโลเมตร และ
แม่นํ้าน้ีมีความยาวทั้งส้ินประมาณ 85 กิโลเมตร  

4)  แม่นํ้าน้อย แยกจากแม่นํ้ าเจา้พระยาฝ่ังขวาท่ีอาํเภอเมืองชยันาท ไหล เขา้
เขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีอาํเภอผกัไห่ อาํเภอเสนา แลว้ไปบรรจบกบัคลองบางบาล ซ่ึงเป็น
แม่นํ้ าเจา้พระยาเดิมท่ีบา้นสีกุก แลว้ไหลไปบรรจบกับแม่นํ้ าเจา้พระยาอีกคร้ังหน่ึงท่ีตาํบลราช
คราม อาํเภอบางไทร รวมความยาวท่ีไหลผา่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาประมาณ 30 กิโลเมตร และ 
แม่นํ้าน้ีความยาวทั้งส้ินประมาณ 145 กิโลเมตร  
 

             ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียทั้งจงัหวดัประมาณ 1342.7 มิลลิเมตร มีฤดูกาลแบ่งออกเป็น 3 
ฤดู ดงัน้ี 

1) ฤดูฝน เร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคม หรือตน้เดือนมิถุนายน จนถึงเดือน
ตุลาคม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมหรือตน้เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคมหรือเดือนกนัยายน เป็นเดือนท่ี
มีฝนตกชุกท่ีสุดของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ฝนท่ีตกในระยะน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตส่้วนหน่ึง อีกส่วนหน่ึงเป็นอิทธิพลของพายดีุเปรสชัน่จากทะเลจีนใต ้ ในช่วง
กลางเดือนตุลาคมฝนจะเร่ิมนอ้ยลง รวมระยะเวลาของฤดูฝนประมาณ 5 เดือน  
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2) ฤดูหนาว เร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนจะเป็นระยะเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเขา้สู่ฤดูหนาว คือ ลมมรสุมเฉียงใตเ้ร่ิมอ่อนลงลม
มรสุมตะวนัออกเฉียง เหนือเขา้มาแทนท่ี จึงนบัวา่ยา่งเขา้สู่ฤดูหนาว ซ่ึงอุณหภูมิจะไม่ลดตํ่ามากนกั 
เพราะจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยูป่ลายลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือและอยูใ่กลอ่้าวไทยไออุ่น
จากทะเลทาํใหห้นาวนอ้ยลง รวมระยะเวลาของฤดูหนาวประมาณ 3 เดือน  

3) ฤดูร้อน เร่ิมประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน ตั้งแต่เดือน
กมุภาพนัธ์อิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเร่ิมอ่อนลง ทาํใหอ้ากาศเร่ิมร้อนและจะร้อน
อบอา้วท่ีสุดในเดือนเมษายน สาเหตุเพราะการแผรั่งสีของดวงอาทิตยแ์ละการถูกปกคลุมดว้ยความ
กดอากาศสูงจากทะเลจีนใตแ้ละมหาสมุทรแปซิฟิกซ่ึง เป็นตน้กาํเนิดของกระแสลมตะวนัออกเฉียง
ใตท่ี้พดัเขา้สู่อ่าวไทยทาํใหอ้ากาศร้อนมากข้ึน แต่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยายงัไม่ร้อนมากท่ีสุด
เพราะมีแม่นํ้าลาํคลองมากมายจึงช่วยคลายความร้อนลงไดบ้า้ง รวมระยะเวลาของฤดูร้อน ประมาณ 
4 เดือน  
 

 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

    เน่ืองจากจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มและเดลตา้ไม่มี
พื้นท่ีส่วนท่ีเป็นภูเขา ป่าไม ้ดว้ยเหตุน้ีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัของจงัหวดัจึงไดแ้ก่ ดินและนํ้า 

 

              ดิน  จดัเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเพราะ
นอกจากจะใชป้ระโยชน์ในส่วนของการเป็นผนืดินแลว้ ยงันาํมาใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดินเหนียว  
โดยเฉพาะดินใตน้า้และริมฝ่ังแม่นา้ นิยมนาํมาทอิฐมอญสาํหรับเป็นวสัดุก่อสร้างอาคารต่างๆ 
ปัจจุบนัมีโรงงานทาํอิฐจาํหน่ายเกิดข้ึนมากมาย เช่น ท่ีอาํเภอบางบาล อาํเภอปะหนั อาํเภอผกัไห่   
ดินทราย  มีทั้งดินแม่นํ้าและดินบก คุณสมบติักคื็อ ใชเ้ป็นวสัดุก่อสร้าง 
 

              นํา้  เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัท่ีทาํใหอ้ยธุยาเป็นเมืองบริบูรณ์เน่ืองจาก
ประชากรร้อยละ 70 ของจงัหวดัประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงนํ้ าคือปัจจยัหลกัท่ีทาํใหอ้าชีพน้ี
ประสบความสาํเร็จ 
 

2.1.3 ข้อมูลประชากร 
 

ประชากร  ณ  เดือนธนัวาคม  2548 รวมทั้งส้ิน 746,919 คน เป็นชาย 361,947 คน หญิง 
384,972 คน สาํหรับอาํเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอพระนครศรีอยธุยา มีจาํนวน 61,184 
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คนรองลงมา ไดแ้ก่   อาํเภอบางปะอิน มีจาํนวน 60,254 คน อาํเภอวงันอ้ย มีจาํนวน 43,727 คน คิด
เป็นอตัราความหนาแน่นของประชากร เฉล่ีย 292 คนต่อพื้นท่ี 1 ตารางกิโลเมตร  

 

ตารางที ่2 ประชากรในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจาํแนกรายอาํเภอ 
    หน่วย : คน 

ลาํดบัที่ 
 

อาํเภอ 
 

จํานวนราษฎร 

ชาย หญิง รวม 
1 อาํเภอพระนครศรีอยธุยา 29,415 31,702 61,561 
2 อาํเภอท่าเรือ 14,692 16,106 31,156 
3 อาํเภอมหาราช 6,364 9,228 17,538 
4 อาํเภอนครหลวง 8,925 10,632 20,658 
5 อาํเภออุทยั 19,126 19,972 38,906 
6 อาํเภอภาชี 13,037 13,538 26,575 
7 อาํเภอวงันอ้ย 21,269 21,519 42,788 
8 อาํเภอบา้นแพรก 3,375 3,865 7,240 
9 อาํเภอเสนา 22,748 23,916 46,664 
10 อาํเภอผกัไห่ 12,640 13,554 26,194 
11 อาํเภอบางปะหนั 17,333 18,897 36,230 
12 อาํเภอบางบาล 9,724 10,285 20,009 
13 อาํเภอบางซา้ย 7,328 7,325 14,653 
14 อาํเภอบางไทร 15,661 16,361 32,022 
15 อาํเภอบางปะอิน 28,795 30,633 59,428 
16 อาํเภอลาดบวัหลวง 17,416 17,941 35,357 

รวมทั้ง 16 อาํเภอ 368,454 388,649 757,103 

ทีม่า : สาํนกังานสถิติจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, 2548 
 

 ภาวการณ์ทาํงานของประชากร 
 

 ผลการสาํรวจภาวการณ์ทาํงานของประชากร ไตรมาสท่ี 3: กรกฎาคม - กนัยายน 
2547 ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาพบวา่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีจาํนวนประชากรรวมทั้งส้ิน 
743,988 คน เป็นผูท่ี้มีอาย ุ 15 ปีข้ึนไปซ่ึงอยูใ่นแรงงานรวม 385,432 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 51.8 
ของประชากรรวม และเป็นผูท่ี้ไม่อยูใ่นกาํลงัแรงงาน 199,047 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.8 ส่วนผูท่ี้
มีอายตุ ํ่ากวา่15 ปี จาํนวน 159,509 คน หรือร้อยละ 21.4  
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                          สาํหรับกลุ่มผูท่ี้อยูใ่นกาํลงัแรงงานทั้งหมด  385,432 คน นั้นแยกไดเ้ป็น 
1) ผูมี้งานทาํจาํนวน 380,641 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 98.8 ของผูอ้ยูใ่นกาํลงั

แรงงาน 
2) ผูว้า่งงาน ซ่ึงหมายถึงผูไ้ม่มีงานทาํ และพร้อมท่ีจะทาํงานมีจาํนวน 4,530 

คน หรือ คิดเป็นอตัราการวา่งงาน ร้อยละ 1.2  
3) ผูท่ี้รอฤดูกาล ซ่ึงหมายถึงผูท่ี้ไม่ไดท้าํงานและไม่พร้อมท่ีจะทาํงาน 

เน่ืองจากจะรอทาํงานในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป จาํนวน  261 คนหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.1 
 

 การศึกษา 
 

 แบ่งเขตพื้นท่ีเขตการศึกษาเป็น 2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดแ้ก่ 
 เขตพืน้ทีก่ารศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
  ครอบคลุม 9 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอพระนครศรีอยธุยา  อาํเภอท่าเรือ  อาํเภอ

นครหลวง  อาํเภอบางปะหนั อาํเภอบา้นแพรก  อาํเภอภาชี  อาํเภอมหาราช  อาํเภอวงันอ้ยและ
อาํเภออุทยั  ในปี พ.ศ.2547 มีสถานศึกษารวม 242 แห่ง จาํนวนนกัเรียนรวม 84,083 คน มีบุคลากร
ระดบับริหารและผูช่้วย 290 คน ครูผูส้อน 3,730 คน 

 เขตพืน้ทีก่ารศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
  ครอบคลุม 7 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอบางซา้ย  อาํเภอบางบาล  อาํเภอบางปะ

อิน  อาํเภอผกัไห่  อาํเภอลาดบวัหลวง  อาํเภอเสนามีสถานศึกษารวม 207 แห่ง จาํนวนนกัเรียนก่อน
ประถม ประถมและมธัยมรวม 53,918 คน จาํนวนครู 2,597 คน 

 

 การนับถือศาสนา 
 

 มีจาํนวนพุทธศาสนิกชน 711,940 คน คิดเป็น 95.37 %  ศาสนาคริสต ์4,956 คน 
คิดเป็น 0.66 % ศาสนาอิสลาม 29,632 คนคิดเป็น 3.97 %   ศาสนสถานในจงัหวดัมีทั้งส้ิน 568 แห่ง 
เป็นวดั 504 วดั โบสถค์าทอลิก 5 แห่ง และมสัยดิ 59 แห่ง นอกจากนั้นยงัมีวดัร้าง 415 วดัท่ีพกัสงฆ ์
10 แห่ง โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกธรรมบาลีและสามญัรวม 157 แห่ง ศูนยพ์ระพทุธศาสนาวนั
อาทิตย ์1 แห่ง พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร 3 แห่ง และชั้นโทชนิดราชวรวิหาร 1 แห่ง 
ชั้นโทชนิดวรวิหาร 3 แห่ง ชั้นตรีชนิดวรวิหาร 2 แห่ง และชั้นตรีชนิดสามญั 1 แห่งมีพระภิกษุ 
9,690 รูป สามเณร 661 รูป         โดยสรุปแล้วประชากรของจังหวดัพระนครศรีอยุธยานับถือ
ศาสนาต่างๆตามอตัราส่วนดงัน้ี   
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  ศาสนาพทุธ             ร้อยละ      95.37 
  ศาสนาอิสลาม          ร้อยละ     3.97 
  ศาสนาคริสต ์           ร้อยละ     0.6 
 

2.1.4 ข้อมูลเศรษฐกจิการค้า 
 

 ขอ้มูลเศรษฐกิจการคา้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปี 2547 (ไตรมาส 3) ณ วนัท่ี 7 
มกราคม 2548 วิสยัทศัน์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นนครแห่งการท่องเท่ียวมรดกโลกทาง
วฒันธรรม  แหล่งอาหารท่ีมีคุณภาพเป็นศูนยก์ลางการคา้  การลงทุน  และอุตสาหกรรมท่ีใช้
เทคโนโลยสีะอาด  เมืองน่าอยู ่ ประชาชนอยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยนื 

 

 ภาวะการค้าทัว่ไป 
 

 ภาวะการคา้ในช่วงไตรมาสท่ี 3 มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนในสาขาการผลิต คือ 
สาขาอุตสาหกรรม การคา้ส่งและคา้ปลีกและการบริการ เน่ืองจากการเคล่ือนยา้ยแรงงานจาก
ต่างจงัหวดัในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สินคา้ส่งออก-นาํเขา้ท่ีสาํคญัของจงัหวดั คือ ช้ินส่วน
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภณัฑพ์ลาสติก รองเทา้-หนงั อาหาร ประเทศคู่คา้ ญ่ีปุ่น 
อเมริกา ไตห้วนั 
         ภาวการณ์ท่องเท่ียวของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ช่วงไตรมาสท่ี 3 มีจาํนวน
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาในจงัหวดัเพิ่มข้ึนรายไดจ้ากการท่องเท่ียวทั้งสิน 1,197.29 ลา้นบาท        
อตัราเงินเฟ้อ ในช่วงเดือน ม.ค. - ก.ย.47 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2546 สูงข้ึนร้อยละ 5.8% เน่ือง
จาการสูงข้ึนของสินคา้หมวดไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 0.4 
 

 ภาวะสินค้าเกษตรทีสํ่าคญัของจังหวดั 
 

 ขา้วเปลือกเจา้ชนิด  5% ราคาเมตริกตนัละ 6,100-6,400 บาท มีปริมาณผลผลิต
ออกสู่ตลาดแลว้ สาํหรับการดาํเนินโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกนาปี 2547 มีโรงสีเขา้ร่วมกบั อคส.  
18 ราย มีโรงสี/จุดรับจาํนาํ 17 ราย ปริมาณรับจาํนาํสะสม (ณ 7 มกราคม 2548) จาํนวน 65,284.126 
เมตริกตนั 
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ตารางที ่ 3  ขอ้มูลเศรษฐกิจการคา้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
จีดพี ี(ปี 2545) 
      อุตสาหกรรม 
      คา้ปลีก-คา้ส่ง 
      เกษตรกรรม 
      การขนส่ง สถานท่ีเกบ็สินคา้  และ  
      การคมนาคม 
      บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์
      อ่ืนๆ 
(เปล่ียนแปลงสาขาไดต้ามความเหมาะสม) 

           197,078.00   ลา้นบาท 
                      80.94 % 
                        4.41 % 
                        2.51 % 
 
                        2.07 % 
                        1.82 % 
                        8.25 % 

รายได้เฉลีย่ต่อหัว (ปี 2545) 
อตัราการว่างงาน (กค.-กย.47) 
ค่าแรงขั้นตํ่า 
อตัราเงนิเฟ้อ (กค.-กย.47/มค.-กย.46) 
ทะเบียนนิตบุิคคล 
      รวม         - จาํนวน 
                      - เงินทุนจดทะเบียน 
      จดใหม่    - จาํนวน (ก.ค.-ก.ย.47) 
                      - เงินทุนจดทะเบียน 
      แจ้งเลกิ    - จํานวน(ก.ค.-ก.ย.47) 

             268,498.00   บาท 
                        1.18   % 
                    142.00   บาท/วนั 
                        5.80   % 

 
                  709.00   ราย 

                    916.11   ลา้นบาท 
                    144.00   ราย 
                    780.78   ลา้นบาท 
                      46.00   ราย 
 

การจัดเกบ็ภาษี (ก.ค.-ก.ย.47) 
    -ภาษีนิติบุคคล 
    -ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
    -ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 
                 2,244.19    ลา้นบาท 
                 1,172.99    ลา้นบาท 
                      35.73    ลา้นบาท 

ผู้ทาํประกนัวนิาศภัย ตาม พ.ร.บ (ก.ค.-ก.ย.47) 
ผู้ทาํประกนัภัยเอือ้อาทร (ก.ค.-ก.ย.47) 
การจดทะเบียนรถยนต์น่ังไม่เกนิ 7 ทีน่ั่ง 
การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์(ก.ค.-ก.ย.47) 

               82,377.00    ราย 
                 5,723.00    ราย 
                 1,210.00    ราย 
               20,417.00    ราย 

การจําหน่ายสินค้า OTOP (ก.ค.-ก.ย.47) 
สินค้า OTOP สําคญั ได้แก่ มีดอรัญญิก  ดอกไม ้
ประดิษฐจ์ากตน้โสน เคร่ืองใชบ้นโตะ๊อาหาร 
นํ้าพริกชนิดต่างๆ ศิลปะประดบัมุก เป็นตน้ 

   1,054,764,722.00    บาท 
(รวมยอดจาํหน่ายของทั้งจงัหวดั) 
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 ภาวการณ์ลงทุนและการส่งเสริมของ BOI 
 

 การจดทะเบียนจดัตั้งโรงงานท่ีคงอยู ่  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2547  1,344  
โรง  เงินทุน  219,781.02  ลา้นบาท  การจดทะเบียนจดัตั้งโรงงานใหม่ไตรมาส 3 จาํนวน  12 โรง  
เงินทุน  200.472  ลา้นบาท  เทียบเท่าไตรมาสก่อน  จดทะเบียนจดัตั้ง   โรงงานเปิดเพิ่มข้ึน  8  โรง  
เงินลงทุนเพิ่มข้ึน  166.072  ลา้นบาท 
     พืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของจงัหวดั ไดแ้ก่ ขา้ว ออ้ย ขา้วโพด ถัว่เหลือง มนั
สาํปะหลงั สปัปะรด สม้ กาแฟ ปาลม์นํ้ามนั ยางพาราทุเรียน และลาํไย 
 

2.1.5 สภาพเศรษฐกจิ 
 

         สภาพเศรษฐกิจของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีองคป์ระกอบเก้ือหนุนกนัหลาย
อยา่ง  ไดแ้ก่ 
 

 เกษตรกรรม  
       เกษตรกรรมยงัคงเป็นอาชีพของคนอยธุยาส่วนใหญ่เช่นท่ีเคยเป็นมาแต่อดีต  
ไดแ้ก่ 

1) การเพาะปลูก  ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หรือ
ร้อยละ 70 มีอาชีพเพาะปลูก รวมพื้นท่ีประมาณ 1,597,900 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีทาํนา 1,370,159 ไร่ พชื
ไร่ 33,141 ไร่ ไมผ้ลและไมย้นืตน้ 52,886 ไร่ ส่วนไมด้อกอีกประมาณ 11,024 ไร่ ท่ีเหลืออีก 644 ไร่
เป็นพื้นท่ีสาํหรับเล้ียงสตัว ์

2) การใช้ทีด่ินเพือ่การเกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีพื้นท่ีทั้งหมด 
1,597,900 ไร่ มีเน้ือท่ีถือครองทางการเกษตร 1,083,847 ไร่ ลกัษณะการถือครองท่ีดินทางการเกษตร 
เป็นเน้ือท่ีของตนเอง 491,001 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.30 ของเน้ือท่ีถือครองทางการเกษตร เป็นเน้ือท่ี
ของคนอ่ืน 592,846 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.70 ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นเน้ือท่ีเช่าผูอ่ื้น 572,022 ไร่ ไดท้าํฟรี 
18,647 ไร่ รับจาํนอง 2,177 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.78  0.72 และ 0.20ตามลาํดบั ลกัษณะการใชดิ้นถือ
ครองทางการเกษตร เป็นท่ีอยูอ่าศยั 41,705 ไร่ ท่ีนา 973,876 ไร่ ปลูกไมผ้ลและไมย้นืตน้ 49,244 ไร่ 
สวนผกัและไมด้อก 5,549 ไร่ ทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์1,063 ไร่ ท่ีรกร้างวา่งเปล่า 522 ไร่ อ่ืนๆ 11,705 ไร่ 
พืชไร่ 186 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.85  89.85  4.54  0.51 0.10  0.05  1.08 และ 0.02 ตามลาํดบั 

3) แหล่งนํา้เพือ่การเกษตร มีโครงการชลประทาน 13 โครงการ คิดเป็นพื้นท่ี
ชลประทาน 1,279,466 ไร่ ครอบคลุมทุกอาํเภอ และมีโครงการสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้า12 แห่ง ใหบ้ริการ
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ในเขตพื้นท่ีชลประทาน 159,500 ไร่ นอกจากน้ี ยงัมีโครงการพฒันาแหล่งนํ้าขนาดเลก็เพื่อ
สนบัสนุนการดาํเนินการดา้นการเกษตรและดา้นอุตสาหกรรม 

4) เกษตรกรรม ปีการเพาะปลูก 2544/45 เน้ือท่ีเพาะปลูก รวม 1,803,040 ไร่ 
แยกเป็น ขา้ว 1,680,406 ไร่ ผลผลิต 1,196,188 ตนั ไมผ้ลและไมย้นืตน้ 101,200 ไร่ ผลผลิต 64,092 
ตนั พืชผกั พืชไร่ 21,434 ไร่ 

5) การผลติ การกสิกรรมเป็นสาขาท่ีทาํรายไดเ้ป็นอนัดบั 1 พืชเศรษฐกิจหลกั
ไดแ้ก่ ขา้ว รองลงมาไดแ้ก่ มะม่วง สม้เขียวหวาน กลว้ยนํ้าวา้ผกับุง้ ขา้วโพด สตัวเ์ศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ และสตัวน์ํ้ าจืด 

6) การเลีย้งสัตว์  เดิมการเล้ียงสตัวเ์ป็นไปเพียงเพื่อการบริโภค ปัจจุบนัมี
แนวทางท่ีเปล่ียนไป โดยมีการเล้ียงสตัวเ์พิ่มมากข้ึน จากสถิติปี 2539มีจาํนวนและชนิดของสตัว์
เศรษฐกิจเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ไก่ เป็ด โคเน้ือ สุกร ห่าน กระบือ แพะ แกะ และโค
นม เป็นตน้ 

7) การประมง   ประมง เ ป็นอา ชีพหน่ึง ท่ีได้ รับความนิยมของชาว
พระนครศรีอยธุยา เน่ืองจากมีแหล่งปลาธรรมชาติท่ีสาํคญัคือแม่นํ้ าลาํคลองต่างๆโดยเฉพาะแม่นา้
เจ้าพระยา กระทั่งได้ช่ือว่าเป็นแหล่งประมงนํ้ าจืดแหล่งใหญ่ของประเทศไทยอีกแห่งหน่ึง 
นอกจากนั้นยงัมีการเล้ียงปลา กุง้ กบ ในบ่อตามพื้นท่ีต่างๆของจงัหวดัอีกจาํนวนมาก 

8) การสหกรณ◌์ ปี 2546 มีสหกรณ์ทั้งส้ิน 57 สหกรณ์ สมาชิก 75,335 คน 
แยกเป็น สหกรณ์ภาคการเกษตร 29 สหกรณ์ ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตร27 สหกรณ์ สมาชิก 48,256 
คน และ สหกรณ์นิคม 2 สหกรณ์ สมาชิก 529 คน สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 27 สหกรณ์ ไดแ้ก่ 
สหกรณ์ออมทรัพย1์5 สหกรณ์ สมาชิก 18,858 คน และ สหกรณ์ร้านคา้ 3 สหกรณ์ สมาชิก 6,256 
คน และ สหกรณ์บริการ 9 สหกรณ์ สมาชิก 1,436 คน และชุมนุมสหกรณ์ จาํนวน 1 แห่ง 
 

 อุตสาหกรรม 
        ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมเกิดข้ึนมากมาย  ทั้ งอุตสาหกรรมในครัวเรือน
อุตสาหกรรมขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตั้งกระจายอยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ีจงัหวดั       ทาง
จงัหวดัยงัสนบัสนุนให้มีการลงทุนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมถึง   3 แห่ง 
ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีพื้นท่ีโครงการอยู ่2,000 ไร่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค มีพื้นท่ี
โครงการ 2,150 ไร่ และนิคมอุตสาหกรรมภาคเอกชน คือ เขตอุตสาหกรรม “สวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ” มีพื้นท่ีโครงการ 1,400 ไร่ โดยจดัเป็นเขต 2 ของการส่งเสริมการลงทุน 
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        ในส่วนของอุตสาหกรรมน้ี ปัจจุบนัถือเป็นตวัทาํรายไดห้ลกัอนัดบัหน่ึงเขา้สู่
จงัหวดัเลยทีเดียว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมคา้ส่งและคา้ปลีกมีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 การบริการและการท่องเทีย่ว 
 

             การบริการและการท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาถือเป็นอุตสาหกรรม
อีกชนิดหน่ึงท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัจงัหวดั เน่ืองจากมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมายทั้งในตวั
จังหวัดและอําเภอรอบนอก            สถานท่ีต่างๆประกอบด้วย  โบราณสถาน  529 แห่ง 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 2 แห่ง    พิพิธภณัฑสถานเอกชน 1 แห่ง ศูนยว์ฒันธรรม 4 แห่ง อุทยาน
ประวติัศาสตร์ 1 แห่ง 
 

2.1.6 การคมนาคม 
 

 ทางรถไฟ 
 

 เสน้ทางคมนาคมทางบกจากกรุงเทพฯ ถึงพระนครศรีอยธุยา ท่ีทนัสมยัสาย
แรก คือ เสน้ทางรถไฟ ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
สร้างข้ึนและเปิดเสน้ ทางเดินรถ  มาตั้งแต่ พ.ศ. 2439 ระยะทางจากกรุงเทพฯ – อยธุยา ประมาณ 72 
กิโลเมตรปัจจุบนัทางรถไฟท่ีผา่นจงัหวดั พระนครศรีอยธุยา มี 2 สาย คือ สายเหนือและสาย
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยผา่นเขา้มาท่ีอาํเภอบางปะอิน พระนครศรีอยธุยา แลว้ไปแยกออกจากกนั
ท่ีอาํเภอภาชี ตรง”สถานีชุมทางบา้นภาชี” ขบวนรถไฟโดยสารสายเหนือ ผา่นข้ึน – ล่อง รับส่ง
ผูโ้ดยสาร  วนัละประมาณ 18 ขบวน และขบวนรถไฟโดยสารสายตะวนัออกเฉียงเหนือ ผา่นข้ึน – 
ล่อง รับส่งผูโ้ดยสารวนัละประมาณ 18 ขบวน จากการศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ไดเ้สนอใหเ้ขตพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นจุดเช่ือมโยงระหวา่งภาค โดย
เป็นศูนยข์นถ่ายสินคา้ทางรถไฟและรถบรรทุก และเป็น ศูนยรั์บ – ส่งผูโ้ดยสารของภาค ทั้งน้ีเพื่อ
ตอบสนองนโยบายกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และบรรเทาความแออดัการจราจรของกรุงเทพฯ 
ทาํใหก้ารคมนาคมทางรถไฟมีความสาํคญัมากข้ึน ปัจจุบนัมีโครงการพฒันาเสน้ทางคมนาคมทาง
รถไฟท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

 

1) โครงการรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย กาํหนดสร้าง
เสน้ทางรถไฟทางคู่ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงสถานีรังสิต – ชุมทางบา้นภาชี ช่วงชุมทางบา้นภาชี – 
สถานีลพบุรี ช่วงชุมทางบา้นภาชี – สถานีมาบกะเบา แก่งคอย 

2) โครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ ไปสู่ภูมิภาคทัว่ประเทศ  
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 ทางรถยนต์ 
               เสน้ทางรถยนตข์องจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในรัชกาลท่ี 5 เม่ือมีการปฏิรูป
การปกครอง จดัตั้งมณฑลกรุงเก่าไดมี้   การสร้างถนนรอบเมืองติดต่อระหวา่งส่วนราชการต่าง ๆ 
จนถึงภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นตน้มา ไดมี้การอนุญาตใหร้าษฎรเขา้ไป
ตั้งบา้นเรือนอยูอ่าศยั ทาํมาหากินภายในเกาะเมืองจึงมีการสร้างถนนเป็นเครือข่ายหลายสาย รวมทั้ง
มีการสร้างสะพานขา้มแม่นํ้าป่าสกั คือ สะพานปรีดีธาํรง เช่ือมเกาะเมืองกบัพื้นท่ีดา้นนอก แลว้ทาํ
ถนนเช่ือมต่อไปถึงพหลโยธิน ( ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1 ) ระยะทางระหวา่งอยธุยา – วงันอ้ย – 
กรุงเทพฯ 80 กิโลเมตร นบัแต่นั้นเป็นตน้มาอยธุยากเ็ปิดเสน้  ทางกบัพื้นท่ีภายนอกไดโ้ดยสะดวก 
ต่อมาไดมี้การสร้างถนนสายเอเชีย ( ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 32)  ผา่น จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ทาํใหก้ารเดินทางติดต่อระหวา่งอยธุยา – กรุงเทพฯ ดว้ยระยะทาง 75 กิโลเมตร 
ยิง่สะดวกข้ึนกวา่เดิม ปัจจุบนัไดมี้การสร้างสะพานขา้มแม่นํ้าป่าสกัเพิ่มข้ึนอีก ทั้งเสน้ทางขาเขา้และ
ออกตวัเมืองจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คือ สะพานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช คู่ขนานไปกบั
สะพานปรีดีธาํรง  
   ปัจจุบนัการคมนาคมของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีความสะดวกรวดเร็ว
สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีส่งเสริมใหมี้การใชพ้ื้นท่ีเพื่อการอุตสาหกรรมหลายประเภท โครงการ
พฒันาเสน้ทางคมนาคมทางรถยนต ์ไดแ้ก่       

1) โครงการขยายถนนสมเดจ็ – ศูนยศิ์ลปาชีพพิเศษ บางไทร โดยเพิม่
ช่องทางจราจร 2 ช่อง เป็น 10 ช่องทาง เพื่อรองรับจุดข้ึนลงทางแจง้วฒันะ บางพนู – บางไทร   และ
บรรจบกบัถนนวงแหวนรอบนอก  

2) โครงการปรับปรุงถนนสายปทุมธานี – เสนา เป็นการปรับปรุงขยายผวิ
จราจร  

3) โครงการถนนวงแหวนรอบนอก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 37) ดา้น
ตะวนัตกตดัผา่นอาํเภอบางไทร และอาํเภอบางปะอิน  

4) โครงการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กาํหนดจะทาํทางด่วนปาก
เกร็ด – บางปะอิน บางปะอิน – ป่าโมก และ บางปะหนั – บา้นนา – พานทอง  
     โครงการพฒันาเสน้ทางคมนาคมท่ีสมัพนัธ์กบัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
เช่นน้ียอ่มทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ต่ก่อนมา ของชาวอยธุยาอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ เพราะส่ิงท่ีจะมาพร้อม ๆ กบัเสน้ทางคมนาคม คือสงัคมวฒันธรรมอยา่งใหม่ ซ่ึงชาวอยธุยา
จะตอ้ง ปรับตวัเองอยา่งชาญฉลาด  จึงจะรับมือกบัความเปล่ียนแปลงท่ีจะมาถึงไดอ้ยา่งทนักาล  
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 ทางเรือ 
               เสน้ทางแม่นํ้าเจา้พระยา สามารถติดต่อไดท้ั้งกรุงเทพมหานครและล่องข้ึนไป
ถึงจงัหวดัในเขตภาคเหนือ ปัจจุบนัการเดินทางทางนํ้าไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศมาก เพราะนอกจากจะสามรถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางไดแ้ลว้ ระหวา่ง
เดินทางยงัไดช่ื้นชมทศันียภาพอนัเป็นธรรมชาติ วิถีชีวติของชาวบา้นท่ีอยูริ่มนํ้า ตลอดจนไดศึ้กษา
ประวติัศาสตร์ของสองฝ่ังริมนํ้าเป็นอยา่งดี 
 

2.1.7 การบริการสาธารณะ 
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโรงงานไฟฟ้า 17 แห่ง ในการใหบ้ริการแก่ประชาชน , 
องคก์รธุรกิจ และอ่ืนๆ คิดเป็นการบริโภคไฟฟ้า 206,590,310 กิโลวตัต ์ต่อชัว่โมงสาํหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้า 
146,933 ครัวเรือนมีแหล่งผลิตนํ้าประปา 8 แห่ง โดยสามารถผลิตนํ้าประปาได ้ 30,284,400 
ลูกบาศกเ์มตร สาํหรับผูใ้ชน้ํ้ า 32,021 ครัวเรือน โดยมีสถานีจ่ายนํ้า 169 แห่ง มีการใหบ้ริการ
หมายเลขโทรศพัทข์ององคก์ารโทรศพัท ์ 50,384 หมายเลขสาํหรับผูใ้ชเ้บอร์โทรศพัท ์ 42,976 
หมายเลข และเป็นเบอร์ของบริษทั TT&T 34,912 หมายเลขสาํหรับผูใ้ชเ้บอร์โทรศพัท ์ 29,416 
หมายเลข สาํหรับประชาชน, องคก์รธุรกิจ, หน่วยงานราชการ และอ่ืนๆ ตลอดจนมีท่ีทาํการ
ไปรษณีย ์21 แห่งครอบคลุมทั้งจงัหวดั 
 

2.1.8 ขนบธรรมเนียมประเพณ ีวฒันธรรม และการละเล่นพืน้เมือง 
 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี      วฒันธรรม      และการละเล่นพื้นเมืองประจาํจงัหวดั
จงัหวดัพระนครศรี อยธุยา มีงานศิลปหตัถกรรมท่ีข้ึนช่ือเป็นท่ียอมรับของชาวไทยและชาว
ต่างประเทศอยูห่ลายประเภท อาทิ 

1) มีดอรัญญกิ ทาํท่ีบา้นตน้โพธ์ิไผห่นอง ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอนครหลวง   ผลิตมีด
ทุกชนิด ทุกขนาด   ส่งไปขายทัว่ประเทศ 

2) เคร่ืองทองลงหิน ทาํท่ีหมู่บา้นอรัญญิก   ตาํบลท่าชา้ง   อาํเภอนครหลวง ทาํ
ผลิตภณัฑล์งหิน เช่น ขนั แจกนั มีด สอ้ม   ส่งไปขายต่างประเทศ 

3) เคร่ืองประดับมุก ทาํท่ีหมู่บา้นตาํบลท่าวาสุกรี ตาํบลไผลิ่ง ผลิตภณัฑ ์ มี โตก 
เตียบ ตะลุ่ม ก๋ี ถาดผลไม ้กะบะ โตะ๊หมู่บูชา 

4) การแกะสลกัไม้    ทาํท่ีตาํบลบา้นใหม่ ตาํบลวดัตูม และตาํบลประตูชยั 
ผลิตภณัฑ ์คือ โตะ๊หมู่บูชา  ตู ้เตียง หีบศพ โตะ๊เคร่ืองแป้ง ตูพ้ระธรรม ธรรมาสน์ ฯลฯ 
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5)  เคร่ืองป้ันดินเผา   อยูท่ี่ตาํบลคานหาม   ริมถนนโรจนะ   อาํเภอ
อุทยั     ผลิตภณัฑมี์ เคร่ืองประดบัแจกนั      ท่ีเข่ียบุหร่ีแบบต่าง ๆ    กระเบ้ืองเคลือบมุงหลงัคา เสา
ระเบียงเคลือบ ฯลฯ  

6) การทาํงอบ   ทาํท่ีอาํเภอบางปะหนั ทุกตาํบล ผลิตภณัฑง์อบสานดว้ย ใบ
ลาน หมวกใบลานสานโครงดว้ยไมไ้ผแ่ลว้กรุดว้ยใบลานใชใ้นการสวมศีรษะ ป้องกนัแดด และฝน 

7) การทาํจักสานไม้ไผ่ ทาํท่ีบา้นตานิม อาํเภอบางปะหนั ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอ
บา้นแพรก เช่น  
     * กระจาด ตะแกรง กระบุง ท่ีบา้นตานิม 
     * สานพดัสีและผลิตภณัฑจ์ากไมซ้าง เช่น บา้นทรงไทย เรือนแพ 
รถไฟ   เกวยีน แจกนั ชิงชา้ ฯลฯ ท่ีอาํเภอบา้นแพรก 

8) เคร่ืองจักสานด้วยหวาย ทาํท่ีตาํบลหวัเวียง ตาํบลบา้นกระทุ่ง ตาํบลบา้น
โพธ์ิ อาํเภอเสนาผลิตภณัฑมี์ ตะกร้า กระจาด ถาดผลไม ้ เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีคุณภาพ ฝีมือประณีต 
สวยงาม 

9) การสานปลาตะเพยีน และเคร่ืองแขวน ทาํท่ีหมู่บา้นหวัแหลม ตาํบลท่าวาสุกรี 
และบา้น รัตนไชย ตาํบลประตูชยั อาํเภอพระนครศรีอยธุยา ผลิตภณัฑ ์ มี ปลาตะเพียนแขวนเป็น
พวง ๆ มีแม่ปลา และลูกปลาทาสีสวยงาม และเคร่ืองแขวนมี ตัก๊แตน นกผเีส้ือ 

10)  หัวโขน ทาํท่ีบา้น ม.ร.ว.จรูญสวสัด์ิ สุขสวสัด์ิ   บา้นเลขท่ี 5/1 ตาํบลท่า
วาสุกรี เป็นศิลปหตัถกรรมในครอบครัว   ผลิตภณัฑเ์ป็นรูปหวัโขน ซ่ึงประกอบดว้ย ใบหนา้ของตวั
แสดงในเร่ืองรามเกียรต์ิ มีทั้งขนาดเลก็ท่ีทาํเป็นของขวญั และขนาดใหญ่ ท่ีสวมในการแสดง 

11)  ตุ๊กตาชาวบ้าน ผลิตท่ีหมู่ท่ี 11 ตาํบลบา้นกระมงั เป็นศิลปหตัถกรรม ภายใน
ครอบครัว มีคุณสาํเริง   โบราณ จดัแสดงการละเล่นต่างๆ ของชาวชนบท การประกอบอาชีพและ
ศิลปพื้นเมืองแบบต่าง ๆ 

12)  การสร้างบ้านทรงไทย ทาํท่ีบา้นตาํบลโพธ์ิสามตน้ อาํเภอบางปะหนั จดัทาํดว้ย
ไมส้กัทองทั้งหลงั ส่วนพื้นใชไ้มต้ะแบก ไมม้ะม่วง ไมแ้ดง 

13)  การเจียระไนพลอย        ทาํท่ีตาํบลบา้นแพรก     อาํเภอบา้นแพรก หมู่บา้นเจา้
เจด็อาํเภอเสนา   โดยรับพลอยมาจากกรุงเทพฯ   เม่ือเจียระไนเสร็จแลว้ จึงส่งไปประกอบอีกคร้ัง 

14)  การจัดสานก้านมะพร้าว มาสานเป็นตะกร้าถือ กระจาดใส่ผลไม ้
15)  การทาํดอกไม้ด้วยต้นโสน ทาํมากท่ีตาํบลสวนพลู อาํเภอพระนครศรีอยธุยา 

และตาํบลบา้นกรด    อาํเภอบางปะอิน    ผลิตภณัฑเ์ป็นดอกไมห้ลายประเภท ยอ้มดว้ยสีสวยงาม
มาก ส่งไปขายต่างประเทศ 
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16) การป้ันหม้อดนิ ทีต่ําบลคลองสระบัว ผลิตภณัฑเ์ป็นหมอ้หุงขา้วไม่มีหู สาํหรับ
หุงขา้ว และตม้ยาสมุนไพร และหมอ้ดินสาํหรับแกง เตาดิน 

17) การทาํอฐิมอญและอฐิทนไฟ  ทาํกนัมากท่ีอาํเภอบางบาล อาํเภอพระนครศรี 
อยธุยา    และอาํเภอนครหลวง   ส่งไปขายใชใ้นการก่อสร้างตึก   บา้น และอาคารอ่ืน ๆ 
 

2.2  บทบาท ภารกจิ ของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยาก่อนเข้าโครงการ 
  

2.2.1 บทบาท ภารกจิ ของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 

 กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้นมี บทบาท ภารกิจ 
ฐานะทางการเงิน และปริมาณธุรกิจของกลุ่ม/องคก์รในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงไดแ้บ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดว้ยกนัดงัน้ี คือ (1) สหกรณ์ท่ีสามารถตรวจสอบบญัชีไดท้ั้งหมดในพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยามีจาํนวนทั้งส้ินจาํนวน 56 สหกรณ์ (2) กลุ่มเกษตรกรท่ีสามารถตรวจสอบบญัชี
ไดท้ั้งหมดในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีทั้งส้ินจาํนวน 96 กลุ่ม (3) กลุ่มอาชีพสงักดัสหกรณ์
ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจาํนวน 90 กลุ่ม และ (4) กลุ่มหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) 
สงักดักรมพฒันาชุมชนจาํนวน 101 กลุ่ม  จะสามารถจาํแนกกลุ่ม/องคก์รประชาชนไดด้งัน้ี 
  

1) สหกรณ์ทีส่ามารถตรวจสอบบัญชีได้ทั้งหมดในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 

 สหกรณ์ เป็นองคก์รทางธุรกิจรูปแบบหน่ึงท่ีแตกต่างจากองคก์รทางธุรกิจทัว่ ๆ 
ไปเพราะนอกจากมิติทางดา้นธุรกิจแลว้ยงัเนน้มิติทางสงัคมอีกดว้ย ซ่ึงรายละเอียดท่ีจะกล่าวถึงใน
ส่วนของสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดแ้ก่ การจาํแนกประเภทของสหกรณ์ จาํนวน
สมาชิก ฐานะทางการเงิน ปริมาณทางธุรกิจของสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
      ประเภทสหกรณ์   สหกรณ์ในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีสามารถ
ตรวจสอบบญัชีได้ทั้งหมดจาํนวน 56 สหกรณ์ ขอ้มูล ณ ส้ินเดือนธันวาคม พ.ศ.2547 สามารถ
จาํแนกสหกรณ์ไดเ้ป็น 5 ประเภทดงัน้ีคือ (1) สหกรณ์การเกษตร 28 สหกรณ์ (2) สหกรณ์นิคม 2 
สหกรณ์ (3) สหกรณ์ออมทรัพย ์15 สหกรณ์ (4) สหกรณ์ร้านคา้ 2 สหกรณ์ และ (5) สหกรณ์บริการ 
9 สหกรณ์  สหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์การเกษตรมีจาํนวนมากท่ีสุด มีจาํนวน 28 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 
50 ของปริมาณสหกรณ์ทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และอาํเภอเมืองพระนครศรีอยุธยามีจาํนวน
สหกรณ์รวมทุกประเภทมากท่ีสุดในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีจาํนวน 11 สหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 
19.6 ของสหกรณ์ทั้งหมด 56 สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ตารางท่ี 4) 
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 สมาชิก สหกรณ์ทั้ง 56 สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีสามารถ
ตรวจสอบบญัชีไดน้ี้มีสมาชิกรวมทั้งหมดจาํนวน 74,939 คน ซ่ึงจาํนวนสมาชิกของสหกรณ์น้ี คิด
เป็น 10.07% ของประชากรทั้งหมดในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สหกรณ์ประเภทสหกรณ์
การเกษตรมีจาํนวนสมาชิกมากท่ีสุด มีจาํนวน 49,161 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 65.60 ของสมาชิก
สหกรณ์ทั้งหมด 56 สหกรณ์ (ตารางท่ี 4) เหตุท่ีสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรมีจาํนวนสมาชิก
มากท่ีสุดดว้ยเหตุท่ีวา่สหกรณ์ประเภทน้ีมีจาํนวนสหกรณ์มากเป็นคร่ึงหน่ึงของสหกรณ์ทั้งจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาและสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. พระนครศรีอยธุยา จาํกดั เป็น
สหกรณ์ท่ีมีจาํนวนมากเป็นอนัดบัแรกของสหกรณ์ทั้งหมดจาํนวน 56 สหกรณ์ในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาซ่ึงมีจาํนวนสมาชิกจาํนวน 30,004 คน คิดเป็นร้อยละ 40.04 ของสมาชิกสหกรณ์
ทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาหรือคิดเป็นร้อยละ 61.04 ของสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ประเภท
สหกรณ์การเกษตร  (ตารางผนวกท่ี 1) 

กราฟแสดงจํานวนสมาชิกสหกรณ์ในพืน้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2547
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ภาพที ่3 จํานวนสมาชิกแยกตามประเภทสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

 ฐานะทางการเงิน สหกรณ์ทั้งหมดจาํนวน 56 สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยามีสถานะภาพทางดา้นการเงินดงัน้ี (ตารางผนวกท่ี 1) 

 ทุนของสหกรณ์ สหกรณ์ทั้ง 56 สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีทุน
ของสหกรณ์รวมทั้งส้ินประมาณ 2,609 ลา้นบาท   โดยจาํแนกทุนออกไดเ้ป็น (1) ทุนเรือนหุน้
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ประมาณ 2,053 ลา้นบาท (2) ทุนสาํรองประมาณ 290 ลา้นบาท (3) ทุนสะสมอ่ืน ๆ ประมาณ 58 
ลา้นบาท  (4) กาํไรรอการจดัสรรซ่ึงมีเพียงสหกรณ์เดียวเท่านั้นคือ สหกรณ์การเกษตรวงันอ้ย จาํกดั
ประมาณ 3.31 ลา้นบาท (5) กาํไร (ขาดทุน) สะสมประมาณ 7.71 แสนบาท และ (6) กาํไร (ขาดทุน) 
สุทธิประจาํปีประมาณ 153 ลา้นบาท (ตารางท่ี 5) 
 สินทรัพย์ สหกรณ์ทั้ง 56 สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีสินทรัพย์
รวมทั้งส้ินประมาณ 3.98 พนัลา้นบาท ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพระนครศรีอยธุยามีสินทรัพยม์าก
ท่ีสุดคือประมาณ 2.1 พนัลา้นบาทซ่ึงคิดเป็น 52.86% ของสินทรัพยร์วม 56 สหกรณ์และมีสมาชิก 
8,138 คน คิดเป็น 10.86% ของสมาชิกสหกรณ์ทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ตารางท่ี 5) 
 หนีสิ้น จาํนวนหน้ีสินของสหกรณ์ทั้ง 56 สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยามีหน้ีสินรวมทั้งหมดประมาณ 1.42 พนัลา้นบาท หรือประมาณ 35.67% ของ
สินทรัพยร์วม 56 สหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพระนครศรีอยธุยามีภาวะหน้ีสินมากท่ีสุดคือ
ประมาณ 463 ลา้นบาทหรือประมาณ 32.60%ของหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ 56 สหกรณ์ และ
ประมาณ 22.05% ของสินทรัพยข์องสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพระนครศรีอยธุยา (ตารางท่ี 5) 
 ปริมาณธุรกิจ ในปี 2547 สหกรณ์ทั้ง 56 สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยามีปริมาณธุรกิจรวมประมาณ 3.31 พนัลา้นบาท ซ่ึงแยกไดเ้ป็นรับฝากเงิน
ประมาณ  668.47 ลา้นบาท การใหกู้ ้ ซ่ึงปริมาณเงินในการใหกู้ป้ระมาณ 2.38 พนัลา้นบาท คิดเป็น
ประมาณ 60.86% ของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา การจดัหาสินคา้มา
จาํหน่ายประมาณ 252.09 ลา้นบาท การรวบรวมผลผลิตประมาณ 30.20 ลา้นบาท การใหบ้ริการและ
ส่งเสริม 8.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ตารางท่ี 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                
ตารางที่ 4  สถานภาพการดําเนินการของสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ในพืน้ที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

                      ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ตลุาคม 2547 

ที่ ประเภทสหกรณ์ จาํนวนสหกรณ์ จาํนวนสมาชกิ ปริมาณธุรกจิ ทุนดาํเนินงาน หนีส้นิ ทุนของสหกรณ์ 

    (สหกรณ์) (คน) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 สหกรณ์การเกษตร 28 49,161 629,928,507.67 1,050,962,382.91 698,866,638.31 352,066,737.60 

2 สหกรณ์นิคม 2 506 1,155,408.81 27,907,241.98 503,232.68 27,404,009.30 

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ 15 19,084 2,567,261,920.14 2,881,903,745.28 714,185,880.65 2,223,161,340.63 

4 สหกรณ์ร้านค้า 2 4,709 109,896,945.31 4,557,099.75 3,111,429.18 1,445,670.57 

5 สหกรณ์บริการ 9 1,479 5,935,901.16 12,638,857.04 7,089,691.76 5,549,165.28 

  รวม 56 74,939 3,314,208,683.09 3,977,969,326.96 1,423,756,872.58 2,609,626,923.38 

        

ที่มา : กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ,2547      

 
 
 
 
 
 

การพ
ฒั
นาขบวนการสหกรณ์

ในพ
ืน้ท

ีจ่งัหวดัพ
ระนครศรอียธุยา  

 27 



                                                
ตารางที่ 5  ทนุของสหกรณ์สหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ในพืน้ที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา    

         

    ทุนของสหกรณ์ ( บาท ) 

ที่ ประเภทสหกรณ์ ทุนเรือนหุ้น ทุนสาํรอง ทุนสะสมอื่น ๆ กาํไรรอ 
กาํไร

(ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน) รวม 

          การจัดจัดสรร สะสม สุทธิประจาํปี   

1 สหกรณ์การเกษตร 199,675,740.00 108,150,580.75 29,858,382.09 3,309,573.81 - 5,536,991.54 352,066,737.60 

2 สหกรณ์นิคม 1,286,215.00 16,566,694.66 3,315,816.28 - - 6,235,283.36 27,404,009.30 

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,850,383,822.00 162,691,468.51 23,309,401.79 - - 131,352,187.31 2,223,161,340.63 

4 สหกรณ์ร้านค้า 630,935.00 360,748.97 606,750.98 - 770,624.15 617,859.77 1,445,670.57 

5 สหกรณ์บริการ 1,590,390.00 2,586,351.44 926,752.36 - - 445,671.48 5,549,165.28 

  รวม 2,053,567,102.00 290,355,844.33 58,017,103.50 3,309,573.81 770,624.15 144,187,993.46 2,609,626,923.38 

         

ที่มา : กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ,2547       
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ตารางที่ 6  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ในพืน้ที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา    

         

    ปริมาณธุรกจิ (บาท) กาํไร (ขาดทุน) 

ที่ ประเภทสหกรณ์ รับฝากเงนิ ให้กู้เงนิ 
จัดหาสนิค้ามา
จาํหน่าย รวบรวมผลผลิต 

ให้บริการ
และ รวม สุทธิ 

            ส่งเสริม     

1 สหกรณ์การเกษตร 192,261,570.98 275,644,595.50 140,855,851.87 30,202,144.18 7,359,644.98 629,928,507.67 5,536,991.54 

2 สหกรณ์นิคม 3,655.81 699,129.00 452,624.00 - - 1,155,408.81 6,235,283.36 

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ 475,742,402.56 2,100,897,400.94 73,910.00 - - 2,567,291,920.14 131,352,187.31 

4 สหกรณ์ร้านค้า 6,868.04 - 109,890,077.27 - - 109,896,945.31 617,859.77 

5 สหกรณ์บริการ 451,254.16 7,485,480.00 818,617.00 - 1,183,970.00 5,935,901.16 445,671.48 

  รวม 668,465,751.55 2,384,726,605.44 252,091,080.14 30,202,144.18 8,543,614.98 3,314,208,683.09 144,187,993.46 

         

ที่มา : กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (2547)       
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2) กลุ่มเกษตรกรทีส่ามารถตรวจสอบบัญชีได้ทั้งหมดในพืน้ทีจั่งหวดั  
พระนครศรีอยุธยา 

 

 ประเภทกลุ่มเกษตรกร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีกลุ่มเกษตรกรท่ีสามารถ
ตรวจสอบบญัชีไดท้ั้งหมดจาํนวน 96 กลุ่ม จากขอ้มูล ณ ส้ินเดือนตุลาคม พ.ศ.2547 โดยสามารถ
จาํแนกประเภทกลุ่มเกษตรกรไดด้งัน้ี (1) ประเภทกลุ่มทาํนา มีจาํนวน 90 กลุ่มซ่ึงมีจาํนวนมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 93.75 โดยท่ีอาํเภอบางไทรมีจาํนวนกลุ่มเกษตรกรประเภทกลุ่มทาํนามากเป็นอนัดบั
แรกของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาคือมีถึง 13 กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 14.44 ของประเภทกลุ่มทาํนา (2) 
ประเภทกลุ่มทาํสวน มีจาํนวน 5 กลุ่มคิดเป็นร้อยละ 5.21 และ (3) ประเภทกลุ่มผูล้ี้ยงสตัว ์มีจาํนวน 
1 กลุ่ม คือกลุ่มผูเ้ล้ียงสตัวน์ํ้าบางชะนี อาํเภอบางบาลคิดเป็นร้อยละ 1.04 ของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด
ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ตารางท่ี 7) 

สมาชิก กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีจาํนวนทั้งหมด
จาํนวน 96 กลุ่มมีสมาชิกรวมทั้งส้ิน 9,324 คน คิดเป็น 1.23% ของประชากรทั้งจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา (ตารางท่ี 7) ประเภทกลุ่มทาํนาเป็นประเภทกลุ่มเกษตรกรท่ีมีจาํนวนสมาชิกมาก
ท่ีสุดซ่ึงมีสมาชิกจาํนวน 8,964 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 96.14 ของจาํนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลุ่มเกษตรกรประเภทกลุ่มทาํนาในพื้นท่ีอาํเภอบางไทรมีจาํนวน
สมาชิกมากท่ีสุดจาํนวน 1,067 คน หรือประมาณร้อยละ 11.90 ของจาํนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ประเภทกลุ่มทาํนาทั้งหมด หรือประมาณร้อยละ 11.44 ของจาํนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลุ่มเกษตรกรประเภทกลุ่มทาํประมงและเล้ียงสตัวน์ํ้าเป็นประเภทท่ีมี
จาํนวนสมาชิกนอ้ยท่ีสุดเน่ืองจากมีเพยีงกลุ่มเดียวไดแ้ก่กลุ่มผูเ้ล้ียงสตัวน์ํ้ าบางชะนีมีสมาชิกเพียง 73 
คนเท่านั้น (ตารางผนวกท่ี 2) ดงัภาพท่ี 4 
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กราฟแสดงจํานวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในพืน้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2547
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ภาพที ่4 จํานวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยา 

  

ฐานะทางการเงิน กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาทั้งหมดจาํนวน 96 กลุ่ม 
มีสถานะทางการเงิน ในปี 2547 แยกไดด้งัน้ีคือ ทุนดาํเนินงาน สินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนของกลุ่ม
เกษตรกรซ่ึงแยกเป็น ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรอง ทุนสะสมอ่ืน ๆ กาํไรรอการจดัสรร กาํไร(ขาดทุน)
สะสม  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิประจาํปี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ตารางผนวกท่ี 2) 

ทุนดาํเนินงาน กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีทุนดาํเนินงานรวมทั้งส้ิน
ประมาณ 14.79 ลา้นบาท กลุ่มเกษตรกรกลุ่มทาํนาในพ้ืนท่ีอาํเภอบางไทรมีปริมาณทุนในการ
ดาํเนินงานมากท่ีสุด ประมาณ 3.99 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 26.98 ของทุนดาํเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกรทั้งหมดและกลุ่มเกษตรกรกลุ่มทาํนาท่ีมีทุนดาํเนินงานนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มทาํนานาคู มี
ปริมาณทุนดาํเนินงานเพียง 47.75 บาทเท่านั้นซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีนอ้ยมากเน่ืองจากประสบกบัปัญหา
ขาดทุนและภาวะหน้ีสินท่ีมากกวา่สินทรัพย ์ ส่วนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มทาํนาท่ีไม่มีทุนดาํเนินงาน
ไดแ้ก่ กลุ่มทาํนาโคกชา้ง กลุ่มทาํนาลาดนํ้าเคม็ อาํเภอผกัไห่ กลุ่มทาํนาบา้นแถว อาํเภอเสนา  กลุ่ม
ทาํนาคลองพระยาบนัลือและกลุ่มทาํนาพระยาบนัลือ อาํเภอลาดบวัหลวงเน่ืองจากไม่มีสินทรัพย ์ 
ทา้ยสุดกลุ่มทาํนาเสนาบา้นละมุ ไม่มีทุนดาํเนินงาน เช่นกนัเน่ืองจากเป็นกลุ่มจดัตั้งใหม่ (ตารางท่ี 
8) 

สินทรัพย์ กลุ่มเกษตรกรทั้ง 96 กลุ่ม ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีสินทรัพยร์วม
ทั้งส้ินประมาณ 15.52 ลา้นบาท ซ่ึงถา้พิจารณาในภาพรวมของทุกอาํเภอ พบวา่บางไทรมีสินทรัพย์
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มากท่ีสุดคือประมาณ 4.7 ลา้นบาทคิดเป็นประมาณ 30.28 ของปริมาณสินทรัพยท์ั้งหมดของกลุ่ม
เกษตรกรทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ขณะท่ีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มทาํนาเทพมงคล เป็นกลุ่มเกษตรกร
ท่ีมีปริมาณสินทรัพยม์ากท่ีสุดประมาณ 1.92 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 12.37 ของปริมาณสินทรัพย์
ทั้งหมดของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 96 กลุ่มในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รองลงมาไดแ้ก่กลุ่ม
เกษตรกรกลุ่มทาํนาสามตุ่มประมาณ 1.04 ลา้นบาทหรือประมาณร้อยละ 6.70 ของปริมาณสินทรัพย์
ทั้งหมดของกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ตารางท่ี 7) ดงัภาพท่ี 5 

หนีสิ้น กลุ่มเกษตรกรทั้ง 96 กลุ่ม ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน
ประมาณ 17.88 ลา้นบาท ซ่ึงมีกลุ่มเกษตรกรอยูจ่าํนวนไม่นอ้ยท่ีอยูใ่นสภาวะท่ีหน้ีสินมากกวา่
สินทรัพยอ์นัเป็นเหตุใหก้ลุ่มอยูใ่นสภาวะท่ีตอ้งเผชิญกบัการขาดทุน ซ่ึงส่งผลต่อกลุ่มเกษตรกรและ
ส่งผลโดยตรงต่อสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรในดา้นฐานะความเป็นอยู ่ กลุ่มทาํนาเทพมงคล อาํเภอ
บางซา้ย เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีปริมาณหน้ีสินมากท่ีสุดประมาณ 2.76 ลา้นบาทหรือประมาณร้อยละ 
15.44 ของปริมาณหน้ีสินของกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและมีปริมาณท่ีมากกวา่
สินทรัพย ์ รองลงมาไดแ้ก่กลุ่มทาํนาวงัพฒันามีหน้ีสินประมาณ 2.45 ลา้นบาทซ่ึงมากกวา่สินทรัพย ์
เช่นกนั (สินทรัพยมี์เพยีง 1,393.87 บาทเท่านั้น) แต่กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มีภาระหน้ีสินกมี็อยูห่ลาย
กลุ่ม (ยกเวน้กลุ่มท่ีไม่มีสิทรัพย/์ทุนดาํเนินงานและกลุ่มจดัตั้งใหม่) ไดแ้ก่ กลุ่มทาํนาท่าเจา้สนุก 
กลุ่มทาํนาโพธ์ิเอน อาํเภอท่าเรือ กลุ่มทาํนาช่างเหลก็ อาํเภอบางไทร กลุ่มทาํนาบางหลวงโดด กลุ่ม
ทาํนาทางชา้ง กลุ่มทาํนามหาพราหมณ์ อาํเภอบางบาล กลุ่มทาํนาท่าตอ กลุ่มทาํนาโรงชา้ง กลุ่มทาํ
นากระทุ่มอาํเภอมหาราชและกลุ่มทาํนาสามกอ อาํเภอเสนา (ตารางท่ี 7) ดงัภาพท่ี 5 
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กราฟแสดงสินทรัพย์และหนีส้ินของกลุ่มเกษตรกรในพืน้ที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2547
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ภาพที ่5 ปริมาณสินทรัพย์และหนีสิ้นตามประเภทกลุ่มเกษตรกรจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

ทุนของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีสามารถ
ตรวจสอบบญัชีไดมี้จาํนวน 96 กลุ่ม ซ่ึงมีทุนของกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งส้ินประมาณ 3.40 ลา้นบาท
หรือประมาณร้อยละ 21.91 ของสินทรัพยข์องกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   โดยจาํแนก
ทุนออกไดเ้ป็น (1) ทุนเรือนหุน้ของกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาประมาณ 1.29 ลา้นบาท  
(2) ทุนสาํรองประมาณ 5,37 บาท  (3) ทุนสะสมอ่ืน ๆ ประมาณ 0.59 ลา้นบาท  (4) กาํไรรอการ
จดัสรรประมาณ 1.07 ลา้นบาท  (5) กาํไร (ขาดทุน) สะสมนั้นขาดทุนประมาณ 3.19 ลา้นบาทกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีกาํไรสะสมไดแ้ก่ กลุ่มทาํนาวดัตะก ู อาํเภอบางบาลเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น กลุ่ม
เกษตรกรกลุ่มอ่ืน ๆ นั้นประสบกบัภาวการณ์ขาดทุนสะสม และ (6) กาํไร (ขาดทุน) สุทธิประจาํปีก็
เช่นกนัเกิดภาวการณ์ขาดทุนประมาณ 1.73 ลา้นบาท (ตารางท่ี 8) 
  

 ปริมาณธุรกจิ ในปี 2547 กลุ่มเกษตรกรทั้ง 96 กลุ่ม ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามี
ปริมาณธุรกิจประมาณ 13.11 ลา้นบาท ปริมาณธุรกิจแยกประเภทไดแ้ก่ (1) รับฝากเงิน (2) ใหกู้เ้งิน 
(3) จดัหาสินคา้มาจาํหน่าย (4) รวบรวมผลผลิต และ (5) ใหบ้ริการและส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรมี
ปริมาณธุรกิจในส่วนของการใหเ้งินกูแ้ละมีการจดัหาสินคา้มาจาํหน่ายเท่านั้น กลุ่มเกษตรกรมี
ปริมาณธุรกิจดา้นการใหกู้เ้งินประมาณ 8.36 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 63.77 ของปริมาณธุรกิจของ
กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด และปริมาณธุรกิจจากการจดัหาสินคา้มาจาํหน่ายนั้นประมาณ 4.75 ลา้นบาท
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หรือคิดเป็นร้อยละ 36.23 ของปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ปริมาณธุรกิจของกลุ่ม
เกษตรกรการเติบโตค่อนขา้งนอ้ยมาก เน่ืองจากมีกลุ่มเกษตรกรเป็นจาํนวนมากท่ีไม่ดาํเนินธุรกิจ
และอยูใ่นภาวะขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งภาวะหน้ีสินท่ีมีเป็นจาํนวนมากเม่ือเทียบกบัปริมาณ
ทรัพยสิ์นท่ีมีอยูข่องกลุ่มเกษตรกร (ตารางท่ี 9) 
 การดาํเนินงาน กลุ่มเกษตรกรมีสินทรัพยป์ระมาณ 15.52 ลา้นบาท หน้ีสินประมาณ 17.88 
ลา้นบาทซ่ึงมากกวา่ปริมาณสินทรัพย ์ และทุนของกลุ่มเกษตรกรประมาณ 3.40 ลา้นบาท ปริมาณ
ธุรกิจ 13.11 ลา้นบาท กลุ่มเกษตรกรประสบกบัปัญหาการขาดทุนสุทธิประมาณ 1.73 ลา้นบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                
ตารางที่ 7   สถานภาพของกลุม่เกษตรกรในพืน้ที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (2547) 

        

ที่ ประเภทกลุ่มเกษตรกร จาํนวน จาํนวน ปริมาณธุรกจิ ทุนดาํเนินงาน  หนีส้นิ  ทุนของกลุ่ม 

    กลุ่มฯ สมาชกิ   (บาท) (บาท) (บาท) 

1 กลุม่ทํานา 90 8,964 12,687,006.00 14,141,110.14 17,268,854.98 3,358,535.58 

2 กลุม่ทําสวน 5 287 426,510.00 558,364.74 549,849.06 23,571.16 

3 กลุม่ผู้ เลีย้งสตัว์ 1 73  -  88,023.49 65,400.00 22,623.49 

รวม 96 9,324 13,113,516.00 14,787,498.37 17,884,104.04 3,404,730.23 

        

ที่มา : กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ,2547      
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ตารางที่ 8 ทนุของกลุม่เกษตรกรในพืน้ที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาปี 2547     

         

                                                                 ทุนของกลุ่มเกษตรกร 

ที่ กลุ่มเกษตรกร ทุนเรือนหุ้น ทุนสาํรอง ทุนสะสมอื่น ๆ  
กาํไรรอการ
จัดสรร 

กาํไร 
(ขาดทุน)
สะสม 

กาํไร(ขาดทุน)
สุทธิประจาํปี 

รวม 

              

1 กลุม่ฯทํานา 1,227,749.70 5,368,140.01 593,058.87 1,014,235.67 -3,156,235.52 -1,688,413.15 3,358,535.58 

2 กลุม่ฯทําสวน 26,900.00 1,526.11 - 31,752.48 - -36,607.43 23,571.16 

3 กลุม่ผู้ เลีย้งสตัว์ 35,450.00 - - 19,465.10 -31,791.47 -500.14 22,623.49 

  รวม 1,290,099.70 5,369,666.12 593,058.87 1,065,453.25 -3,188,026.99 -1,725,520.72 3,404,730.23 

         

ที่มา : กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ,2547       
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ตารางที่ 9  ปริมาณธุรกิจกลุม่เกษตรกรแยกตามประเภทกลุม่เกษตรกรในพืน้ที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   

         

    ปริมาณธุรกจิ (บาท) กาํไร (ขาดทุน) 

ที่ กลุ่มเกษตรกร รับฝากเงนิ ให้กู้เงนิ จัดหาสนิค้ามา
จาํหน่าย 

รวบรวมผลผลิต ให้บริการและ
ส่งเสริม 

รวม สุทธิ 

              

1 กลุม่ฯทํานา - 8,361,871.00 4,325,135.00 - - 12,687,006.00 -1,688,413.15 

2 กลุม่ฯทําสวน - - 

           

426,510.00  - - 426,510.00 35,609.17 

3 กลุม่ฯผู้ เลีย้งสตัว์ - - - - - - -500.14 

  รวม  -    8,361,871.00      4,751,645.00   -   -  
   
13,113,516.00  (1,725,520.72) 

         

ที่มา : กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (2547)       
 
 
 
 
 
 
 
  
 

การพ
ฒั
นาขบวนการสหกรณ์

ในพ
ืน้ท

ีจ่งัหวดัพ
ระนครศรอียธุยา  
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3) กลุ่มอาชีพสังกดัสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

ประเภทกลุ่มอาชีพ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีกลุ่มอาชีพทั้งส้ิน 90 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม
อาชีพไดแ้ก่ (1) กลุ่มสตรีสหกรณ์ (2) กลุ่มเยาวชนสหกรณ์โรงเรียน (3) กลุ่มอาชีพ และ (4) กลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพ แต่กลุ่มอาชีพโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นกลุ่มสตรีสหกรณ์ และกลุ่มอาชีพในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาจะมีตน้สงักดัสหกรณ์ โดยสหกรณ์ตน้สงักดัส่วนใหญ่จะเป็นสหกรณ์
การเกษตร อาํเภอมหาราชจดัไดว้า่เป็นอาํเภอท่ีมีกลุ่มอาชีพมากเป็นอนัดบัแรกในพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา มีกลุ่มอาชีพจาํนวน 19 กลุ่ม รองลงมาคืออาํเภอปากแพรก มีกลุ่มอาชีพจาํนวน 
15 กลุ่ม ตามลาํดบั (ตารางผนวกท่ี 4) ดงัภาพท่ี 6 

 

กราฟแสดงจํานวนกลุ่มอาชีพแยกเป็นรายอําเภอในพืน้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2547
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ภาพที ่6 จํานวนกลุ่มอาชีพแยกเป็นรายอาํเภอในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 สมาชิกกลุ่มอาชีพ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีจาํนวนกลุ่มอาชีพทั้งส้ิน 90 กลุ่มดว้ยจาํนวน
สมาชิก 2,384 คนคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.31 ของประชากรทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อาํเภอ
มหาราชมีจาํนวนสมาชิกมากท่ีสุดเน่ืองมาจากมีจาํนวนกลุ่มมากท่ีสุดคือ 19 กลุ่มดว้ยกนั
ประกอบดว้ยสมาชิกรวมจาํนวน 452 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 18.96 ของกลุ่มอาชีพทั้งหมดของ
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แต่กลุ่มอาชีพท่ีมีจาํนวนสมาชิกมากท่ีสุดคือกลุ่มผูผ้ลิตและใชปุ๋้ยชีวภาพ
ตาํบลนาคู อาํเภอผกัไห่ มีจาํนวนสมาชิก 123 คนคิดเป็นประมาณร้อยละ 5.16 ของสมาชิกกลุ่ม
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อาชีพทั้งหมดของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กิจกรรมหลกัคือการผลิตปุ๋ยชีวภาพ (ตารางผนวกท่ี 4) 
ดงัภาพท่ี 7 
 

กราฟแสดงจาํนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกรายอําเภอในพืน้ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ภาพที ่7 จํานวนสมาชิกลุ่มอาชีพแยกรายอาํเภอในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

ผลติภณัฑ์/กจิกรรมหลกั ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาประกอบ
อาชีพหลกัคือเกษตรกรรม (ทาํนา ทาํสวน ฯลฯ) กอปรกบัราคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาผลผลิต
ท่ีตกตํ่าจึงมีการรวมกลุ่มเพื่อการแปรรูปและส่งเริมรายได ้ อีกทั้งสามารถใชเ้วลาและหารายไดเ้สริม
ในช่วงท้ิงวา่งจากฤดูทาํนา 
 แหล่งเงินทุนไดม้าจากการสนบัสนุนจากภาครัฐ แต่การขยายตวัทางปริมาณธุรกิจยงัมีอยู่
นอ้ยเน่ืองจากเป็นการรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มเลก็ ๆ และประกอบการเฉพาะอยา่งเท่านั้น อีกทั้งยงัไม่
เกิดการขยายตวัทางดา้นการตลาด ทุนนอ้ย ขาดความรู้ประสบการณ์ และการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ 
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4) กลุ่มหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภัณฑ์ (OTOP) สังกดักรมพฒันาชุมชน 
 

จากขอ้มูลปี 2547 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีกลุ่มอาชีพทั้งส้ิน 101 กลุ่ม ท่ีมีการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ 150 ช้ิน (ไม่ระบุจาํนวนสมาชิก) กลุ่มหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) สงักดั
หน่วยงานพฒันาชุมชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มอาชีพท่ีตน้สงักดัคือสหกรณ์ 
แต่มีเป้าหมายท่ีคลา้ยคลึงกนัคือ การผลิตผลิตภณัฑ ์ และเป็นสินคา้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีมีการ
แปรรูปมาจากผลิตผลทางการเกษตร  

ภายใตก้ลุ่มหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) เดียวกนั มีการผลิตผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั
ออกไปตามสถานท่ีตั้ง แต่ละกลุ่มหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑก์ลุ่มหน่ึง ๆ นั้นมีผลิตภณัฑเ์พยีงหน่ึง
ชนิดต่อหน่ึงสถานท่ีตั้ง ซ่ึงส่งผลต่อการขยายตวัดา้นการตลาด ในส่วนสมาชิกของกลุ่มหน่ึงตาํบล
หน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) นั้น การผลิตส่วนใหญ่แลว้นั้นมาจากผูผ้ลิตเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเลก็ ๆ 
เท่านั้น ไม่ไดเ้กิดการรวมตวักนัดว้ยสมาชิกจาํนวนมากเหมือนอยา่งกลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์ (ตาราง
ผนวกท่ี 5) 
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2.2.2 บทวเิคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

จาการดาํเนินงานสร้างความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องโครงการฯและแนวทางการ
เช่ือมโยงเครือข่ายกบัสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนต่างๆ ไดแ้ก่ สหกณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ 
และกลุ่ม OTOP เป็นตน้ และไดป้ระเมินความสนใจและกลัน่กรองความเขา้ใจและความสนใจของ 
สหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน เพื่อเขา้ร่วมงานโครงการวิจยั ทาํใหไ้ดก้ลุ่ม/องคก์รฯประชาชนใน
พื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีสมคัรใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 18 องคก์ร ดงัน้ี 
 

 สหกรณ์จาํนวน 11 สหกรณ์ ไดแ้ก่ 
1. สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยธุยา จาํกดั 
2. สหกรณ์การเกษตรบางบาล จาํกดั 
3. สหกรณ์การเกษตรมหาราช จาํกดั 
4. สหกรณ์การเกษตรผกัไห่ จาํกดั 
5. สหกรณ์การเกษตรอุทยั จาํกดั 
6. สหกรณ์การเกษตรเสนา จาํกดั 
7. สหกรณ์การเกษตรบางไทร จาํกดั 
8. สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จาํกดั 
9. สหกรณ์การเกษตรบางปะหนั จาํกดั 
10. สหกรณ์การเกษตรภาชีพฒันา จาํกดั 
11. สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรอยธุยา จาํกดั 

 

 กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
12. กลุ่มเกษตรกรทาํนาลาดนํ้าเคม็ 

 

 กลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
13. เครือข่าย OTOP จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
14. กลุ่มอาชีพสมุนไพรยาอายวุฒันะ 
15. กลุ่มอาชีพจกัสานบา้นหวัเวยีง 
16. กลุ่มอาชีพผลิตภณัฑจ์ากผา้ 
17. กลุ่มอาชีพนํ้าลูกยอ 
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 กลุ่มสตรี 1 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
18. กลุ่มสตรีบา้นผมีด 

 

เม่ือไดส้หกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชน ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมเครือข่ายนกัวจิยัได้
ประสานงาน และนดัหมายกบัสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชน ต่างๆ  เพื่อร่วมกนัประเมินและ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของแต่ละสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชน เพื่อใช้
ประโยชน์ในการหาแนวทางการเช่ือมโยงเครือข่าย รวมถึงรูปแบบและกระบวนการสร้างพนัธมิตร
ระหวา่งกลุ่ม/องคก์รฯและองคก์รอ่ืนๆ บนพื้นฐานการตดัสินใจอยา่งเป็นอิสระพอสรุปไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
                                                

 
กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

 
ที่ตั้ง 

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํคญั
ของกลุ่ม/องคก์รที่
ดาํเนินงานอยูใ่น

ปัจจุบนั 

ผลงานที่เป็นลกัษณะ
เด่นของกลุ่ม/องคก์ร 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกลุ่ม/องคก์ร 

จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรค 

1.สหกรณ์การเกษตร
พระนครศรีอยธุยา จาํกดั 

58/1 หมู่ที่ 8 ถ.อยธุยา-
สุพรรณบุรี 
 ต.บา้นป้อม  
อ. พระนครศรีอยธุยา  
035-243109 

1.ธุรกิจสินเชื่อ 
2.ธุรกิจจดัหาสินคา้มา
จาํหน่าย 
3.ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
4.ธุรกิจรับฝากเงิน 

1.ประกาศนียบตัร
ดีเด่นในการ
บริหารงาน 
2.ประกาศนียบตัร
ผจก.ดีเด่นจ.
พระนครศรีอยธุยา 
3.รางวลัสหกรณ์
ชั้นหนึ่งจากธกส. 
4.รางวลัสหกรณ์เกรด
เอจากกรมส่งเสริม 
สหกรณ์ 

1.คณะกก.และ
เจา้หนา้ที่สหกรณ์มี
ความพร้อมในการ
ใหบ้ริการแก่สมาชิก 
2.สมาชิกใหค้วาม
ร่วมมือมาทาํธุรกิจ
กบัสหกรณ์ดีและ
เป็นจาํนวนมาก 
3.สหกรณ์มีฐานะที่
มัน่คงมีสภาพการเงิน
ที่คล่องตวั 

1.มีคู่แข่งในธุรกิจ
จาํนวนมาก 
2.สมาชิกในภาค
การเกษตรลดจาํนวน
ลง 
3.สนง.สหกรณ์อยูห่่าง
จากแหล่งชุมชน 
4.สมาชิกมีหนี้สินจาก
หลายทาง 

1.มีเครือข่าย
เชื่อมโยงมากขึ้น 
2.เพิ่มปริมาณธุรกิจ
ใหม้ากขึ้น 
3.ขอความสนบัสนุน
กบัหน่วยงานใน
ทอ้งที่ใหม้ากขึ้น 
4.สามารถลดตน้ทุน
การผลิต/เพิ่มรายได ้

1.กองทุนฟื้นฟ ู
2.ภาวะเศรษฐกิจ
ทาํใหค้่าใชจ้่ายใน
ทอ้งที่เพิ่มขึ้น 
3.ภยัธรรมชาติ ( 
อุทกภยั ,  
ฝนแลง้ , โรค
ระบาด ) 
 
 

2.สหกรณ์การเกษตรบาง 
บาล จาํกดั 

75 หมู่ที่ 2 ต.สะพาน
ไทย อ.บางบาล  
035-307790,  
035-307938  

1. ธุรกิจสินเชื่อ 
2. ธุรกิจจดัหาสินคา้มา
จาํหน่าย 
3. ธุรกิจดา้นเงินฝาก
และรับฝาก 
4.ธุรกิจเช่าซื้อทรัพยส์ิน
ของสหกรณ์ 

1.ประกาศนียบตัร
ดีเด่นในดา้นการ
พึ่งพาตนเองจากผูว้า่
ราชการจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

 2.รางวลัสหกรณ์ชั้นที่
หนึ่งจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

1.สถานที่ตั้ง
สาํนกังานกวา้งขวาง 
และอยูใ่กลชุ้มชน 
2.การดาํเนินงาน
อยา่งมีระบบ และ
แผนงานที่ดี 
3.ระบบงานใชร้ะบบ
คอมพิวเตอร์
เชื่อมโยงกบัทุกธุรกิจ 

1.สหกรณ์ตอ้งจดัหา
เงินทุน เพื่อนาํมาขยาย
ธุรกิจ   ของสหกรณ์ 
2.สมาชิกส่วนใหญ่ 
อายมุาก 
3.การประชาสมัพนัธ์
ยงัไม่ดีเท่าที่ควร 

1.ขยายการรับ
สมาชิกสู่ประชาชน
ทัว่ไป 
2.ขยายการทาํธุรกิจ
กบัเอกชนมากขึ้น 

1.เงินทุนยงัไม่
เพียงพอในการ
ขยายธุรกิจ 
2.ประชาชนทัว่ไป
ยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจเรื่องสหกรณ์
เท่าที่ควร 
 

การพ
ฒั
นาขบวนการสหกรณ์

ในพ
ืน้ท

ีจ่งัหวดัพ
ระนครศรอียธุยา  
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ตารางที ่10  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไปของสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 



                                           
                                                ตารางที ่10  (ต่อ) 

 
กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

ที่ตั้ง 

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํคญั
ของกลุ่ม/องคก์รที่
ดาํเนินงานอยูใ่น

ปัจจุบนั 

ผลงานที่เป็นลกัษณะ
เด่นของกลุ่ม/องคก์ร 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกลุ่ม/องคก์ร 

จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรค 

3.สหกรณ์การเกษตร
มหาราช จาํกดั 

5/1 หมู่ที่ 4 ถ. 
ชาญววิฒั ต.หวัไผ ่
อ.มหาราช  
จ. พระนครศรีอยธุยา 
035-389011 

1.ธุรกิจสินเชื่อ 
2.ธุรกิจจาํหน่าย
ขา้วสาร 
3.ธุรกิจดา้นเงินฝาก
และรับฝาก 
4.ธุรกิจเช่าซื้อ
ทรัพยส์ินของ
สหกรณ์ 

1.มีสินคา้หลกัของ
สมาชิกตาํบลบา้นนา 
คือ ปลาช่อนแดดเดียว 
2.ไดร้ับการยกยอ่งให้
เป็นสหกรณ์ตน้แบบ 

1.คณะกรรมการ
ดาํเนินงานรวมฝ่ายจดัการ
ทาํงานดว้ยความเขม้แขง็ 
2.สถานที่ตั้งอยูต่ิดถนน
ใหญ่ 
3.ไดร้ับงบประมาณ
สนบัสนุนจากโครงการ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 
4.มีสินคา้หลกั คือ ปลา
ช่อนแดดเดียว ที่สามารถ
จาํหน่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

1.ภาระหนี้สินของ
สมาชิกมี
ค่อนขา้งมาก 

1.ไดร้ับการ
สนบัสนุนจาก
ภาครัฐ 

1.สมาชิกไม่ค่อย
มาทาํธุรกิจกบั
สหกรณ์ ส่วนใหญ่
จะเป็นสหกรณ์
ต่างๆที่มากบัธุรกิจ 
2.สมาชิกไม่มี
ระเบียบในการ
ชาํระหนี้ 

4.สหกรณ์การเกษตรผกั
ไห่ จาํกดั 

217/1 หมู่ที่ 4 ต.หวัไผ ่
อ.ผกัไห่  
035-391167, 
035-392963, 
035-391164, 
035-392963 

1.ธุรกิจสินเชื่อ 
2.ธุรกิจจาํหน่าย
ขา้วสาร 
3.ธุรกิจรับฝากเงิน 

1.ไดร้ับการยกยอ่งให้
เป็นสหกรณ์ตน้แบบ 

1.สหกรณ์มีฐานะทาง
การเงินที่มัน่คง 
2.สหกรณ์มีการนาํระบบ
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการ
ทาํงาน 

1.ภาระหนี้สินของ
สมาชิกมี
ค่อนขา้งมาก 
2.สมาชิกไม่เขา้มา
ทาํธุรกิจกบัสหกรณ์ 
3.สมาชิกไม่มี
ระเบียบในการชาํระ
หนี้ 

1.ภาครัฐให้
เกษตรกรลดตน้ทุน
โดยการหนัมาใชปุ้๋ย
ชีวภาพ 
2.พื้นที่ในอาํเภอผกั
ไห่ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ที่ทาํนา 

1.ราคาปุ๋ยและ
ราคายาปราบศตัรู
ยงัมีราคาสูง 

การพฒนาขบวนการสหกรณในพนทจงหวดพระนครศรอยธุยา  
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                                                ตารางที ่10  (ต่อ) 

 
กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

ที่ตั้ง 

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํคญั
ของกลุ่ม/องคก์รที่
ดาํเนินงานอยูใ่น

ปัจจุบนั 

ผลงานที่เป็นลกัษณะเด่น
ของกลุ่ม/องคก์ร 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกลุ่ม/องคก์ร 

จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรค 

    3.เจา้หนา้ที่ใน
สหกรณ์มีความ
สามคัคีและใหค้วาม
ร่วมมือในการ
ใหบ้ริการแก่สมาชิก 
4.มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายระหวา่ง
สหกรณ์ 

   

5.สหกรณ์การเกษตรอุทยั 
จาํกดั 

8/5 หมู่ที่ 13  ถ.อุทยั-
บางปะอิน ต.อุทยั อ.
อุทยั  
035-356126 , 
035-356126 
 

1.ธุรกิจสินเชื่อ 
2.ธุรกิจซื้อ 
3.ธุรกิจจดัหาสินคา้มา
จาํหน่าย 
 

- 1.สหกรณ์มีแผนการ
ดาํเนินงานประจาํปี 
2.สหกรณ์
ดาํเนินงานดว้ยความ
โปร่งใส 

1.สมาชิกยงัมีหนี้สินที่
คา้งกบัสหกรณ์
ค่อนขา้งมาก 
2.สมาชิกขาดความรู้
ความเขา้ใจในเรื่อง
สหกรณ์ 
3.สมาชิกบางส่วนไม่
เขา้มาทาํธุรกิจกบั
สหกรณ์ 

1.สหกรณ์ไดม้ีการ
ทาํธุรกิจกนัระหวา่ง
สหกรณ์อื่น 
2.หน่วยงานราชการ
ใหก้ารสนบัสนุน 

1.การแข่งขนัทาง
การคา้ที่รุนแรง 
2.กองทุนฟื้นฟ ู

6.สหกรณ์การเกษตรเสนา 
จาํกดั 

68/16 หมู่ที่ 8  ถ.เสนา-
บางซา้ย ต.สามกอ อ.
เสนา  035-201169  

1.ธุรกิจสินเชื่อ 
2.ธุรกิจการตลาด 
3.ธุรกิจรับฝากเงิน 

- 1.สหกรณ์เป็นนิติ
บุคคล 
2.สหกรณ์ 

1.สหกรณ์ขาดแคลน
เรื่องเงินทุน 
2.สหกรณ์ขาดเรื่อง 

1.สหกรณ์มี
ทางเลือกหลายทาง
ในการดาํเนินธุรกิจ 

1.สหกรณ์มีคู่แข่ง
ในทางธุรกิจมาก 
2.ราคาตน้ทุนของ 

การพ
ฒั
นาขบวนการสหกรณ์

ในพ
ืน้ท

ีจ่งัหวดัพ
ระนครศรอียธุยา  
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                                                ตารางที ่10  (ต่อ) 

กลุ่ม/องคก์รประชาชน ที่ตั้ง 

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํคญั
ของกลุ่ม/องคก์รที่
ดาํเนินงานอยูใ่น

ปัจจุบนั 

ผลงานที่เป็นลกัษณะเด่น
ของกลุ่ม/องคก์ร 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกลุ่ม/องคก์ร 

จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรค 

    บริหารงานโดย
คณะกรรมการ 
3.เจา้หนา้ที่ใน
สหกรณ์แบ่งแยก
หนา้ที่อยา่งชดัเจน 

เครื่องมืออุปกรณ์ใน
การดาํเนินงาน 
3.สหกรณ์ยงัขาด
แคลนเจา้หนา้ที่ที่มี
ความสามารถ 
4.บุคลากรในสหกรณ์
ยงัขาดความร่วมมือ
และความเขา้ใจใน
สหกรณ์ 

 วตัถุดิบยงัมีราคาที่
สูง 

7.สหกรณ์การเกษตรบาง
ไทร จาํกดั 

43 หมู่ที่ 3  ต.บางไทร 
อ.บางไทร 035-
371014 
 

1.ธุรกิจสินเชื่อ 
2.ธุรกิจจดัหาสินคา้มา
จาํหน่าย 
3.ธุรกิจรับฝากเงิน 
 

- 1.คณะกรรมการมี
ความเสียสละ 
2.เจา้หนา้ที่ใน
สหกรณ์มีความ
สามคัคีและใหค้วาม
ร่วมมือในการ
ใหบ้ริการแก่สมาชิก 
3.สมาชิกมีความ
เชื่อถือและนาํเงินมา
ฝาก 
4.เอกชนมีความ 

1.ภาระหนี้สินของ
สมาชิกมีหลายทาง 
2.กรรมการขาดความ
เขา้ใจในการ
บริหารงาน 
3.สมาชิกขาดความรู้
ความเขา้ใจในเรื่อง
สหกรณ์ 

1.มีความเชื่อมโยง
เครือข่ายในการทาํ
ธุรกิจกนั 
2.ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
3.ภาครัฐใหก้าร
สนบัสนุนดา้น
เงินทุน 

1.สหกรณ์มีคู่แข่ง
ในทางธุรกิจมาก 
2.ราคาตน้ทุน
วตัถุดิบมีราคาสูง 
3.ภยัธรรมชาติ ( 
อุทกภยั , ฝนแลง้ , 
โรคระบาด ) 

การพ
ฒั
นาขบวนการสหกรณ์

ในพ
ืน้ท

ีจ่งัหวดัพ
ระนครศรอียธุยา  
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                                                ตารางที ่10  (ต่อ) 

 
กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

ที่ตั้ง 

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํคญั
ของกลุ่ม/องคก์รที่
ดาํเนินงานอยูใ่น

ปัจจุบนั 

ผลงานที่เป็นลกัษณะเด่น
ของกลุ่ม/องคก์ร 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกลุ่ม/องคก์ร 

จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรค 

    เชื่อถือในสหกรณ์จึง
ใหเ้ครดิตในการซื้อ
สินคา้ 

   

8.สหกรณ์การเกษตรบาง
ปะอิน จาํกดั 

32/1 หมู่ที่ 9 ถ.อุดมสร
ยทุธ์  ต.บา้นเลน อ.
บางปะอิน 035-
262859 , 035-261560 
 

1.ธุรกิจสินเชื่อ 
2.ธุรกิจจดัหาสินคา้มา
จาํหน่าย 
3.ธุรกิจรับฝากเงิน 
 

1.ไดร้ับรางวลัสหกรณ์
มาตรฐานระดบัจงัหวดั 
 

1.สหกรณ์นาํ
เทคโนโลยเีขา้ในใช้
ในการดาํเนินงาน
ของสหกรณ์ ทาํให้
สามารถดาํเนินงาน
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
2.สหกรณ์มีเงินทุน
หมุนเวยีน 
3.เจา้หนา้ที่ใน
สหกรณ์สามารถ
ปฏิบตัิงานแทนกนั
ได ้

1.ลูกหนี้การคา้คา้ง
ชาํระหนี้สินจาํนวน
มาก 
2.สมาชิกขาดความรู้
ความเขา้ใจในเรื่อง
สหกรณ์ 
3.กรรมการขาดความ
เขา้ใจในการ
บริหารงาน 

1.มีความเชื่อมโยง
เครือข่ายในการทาํ
ธุรกิจกนั 
2.ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
3.ภาครัฐใหก้าร
สนบัสนุนดา้น
เงินทุน 

1.สหกรณ์มีคู่แข่ง
ในทางธุรกิจมาก 
2.ราคาตน้ทุน
วตัถุดิบมีราคาสูง 
3.ภยัธรรมชาติ ( 
อุทกภยั , ฝนแลง้ , 
โรคระบาด ) 

9.สหกรณ์การเกษตรบาง
ปะหนั จาํกดั 

หมู่ที่ 5 ต.ขวญัเมือง อ.
บางปะหนั  
035-381135, 
035-381135 
 

1.ธุรกิจสินเชื่อ 
2.ธุรกิจจดัหาสินคา้มา
จาํหน่าย 
3.ธุรกิจรับฝากเงิน 
 

- 1.กรรมการมีความ
ซื่อสตัย ์และมีความ
รับผดิชอบ 
2.ฝ่ายจดัการ
ใหบ้ริการแก่สมาชิก 

1.สมาชิกคา้งชาํระ
หนี้สินเป็นเวลานาน 
2.สมาชิกขาดความรู้
ความเขา้ใจในเรื่อง
สหกรณ์ 

1.สหกรณ์มีการ
เชื่อมโยงเครือข่าย
กบัสหกรณ์อื่นๆ 
2. ดอกเบี้ยเงินฝาก
ตํ่า ทาํใหต้น้ทุนการ 

1. สหกรณ์มีคู่แข่ง
ในทางธุรกิจมาก 
2. สหกรณ์มี
เงินทุนนอ้ย 
3. กองทุนฟื้นฟ ู

การพ
ฒั
นาขบวนการสหกรณ์

ในพ
ืน้ท

ีจ่งัหวดัพ
ระนครศรอียธุยา  
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                                                ตารางที ่10  (ต่อ) 

 
กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

ที่ตั้ง 

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํคญั
ของกลุ่ม/องคก์รที่
ดาํเนินงานอยูใ่น

ปัจจุบนั 

ผลงานที่เป็นลกัษณะเด่น
ของกลุ่ม/องคก์ร 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกลุ่ม/องคก์ร 

จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรค 

 
 

   ไดเ้ป็นอยา่งดี 
3.การจดัซื้อสินคา้
จะตอ้งผา่นประธาน
กลุ่ม 
4. สมาชิกส่วนใหญ่
มีความขยนัขนัแขง็
ในการประกอบ
อาชีพ 
5.ทาํเลที่ตั้ง
สาํนกังานดี 
เหมาะสม 

3.สมาชิกส่วนใหญ่
สูงอาย ุ
4.หาสมาชิกจะมาเป็น
กรรมการไดย้าก 
5. มีหนี้คา้งเยอะ 

ผลิตตํ่า 
3.การศึกษาของ
สมาชิกสูงขึ้น ทาํให้
มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
4. มีการเชื่อมโยง
ทางธุรกิจระหวา่ง
สหกรณ์ 
5. ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยทีาํให้
ติดต่อสื่อสารสะดวก 

4.ปริมาณเงินมีมาก 
ประชาชนนาํไปใช้
ในทางอื่น 
5.ประสบภยั
ธรรมชาติ 

10.สหกรณ์การเกษตรภาชี
พฒันา จาํกดั 

16/6 หมู่ที่ 8 ถ.ท่าเรือ-
ภาชี ต.หนองนํ้าใส อ.
ภาชี 
035-311023 
 

1.ธุรกิจสินเชื่อ 
2.ธุรกิจจดัหาสินคา้มา
จาํหน่าย 
 

- 1.สมาชิกใหค้วาม
ร่วมมือและมีความ
ศรัทธาในสหกรณ์ 
2.มีการจดัสรร
หนา้ที่ความ
รับผดิชอบไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
3.สมาชิกพึงพอใจ
ในการใหบ้ริการ 

1.สหกรณ์ขาดแคลน
เงินทุนในการ
ดาํเนินงาน 
2.สมาชิกขาดความรู้
ความเขา้ใจในเรื่อง
สหกรณ์ 
3.ประชากรส่วนใหญ่
ทาํเกษตรกรรม 

1.มีการเชื่อมโยง
ธุรกิจกบัสหกรณ์
อื่นๆ 
2.หน่วยงานราชการ
ใหก้ารสนบัสนุนกบั
สหกรณ์ 

1.อตัราการวา่งงาน
ในพื้นที่สูง 
2.เงินอุดหนุนจาก
ภาครัฐยงัไม่
เพียงพอ 
3.ค่าใชจ้่ายต่างๆ
ในการบริโภคเพิ่ม
สูงขึ้น 
4.หน่วยงาน 

การพ
ฒั
นาขบวนการสหกรณ์

ในพ
ืน้ท

ีจ่งัหวดัพ
ระนครศรอียธุยา  
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                                                ตารางที ่10  (ต่อ) 

 
กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

ที่ตั้ง 

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํคญั
ของกลุ่ม/องคก์รที่
ดาํเนินงานอยูใ่น

ปัจจุบนั 

ผลงานที่เป็นลกัษณะเด่น
ของกลุ่ม/องคก์ร 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกลุ่ม/องคก์ร 

จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรค 

    ของสหกรณ์   ราชการกิจกรรม
ซํ้ าซอ้นกบั
สหกรณ์ 

11.สหกรณ์ผูเ้ลี้ยงสุกร
พระนครศรีอยธุยา จาํกดั 

123/9 หมู่ที่ 4 ถ.ภาชี-
ท่าเรือ ต.ภาชี   

1. ธุรกิจสินเชื่อ 
2.ธุรกิจรวบรวมสินคา้ 

1.รางวลัรองอนัดบัที่1
สหกรณ์ผูเ้ลี้ยงสุกรดีเด่น
แห่งประเทศไทย2.รางวลั
ชนะเลิศกลุ่มผูเ้ลี้ยงสุกร
ระดบัจงัหวดั 
 

1.สมาชิกใหค้วาม
ร่วมมือและเขา้มาทาํ 
ธุรกิจกบัสหกรณ์ 
คิดเป็นจาํนวน 90 % 
2.ประชาชนใน
อาํเภอนิยมบริโภค
เนื้อสุกรปลอดสาร
เร่งเนื้อแดง 
3.เจา้หนา้ที่ใน
สหกรณ์ทาํงานกนั
เป็นทีม 
4.สมาชิกชาํระหนี้
ตามระยะเวลาที่
กาํหนด 

1.สมาชิกยดึติดกบัตรา
ยีห่อ้สินคา้ 
2.สมาชิกขาดความรู้
ความเขา้ใจในเรื่อง
สหกรณ์ 
3.สมาชิกเป็นสมาชิก
กบัหลายๆองคก์ร 
 

1.สหกรณ์มีการ
เชื่อมโยงธุรกิจกบั 
สหกรณ์อื่นๆ 
2.หน่วยงานราชการ
ใหก้ารสนบัสนุนกบั
สหกรณ์ 
3. อตัราการวา่งงาน
ตํ่า ทาํใหม้ีกาํลงัซื้อ
สูง 
4. เทคโนโลยทีาํให้
ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง 
5.ประชากรส่วน
ใหญ่อยูใ่นวยัทาํงาน 

1.สหกรณ์ยงัขาด
แคลนเงินทุนและ 
ยงัไม่มีสาํนกังาน
เป็นของตนเอง 
2.พอ่คา้เขียงหมมูี
อาํนาจในการ
ต่อรองราคาสูง 
3.เทศบาลเป็นผู ้
ออกอาธาบตัร 
4. เกิดโรคระบาด 
5.เงินเฟ้อสูง ทาํให้
ตน้ทุนการผลิตสูง 
ค่าใชจ้่ายสูง 

12.กลุ่มเกษตรกรบา้นลาด
นํ้าเคม็ 

58/6 หมู่ที่ 5 ถ.ผกัไห่-
ป่าโมก ต.ลาดนํ้าเคม็   

1.ธุรกิจผลิตและจดั
จาํหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์

1.ไดร้ับรางวลัจากผูว้า่
ราชการจงัหวดั ปี พ.ศ.  

1.ทางกลุ่มสามารถ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

1.ไม่สามารถประกนั
ราคาขา้วเปลือกให ้

1.สมาชิกส่วนใหญ่
ทาํการเกษตร ทาง 

1.สมาชิกส่วนใหญ่
ทาํนาปีจึงไม่ใชปุ้๋ย  

การพ
ฒั
นาขบวนการสหกรณ์

ในพ
ืน้ท

ีจ่งัหวดัพ
ระนครศรอียธุยา  
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                                                ตารางที ่10  (ต่อ) 

 
กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

ที่ตั้ง 

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํคญั
ของกลุ่ม/องคก์รที่
ดาํเนินงานอยูใ่น

ปัจจุบนั 

ผลงานที่เป็นลกัษณะเด่น
ของกลุ่ม/องคก์ร 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกลุ่ม/องคก์ร 

จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรค 

 อ.ผกัไห่    2.ธุรกิจจดัจาํหน่ายปุ๋ย
นํ้าชีวภาพ 
3.ธุรกิจรับซื้อ 
ขา้วเปลือก(ตลาด
กลาง) 
4.ทดลองทาํนาดว้ย
ปุ๋ยอินทรีย ์

2548 ในการผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์

ชีวภาพไดม้าตรฐาน สูงขึ้นเพราะขา้วไม่ได้
มาตรฐานเป็นขา้วนาปี 
2.สมาชิกไม่มีทุน
ทรัพยใ์นการทาํนา
ปลงัเพราะค่าใชจ้่าย
สูง 
3.ปัญหาหนี้สินไม่ไม่
สามารถแกไ้ขได ้

กลุ่มจึงใหส้มาชิกได้
ลองใชปุ้๋ยที่ทางกลุ่ม
ผลิตขึ้น 

เงินทุนในการและ
ไม่ค่อยดูแล 
ผลผลิตตกตํ่า 
2.ทางกลุ่มไม่มี
ดาํเนินงาน 

13.เครือข่ายOTOP จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

องคก์รพฒันาชุมชน
ศาลากลางจงัหวดั 
พระนครศรีอยธุยา 

01-8812747, 
01-7322319, 
035-211864 

1.ประสานงานดา้น
การตลาด 
2.พฒันาบุคลากร 
3.พฒันาดา้นผลิตภณัฑ ์

1.เป็นเครือข่ายเขม้แขง็
ระดบัประเทศ 

1.รวมตวักบักลุ่ม
อาชีพที่มีจุดมุ่งหมาย
ไปในแนวทาง
เดียวกนั 
2.ประธานจ.อยธุยา
เป็นประธาน
ระดบัประเทศ 

1.ขาดความสามคัคีใน
การรวมกบัพฒันา
องคก์ร 

1.ขอ้มูลมาจากหลาย
องคก์ร ทาํใหข้อ้มูล
ที่ไดม้ีความ
หลากหลายและ
ครอบคลุม 
2.ไดร้ับการ
สนบัสนุนจาก
ภาครัฐ 

1.มีหลากหลาย
แนวความคิด ทาํ
ใหม้ีปัญหาในการ
ทาํงาน 
 

14.กลุ่มอาชีพยาสมุนไพร
อายวุฒันะ 

13/1 หมู่ที่ 5 ต.เกาะ
เกิด อ.บางปะอิน  
035-262815 

1.ผลิตยาเมด็ลูกกร
สมุนไพร 
2.ผลิตขนมไทย 
 

- 1.ผูน้าํกลุ่มมีความ
เขม้แขง็ 
2.สมาชิกในกลุ่มมี
ความสามคัคี และ 

1.ตอ้งจา้งผูม้ีใบ
ประกอบโรคศิลปะ
แพทยแ์ผนไทย 
“เภสชักรรมไทย” 

1.การตลาด มีแหล่ง
จาํหน่ายที่แน่นอน 
และสามารถขยาย
ตลาดไดต้่อไป  

1.วตัถุดิบที่ใชใ้น
การผลิตบางอยา่ง
ตอ้งนาํมาจากต่าง
ทอ้งถิ่น ทาํใหร้าคา 

การพ
ฒั
นาขบวนการสหกรณ์

ในพ
ืน้ท

ีจ่งัหวดัพ
ระนครศรอียธุยา  
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                                                ตารางที ่10  (ต่อ) 

 
กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

ที่ตั้ง 

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํคญั
ของกลุ่ม/องคก์รที่
ดาํเนินงานอยูใ่น

ปัจจุบนั 

ผลงานที่เป็นลกัษณะเด่น
ของกลุ่ม/องคก์ร 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกลุ่ม/องคก์ร 

จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรค 

    ยอมรับในกฏ
ระเบียบของกลุ่ม 
3.มีทุนดาํเนินงาน
เป็นของตนเอง 
4.มีการทาํบญัชี
สามารถตรวจสอบ
ได ้

2.เครื่องมือและ
อุปกรณ์บางอยา่งไม่
เพียงพอต่อการผลิต 
เนื่องจากมีราคาสูง 

เรื่อยๆ 
2.หน่วยงานราชการ
ใหก้ารสนบัสนุน 
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มฯ 
3.ผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มฯไดร้ับ
มาตรฐานจาก
กระทรวง 
สาธารณสุข 
4.ทางกลุ่มให้
เปอร์เซ็นตใ์นการ
ขายและแถมสินคา้
ใหแ้ก่ร้านคา้ 

สูง 
2.ภยัธรรมชาติ (นํ้า
ท่วมโรงเรือนที่
ผลิต) 

15.กลุ่มอาชีพจกัสานบา้น
หวัเวยีง 

51 หมู่ที่ 2 ต.หวัเวยีง 
อ.เสนา 
01-9482134,                   
035-396229 
 

1.ผลิตผลิตภณัฑจ์กั
สานจาก หวาย กก 
และไผ ่
2.ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ในชุมชน 
3.จดัจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ ์

1.ไดร้ับมาตรฐานของ
ผลิตภณัฑจ์ากกระทรวง
อุตสาหกรรม 
2.ไดร้ับมาตรฐานของ
ผลิตภณัฑจ์ากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
3.รางวลัผลิตภณัฑห์นึ่ง 

1.ผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มฯมีคุณภาพ 
2.สมาชิกในกลุ่มมี
ความสามคัคี และมี
ความตั้งใจในการ
ทาํงานและร่วม
กิจกรรมกบัทาง 

1.ยงัขาดเงินทุน
หมุนเวยีนที่นาํมาซื้อ
เครื่องมือ 
2.วตัถุดิบมีราคาสูง 
และบางอยา่งจะสัง่
วตัถุดิบนาํเขา้มา 

1.สามารถขยาย
ตลาดเพื่อจาํหน่าย
ผลิตภณัฑใ์นต่าง
พื้นที่ 
2.เปิดโอกาส
แลกเปลี่ยนขอ้มูล
และความรู้ใหก้บั 

1.ภาครัฐและ
ภาคเอกชนยงั
ประสานงานไดไ้ม่
มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 
2.ขาดความรู้ใน
เรื่องการออกแบบ 

การพ
ฒั
นาขบวนการสหกรณ์

ในพ
ืน้ท

ีจ่งัหวดัพ
ระนครศรอียธุยา  
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                                                ตารางที ่10  (ต่อ) 

กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

ที่ตั้ง 

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํคญั
ของกลุ่ม/องคก์รที่
ดาํเนินงานอยูใ่น

ปัจจุบนั 

ผลงานที่เป็นลกัษณะเด่น
ของกลุ่ม/องคก์ร 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกลุ่ม/องคก์ร 

จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรค 

   ตาํบลหนึ่งผลิตภณัฑ ์
ระดบั 3 ดาว 

กลุ่มฯ 
3.ตลาดยอมรับ
ผลิตภณัฑข์องทาง
กลุ่มฯ 
4.รูปแบบของกลุ่มมี
เอกลกัษณ์เป็นของ
ตนเอง 

 กลุ่มอื่นๆที่ตอ้งการ
เขา้มาศึกษา 
3.มีหนงัสือรับรอง
ต่างๆในการรับรอง
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มฯ 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพใน
การทาํงานของกลุ่ม
ฯ 

ผลิตภณัฑใ์ห้
ทนัสมยั 
3.ยงัไม่มีวตัถุดิบ
เขา้มาทดแทน เพื่อ
ลดตน้ทุนการผลิต 

16.กลุ่มอาชีพงาน
ผลิตภณัฑจ์ากผา้ 

122 หมู่ที่ 9 ต.บา้นเลน 
อ.บางปะอิน   
035-262185, 
06-0436699,  
06-7553067 

1.ผลิตภณัฑห์มอนรูป
หวัใจ 
2.ผลิตภณัฑก์ล่อง
กระดาษทิชชู 
3.ผลิตภณัฑข์องชาํร่วย
มีแบบต่างๆ 
4.ผลิตภณัฑเ์สื้อผา้เดก็ 
และเสื้อผา้ผูใ้หญ่ 
 

- 1.ผูน้าํของกลุ่มฯเป็น
ครูสอนสายวชิาชีพ 
ทาํใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์
ออกมาหลากหลาย 
2.มีการลงทุน
ดาํเนินงานเป็นของ
กลุ่มเอง 
3.มีการทาํบญัชี 
สามารถตรวจสอบ
ได ้
4.มีใบประกอบการ
เป็นหลกัฐาน 

1.ทางกลุ่มฯยงัขาด
เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการผลิตผลิตภณัฑ ์

1.หน่วยงานราชการ
ใหก้ารสนบัสนุน 
โดยการจดัหา 
สถานที่จดัจาํหน่าย
สินคา้ให ้

1.เครื่องมือและ
อุปกรณ์มีราคาสูง 
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                                                ตารางที ่10  (ต่อ) 

 
กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

ที่ตั้ง 

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํคญั
ของกลุ่ม/องคก์รที่
ดาํเนินงานอยูใ่น

ปัจจุบนั 

ผลงานที่เป็นลกัษณะเด่น
ของกลุ่ม/องคก์ร 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของกลุ่ม/องคก์ร 

จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรค 

17.กลุ่มอาชีพนํ้าลูกยอ 21 หมู่ที่ 1 ต.ชา้งนอ้ย 
อ.บางไทร 04-
1321963 
 

1.ผลิตภณัฑน์ํ้าลูกยอ 
2.ผลิตภณัฑใ์บชายอ 

- 1.ผูน้าํกลุ่มมีความ
เขม้แขง็ 
2.สมาชิกในกลุ่มมี
ความสามคัคี 
3.มีทุนดาํเนินงาน
เป็นของตนเอง 

2.เครื่องมือและ
อุปกรณ์บางอยา่งไม่
เพียงพอต่อการผลิต 
เนื่องจากมีราคาสูง 

1.ผลิตภณัฑข์องทาง
กลุ่มฯ ไดส้่งออกไป
จาํหน่ายใน
ต่างประเทศ 

1.ตลาดในการ
จาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ยงัมีไม่มากนกั 

18.กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นผี
มด 

48 หมู่ที่ 7 ต.ไทรนอ้ย 
อ.บางขาว    
035-244834,      
035-302205 

1.ผลิตภณัฑจ์ากกลว้ย 
เช่น กลว้ยตาก กลว้ย
อบแผน่ 
2.ผลิตภณัฑส์มุนไพร
อบกรอบ  
3.ผลิตภณัฑผ์ลไม้
เชื่อมแหง้ 

1.ไดร้ับรางวลัชนะเลิศปี 
2542 – 2544 ของ
ผลิตภณัฑก์ลว้ยตาก ใน
งานเกษตรแฟร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2.ไดร้ับรางวลัชนะเลิศปี 
2546 ของผลิตภณัฑก์ลว้ย
อบแผน่ ในงานศูนยศ์ิลปา
ชีพบางไทร  
3.ไดร้ับรางวลัหนึ่งตาํบล
หนึ่งผลิตภณัฑ ์ ปี 2547 
ระดบั 5 ดาวของผลิตภณัฑ์
สมุนไพรอบกรอบ 

1.ผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มฯ มีคุณภาพ 
2.มีทุนดาํเนินงาน
เป็นของตนเอง 

1.ทางกลุ่มฯขาด
บุคลากรที่มีคุณภาพ
ในการปฏิบตัิงานใน
ฝ่ายการผลิต 
2.ตลาดในการ
จาํหน่ายสินคา้ยงัมี
นอ้ย 

1.ไดร้ับการ
สนบัสนุนจากทาง
ราชการ 

1.ยงัขาดแคลน
เรื่องวตัถุดิบ 
2.ขาดแคลน
เงินทุน 
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2.2.3 บทบาท  ภารกิจเกี่ยวกับการเช่ือมโยงพันธมิตรที่ มีอยู่เดิมในพื้นที่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

 จากการสาํรวจการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม/องคก์รประชาชน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีอยู่ เ ดิมนั้ น พบว่า  กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2548 สหกรณ์นั้นมีเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ในพื้นท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและภายนอกจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงมีการดาํเนินงานร่วมธุรกิจกนั 
อยูแ่ลว้  4  ประเภทไดแ้ก่  

1) การเช่ือมโยงธุรกิจการเงิน   
2) การเช่ือมโยงธุรกิจปุ๋ย   
3) การเช่ือมโยงธุรกิจขา้วสาร  
4) การเช่ือมโยงทางดา้นสงัคม 

  มูลค่าธุรกิจจากการเช่ือมโยงในปี 2548 ทั้ง 3 ประเภท มีดงัน้ี การเช่ือมโยงธุรกิจ
การเงิน จาํนวน 79,620,000  บาท   การเช่ือมโยงธุรกิจปุ๋ย จาํนวน 20,410,600 บาท  การเช่ือมโยง
ธุรกิจขา้วสาร  จาํนวน  6,000,000 บาท  รวมทั้งส้ิน   106,030,600  บาท (ตารางท่ี 13 – 16  และภาพ
ท่ี 8 - 11)   

 ส่วนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรีในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาพบว่า  มี
การเช่ือมโยงธุรกิจกนับา้ง แต่อยูใ่นแวดวงของกลุ่มของตนเองเท่านั้น ไม่มีการเช่ือมโยงกบัสหกรณ์
ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงสามารถสรุปการเช่ือมโยงธุรกิจต่างๆไดด้งัน้ี 

 

1.  การเช่ือมโยงธุรกจิการเงิน 
 กิจกรรมการดาํเนินงานของการเช่ือมโยงธุรกิจการเงิน  ของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ

ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีการดาํเนินงานการเช่ือมโยงธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือสหกรณ์ท่ีมีขนาดเลก็ให้มีสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มฐานะความมัน่คงกบัสหกรณ์
ใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจต่อไป  

 ปริมาณการเช่ือมโยงธุรกิจการเงิน ของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆในพื้นท่ีจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา ณ ส้ินเดือนธนัวาคม ปี 2548 มีทั้งส้ิน  79,620,000   บาท 
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ตารางที ่11 การเช่ือมโยงธุรกิจการเงินท่ีมีอยูเ่ดิมในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาก่อนท่ี
โครงการวิจยัจะเขา้ไป 
 

ช่ือสหกรณ์  กิจกรรมเช่ือมโยง ช่ือสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยง มูลค่า (บาท) 
1.สกก.พระนครศรีอยธุยา จก. รับฝากเงิน สกก.มหาราช จก. 

สกก.อุทยั จก. 
9,700,000 

100,000 
 

  สกก.นครหลวงพฒันาท่ีดิน จก. 100,000  
  สกก.บางบาล จก. 3,000,000  
2.สกก.บางบาล จก. รับฝากเงิน สกก.พระนครศรีอยธุยา จก. 100,000  
  สกก.บา้นแพรก จก. 1,000,000  
  สกก.บางประอิน จก. 2,000,000  
  สกก.อุทยั จก. 4,000,000  
  สกก.มหาราช จก. 2,000,000  
  สกก.บางซา้ย จก. 500,000  
  สกก.นครหลวงพฒันาท่ีดิน จก. 500,000  
3.สกก.มหาราช จก. ฝากเงิน สกก.พระนครศรีอยธุยา จก. 9,700,000  
  สกก.อุทยั จก. 300,000  
  สกก.บางปะอิน จก. 2,080,000  
  สกก.ผกัไห่ จก. 2,000,000  
  สกก.บางบาล จก. 2,500,000  
4.สกก.ผกัไห่ จก. ฝากเงิน สกก.อุทยั จก. 2,000,000  
  สกก.มหาราช จก. 2,000,000  

 
 สกก.ผูเ้ล้ียงสุกร

พระนครศรีอยธุยา จก. 
1,000,000  

  สกก.บางปะหนั จก. 100,000  
  สกก.มีดอรัญญิก จก. 1,000,000  
5.สกก.เสนา จก. ฝากเงิน สกก.บางบาล จก. 2,000,000  
  สกก.อุทยั จก. 2,000,000  
  สกก.บางปะหนั จก. 1,000,000  
  สกก.บา้นแพรก จก. 1,000,000  
  สกก.บางไทร จก. 1,000,000  
  สกก.ลาดบวัหลวง จก.  500,000  
 รับฝาก สกก.บางซา้ย จก.  2,000,000  
6.สกก.บางปะอิน จก. ฝากเงิน สกก.มหาราช จก.  2,080,000  
  สกก.อุทยั จก.  100,000  
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ตารางที ่11   (ต่อ) 
ช่ือสหกรณ์  กิจกรรมเช่ือมโยง  ช่ือสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยง มูลค่า (บาท) 

    สกก.บา้นแพรก จก. 200,000  
    สกก.นครหลวง จก. 100,000  
  รับฝาก  สกก.ปฏิรูปท่ีดินเสนา จก. 1,000,000  
    สกก.มหาราช จก. 2,000,000  
    สกก.บางบาล จก. 2,000,000  
7.สกก.บางปะหนั จก.  ฝากเงิน  สกก.เสนา จก. 100,000  
    สกก.ผกัไห่ จก. 100,000  
    สกก.บา้นแพรก จก. 100,000  

  
 

 
ชุมนุมสก.จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

100,000  

8.สกก.อุทยั จก.  รับฝาก  สกก.เสนา จก. 800,000  
    สกก.บางปะอิน จก. 500,000  
    สกก.บางบาล จก. 4,000,000  
    สกก.มหาราช จก. 2,000,000  
    สกก.ผกัไห่ จก. 200,000  
9.สกก.บางไทร จก.  ฝากเงิน  สกก.เสนา จก. 1,000,000  
    สกก.ลาดบวัหลวง จก. 100,000  
10.สกก.ผูเ้ล้ียงสุกร
พระนครศรีอยธุยา จก. 

 
รับฝาก 

 
ชุมนุมสก.จงัหวดั 
พระนครศรีอยธุยา จก. 

1,000,000 
 

 

    สกก.ผกัไห่ จก. 2,000,000  
11.สกก.ภาชีพฒันา จก.  รับฝาก  สกก.นครหลวง จก. 700,000  
    สกก.ผกัไห่ จก. 300,000  

  
 

 
ชุมนุมสก.จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

2,000,000  

    กรมส่งเสริมการเกษตร 1,960,000  
รวมมูลค่าธุรกิจ 79,620,000  

 
 
 
 



                                                                              
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกก. 
นครหลวง 

จก. 

สกก. 
บางปะหนั 

จก. 

สกก. 
บางบาล จก. 

สกก. 
ผกัไห ่จก. 

สกก. 
อุทยั จก. 

สกก. 
เสนา จก. 

สกก. 
บางปะอนิ 

จก. 

สกก. 
ภาชพีฒันา 

จก. 

สกก. 
บางซา้ย จก.  

สกก. 
ทา่เรอื จก. 

สกก. 
มหาราช 
จก. 

สกก. 
บา้นแพรก 

สกก. 
พระนครศร ี
อยุธยา 

สกก. 
นครหลวง

พฒันาทีด่นิจก. 

สกก. 
บางไทร จก. 

สกก. 
ลาดบวัหลวง 

จก. 

สก.ผูเ้ลี้ยงสุกร 
พระนครฯ จก. 

สกก.มดี
อรญัญกิ 
จก. 

สกก.ปฎริปู
ทีด่นิเสนา 

จก. 

ชุมนุม
สหกรณ์
จงัหวดั 

ภาพที ่8 การเชื่อมโยงธุรกิจการเงินที่มีอยูเ่ดิมในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาก่อนเขา้ร่วมโครงการวิจยั 

       นาํเงินไปฝาก  
                    ทั้งนาํเงินไปฝากและรับฝากเงิน 

การพ
ฒั
นาขบวนการสหกรณ์

ในพ
ืน้ท

ีจ่งัหวดัพ
ระนครศรอียธุยา  

 57 



                                               การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา   58                        
                                                

 2.  การเช่ือมโยงธุรกจิปุ๋ย 
 กิจกรรมการดาํเนินงานของการเช่ือมโยงธุรกิจปุ๋ย  ของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆใน

พื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีการดาํเนินงานการเช่ือมโยงธุรกิจ ซ่ึงสหกรณ์ท่ีเป็นศูนยก์ลางใน
การจาํหน่ายปุ๋ยให้กับสหกรณ์ต่างๆ คือ สหกรณ์การเกษตรบางบาล จาํกัด เน่ืองจากสหกรณ์
การเกษตรบางบาล จาํกดั จาํหน่ายปุ๋ยในราคาท่ีตํ่า และจาํหน่ายปุ๋ยท่ีมีคุณภาพให้กบัสหกรณ์ต่างๆ  
แต่ก็มีสหกรณ์บางแห่ง ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรอุทยั จาํกดั สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จาํกดั 
และสหกรณ์การเกษตรบางไทร จาํกดั ท่ีซ้ือกบัทางโรงงานปุ๋ย และแหล่งผลิต เพราะดว้ยพื้นท่ีของ
สหกรณ์นั้น อยูใ่กลก้บัโรงงานและแหล่งผลิตปุ๋ย ทาํใหเ้สียค่าใชจ่้ายในการขนส่งนอ้ยลง และซ้ือปุ๋ย
ในราคาท่ีตํ่ากวา่ทอ้งตลาด 

 ปริมาณการเช่ือมโยงธุรกิจปุ๋ย   ของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ณ ส้ินเดือนธนัวาคม ปี 2548 มีทั้งส้ิน  20,410,600  บาท 
 

ตารางที่ 12 เครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจปุ๋ยท่ีมีอยู่เดิมในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนท่ี
โครงการวิจยัจะเขา้ไป 
 

ช่ือสหกรณ์  กิจกรรมเช่ือมโยง  ช่ือสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยง มูลค่า (บาท) 
1.สกก.บางบาล จก.  ขายปุ๋ย  สกก.เสนา จก. 210,600  
    สกก.พระนครศรีอยธุยา จก. 2,000,000  
    สกก.ผกัไห่ จก. 100,000  
    สกก.มหาราช จก. 2,000,000  
    สกก.บางซา้ย จก. 200,000  
    สกก.บางปะหนั จก. 1,800,000  
    สกก.นครหลวง จก. 1,000,000  
    สกก.ภาชีพฒันา จก. 500,000  
    สกก.ท่าเรือ จก. 250,000  
    สกก.บา้นแพรก จก. 300,000  
2.สกก.อุทยั จก.  ซ้ือปุ๋ย  โรงงาน 3,300,000  
3.สก.ผูเ้ล้ียงสุกรแห่ง
ประเทศไทย จก. 

 
ซ้ือปุ๋ย 

 
ชุนนุมสก.แห่งประเทศไทย 2,700,000 

 

4.สกก.บางปะอิน จก.  ซ้ือปุ๋ย  โรงงาน 100,000  
    แหล่งผลิตต่างๆ 250,000  
5.สกก.บางไทร จก.  ซ้ือปุ๋ย  โรงงาน 500,000  
6.สกก.ภาชีพฒันา จก.  ซ้ือปุ๋ย  ชุนนุมสก.แห่งประเทศไทย 5,200,000  

รวมมูลค่าธุรกิจ 20,410,600  



                                                
                                                

             ปุ๋ย 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9  การเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ยที่มีอยูเ่ดิมในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาก่อนเขา้ร่วมโครงการวิจยั 

สกก. 

บางบาล 

สกก. 
ผกัไห ่จก. 

สกก. 
อุทยั 
จก. 

สกก. 
เสนา จก. 

สกก. 
บางปะอนิ 

จก. 

สกก. 
ภาชพีฒันา 

จก. สกก. 
บางซา้ย 
จก. 

สกก. 
ทา่เรอื 
จก. สกก. 

มหาราช 
จก. 

สกก. 
บา้นแพรก 

จก. 

สกก. 
นครหลวง 

จก. 
สกก. 

บางปะหนั 
จก. 

สกก. 
นครหลวง

พฒันาทีด่นิ จก. 

สกก. 
บางไทร 
จก. 

โรงงานปุ๋ ย 

สกก. 
พระนครศร ี
อยุธยา จก. 

สกก. 
อุทยั 
จก. 

โรงงานปุ๋ ย 

การพ
ฒั
นาขบวนการสหกรณ์

ในพ
ืน้ท

ีจ่งัหวดัพ
ระนครศรอียธุยา  
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 3.  การเช่ือมโยงธุรกจิข้าวสาร 
 กิจกรรมการดําเนินงานของการเช่ือมโยงธุรกิจข้าวสาร  สหกรณ์ท่ีเป็น

ศูนย์กลางในการจาํหน่ายขา้วสารให้กับสหกรณ์ต่างๆ คือ สหกรณ์การเกษตรมหาราช จาํกัด 
เน่ืองจากสหกรณ์การเกษตรมหาราช จาํกดั จาํหน่ายขา้วสารในราคาท่ีตํ่า และจาํหน่ายขา้วสารท่ีมี
คุณภาพใหก้บัสหกรณ์ต่างๆ  และทางสหกรณ์การเกษตรมหาราช จาํกดัยงัจาํหน่ายนอกพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ไดแ้ก่ จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัลพบุรี 

 ปริมาณการเช่ือมโยงธุรกิจขา้วสาร  ของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆในพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ณ ส้ินเดือนธนัวาคม ปี 2548 มีทั้งส้ิน  6,000,000  บาท 
 

ตารางท่ี 13  การเช่ือมโยงธุรกิจข้าวสารท่ีมีอยู่เดิมในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนท่ี
โครงการวิจยัจะเขา้ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือสหกรณ์  กิจกรรมเช่ือมโยง  ช่ือสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยง มูลค่า (บาท) 
1.สกก.มหาราช  จก.  ขายขา้วสาร  สกก.พระนครศรีอยธุยา  จก. 3,700,000  
    สกก.บา้นแพรก  จก. 50,000  
    สกก.บางปะหนั  จก. 150,000  
    สกก.นครหลวง  จก. 1,500,000  

    
สกก.นครหลวงพฒันาท่ีดิน 
จก. 

200,000 
 

    สกก.ภาชีพฒันา  จก. 100,000  
2.สกก.ภาชีพฒันา  จก.  ซ้ือขา้วสาร 

 
ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

300,000  

รวมมูลค่าธุรกิจ 6,000,000  
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ภาพที ่10 การเช่ือมโยงธุรกิจขา้วสารท่ีมีอยูเ่ดิมในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาก่อนเขา้ร่วม
โครงการวิจยั 

 

จงัหวดั
สระบุรี 

จงัหวดั
ลพบุรี 

ชุมนุมสก.จงัหวดั 
พระนคร 
ศรีอยธุยา 

 

สกก.พระนคร
ศรีอยธุยา จก. 

 

สกก.อุทยั จก.
 

สกก.ภาชีพฒันา 
จก. 

 

สกก.บา้นแพรก 
จก. 

 

สกก.นครหลวง 
พฒันาท่ีดิน จก. 

 

สกก.นครหลวง 
จก. 

 

สกก.บางปะหนั 
จก. 

 

สกก.มหาราช 
จก. 
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 4.  การเช่ือมโยงทางด้านสังคม 
 กิจกรรมการดําเนินงานของการเช่ือมโยงทางด้านสังคม  สหกรณ์ท่ีเป็น

ศูนยก์ลางทางสังคมให้กบัสหกรณ์ต่างๆ คือ สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยธุยา จาํกดั เน่ืองจาก
สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จาํกัด มีศักยภาพในการอบรมและให้ความรู้เก่ียวกับ
โปรแกรมบญัชีทางสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ต่างๆ เพื่อใหก้ลุ่มสหกรณ์ต่างๆมีความรู้ และสามารถทาํ
รายงาน เอกสาร และจดัทาํบญัชีใหแ้ก่ทางสหกรณ์ของตนได ้
 

ตารางที่ 14  การเช่ือมโยงทางด้านสังคมท่ีมีอยู่เดิมในพื้นท่ีจังหวดัพระนครศรีอยุธยาก่อนท่ี
โครงการวิจยัจะเขา้ไป 
 

ช่ือสหกรณ์  กิจกรรมเช่ือมโยง  ช่ือสหกรณ์ท่ีเช่ือมโยง  
1.สกก.พระนครศรีอยธุยา จก.   อบรมดา้นบญัชีสก.  สกก.บางบาล จก.  
    สกก.มหาราช จก.  
    สกก.ผกัไห่ จก.  
    สกก.อุทยั จก.  
    สกก.เสนา จก.  
    สกก.ท่าเรือ จก.  
    สกก.บางซา้ย จก.  
    สกก.นครหลวง จก.  

    
สกก.นครหลวงพฒันา
ท่ีดิน จก. 

 

    สกก.บางปะหนั จก.  
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สกก.บางปะ

หนั 

 
สกก.นคร
หลวง จก. 

 
สกก.บางซา้ย 

จก. 

 
สกก.ท่าเรือ 

จก.  
สกก.เสนา 

จก. 

 
สกก.อุทยั จก. 

 
สกก.ผกัไห่ 

จก. 

สกก.นคร
หลวงพฒันา
ท่ีดิน จก. 

 
สกก.มหาราช

จก. 

 
สกก.บางบาล

จก. 

สกก.พระนคร
ศรีอยุธยา จก. 

ภาพที่ 11 การเช่ือมโยงทางด้านสังคมท่ีมีอยู่เดิมในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเข้าร่วม
โครงการวิจยั 
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บทที ่3 
 

บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 

3.1 แหล่งข้อมูล/วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 3.1.1 แหล่งข้อมูล/วธีิการเกบ็ข้อมูล 

การดาํเนินงานวิจยัคร้ังน้ี โดยรวบรวมขอ้มูลคนจนในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารงานวิจยั วารสาร วิทยานิพนธ์  ส่ือ
อิเลคทรอนิกส์เช่น ซีดี เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารต่างๆ และขอ้มูลทางสถิติจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งต่างๆในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดแ้ก่   

1) สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา/ผูว้า่ราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
2) สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   
3) กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 1 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
4) สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรี  และกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา 
 ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่อบรรยายสรุปให้ทราบถึงขอ้มูลทัว่ไป บทบาท ภารกิจของ
กลุ่ม/องคป์ระชาชน  ลกัษณะหรือสาเหตุของปัญหาความยากจน และขอ้มูลคนจนในพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือในการให้ขอ้มูลจากหน่วยงานราชการต่างๆในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาเป็นอยา่งดี   
  

หน่วยงานในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประเดน็/เร่ืองการขอขอ้มูล 
1. สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผูว้่า
ราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

- ปัญหาความยากจน  
- จาํนวนคนจนในพ้ืนท่ีจงัหวดั 
พระนครศรีอยธุยา 

2. สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา - จาํนวนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่ม
อาชีพ วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

- การดาํเนินงานของสหกรณ์ต่างๆในพื้นท่ี 
จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา 

  - ขอ้มูล และความรู้ในการจดัตั้งสหกรณ์  
3. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 1 จงัหวดั  - ขอ้มูลทุนปริมาณธุรกิจของสหกรณ์กลุ่ม/ 
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หน่วยงานในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประเดน็/เร่ืองการขอขอ้มูล 
    พระนครศรีอยธุยา    องคก์รประชาชนซ่ึงมีขอ้มูลในบทท่ี 2 
4. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี และกลุ่ม

อาชีพต่างๆในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

- จาํนวนสมาชิก และจาํนวน สมาชิกท่ีจด
ทะเบียนคนจนของแต่ละสหกรณ์ 

- ขอ้มูลพื้นฐานของแต่ละสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพต่างๆ 

  

3.2  ข้อมูลคนจนจดทะเบียน  
 

ตารางที ่ 15  แสดงขอ้มูลคนจนในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
รายการ จํานวนคนจนจดทะเบียน ค่าร้อยละ 

ประชากรในจังหวดั 118,974 100.00 
ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

  

- แบ่งตามพืน้ที(่จําแนกเป็นรายอาํเภอ)   
   1. อาํเภอพระนครศรีอยธุยา   11,059 9.30 
   2. อาํเภอท่าเรือ    7,860 6.61 
   3. อาํเภอนครหลวง    6,802 5.72 
   4. อาํเภอบางไทร    7,619 6.40 
   5. อาํเภอบางบาล    2,453 2.06 
   6. อาํเภอบางปะอิน  11,327 9.52 
   7. อาํเภอบางปะหนั   6,853 5.76 
   8. อาํเภอผกัไห่   8,374 7.04 
   9. อาํเภอภาชี   5,552 4.67 
  10. อาํเภอลาดบงัหลวง   9,417 7.92 
  11. อาํเภอวงันอ้ย 11,217 9.43 
  12. อาํเภอเสนา 10,825 9.10 
  13. อาํเภอบางซา้ย  2,313 1.94 
  14. อาํเภออุทยั  8,144 6.85 
  15. อาํเภอมหาราช  6,636 5.58 
  16. อาํเภอบา้นแพรก  2,523 2.12 
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ตารางที ่15 (ต่อ) 
จอ้สใมใอวงแปอวงปแสองใปงอวปรายการ จํานวนคนจนจดทะเบียน ค่าร้อยละ 

-  แบ่งตามปัญหาความยากจน   
   1. ท่ีดินทาํกิน   
       1.1 ไม่มีท่ีดินทาํกิน 14,156 11.90 
       1.2 มีท่ีทาํกินแต่ไม่เพยีงพอ 4,065   3.42 
       1.3 มีท่ีดินแต่ไม่มีเอกสิทธ์ิ 146   0.12 
   2. คนเร่ร่อน 35   0.03 
   3. ประกอบอาชีพผดิกฏหมาย 29   0.02 
   4. นร./นศ. ไม่มีรายไดท่ี้เหมาะสม 1,165   0.98 
   5. การถูกหลอกลวง 487   0.41 
   6. หน้ีสินในภาคประชาชน   
       6.1 หน้ีในระบบ 30,340 25.50 
       6.2 หน้ีนอกระบบ 21,136 17.77 
   7. ท่ีอยูอ่าศยั 32,846 27.61 
   8. ดา้นอ่ืนๆ 14,569 12.25 
สมาชิกสหกรณ์จดทะเบียนและสหกรณ์ภาค
ประชาชนทีเ่ข้าร่วมเครือข่ายของโครงการวจัิย 

9      100.00 

- สหกรณ์จดทะเบียน   
1. สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยธุยา จาํกดั 1  11.11 
2. สหกรณ์การเกษตรบางบาล จาํกดั 1  11.11 
3. สหกรณ์การเกษตรมหาราช จาํกดั 2 22.22 
4.  สหกรณ์การเกษตรผกัไห่ จาํกดั -   0.00 
5. สหกรณ์การเกษตรอุทยั จาํกดั -   0.00 
6. สหกรณ์การเกษตรเสนา จาํกดั -   0.00 
7. สหกรณ์การเกษตรบางไทร จาํกดั 1 11.11 
8. สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จาํกดั 2 22.22 
9. สหกรณ์การเกษตรบางปะหนั จาํกดั 1 11.11 
10. สหกรณ์การเกษตรภาชีพฒันา จาํกดั 1 11.11 
11. สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรอยธุยา จาํกดั -   0.00 



                                                การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา 67     

ตารางที ่15 (ต่อ)   
  รายการ จํานวนคนจนจดทะเบียน ค่าร้อยละ 

- สหกรณ์ภาคประชาชน - 100.00 
กลุ่มเกษตรกร   
1.กลุ่มเกษตรกรทาํนาลาดนํ้าเคม็ -     0.00 
กลุ่มสตรี   
1.กลุ่มสตรีบา้นผมีด -     0.00 
กลุ่มอาชีพและกลุ่มผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์( OTOP ) 

  

1. เครือข่าย OTOP จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา -     0.00 
2. กลุ่มอาชีพสมุนไพรยาอายวุฒันะ -     0.00 
3. กลุ่มอาชีพจกัสานบา้นหวัเวียง -    0.00 
4. กลุ่มอาชีพผลิตภณัฑจ์ากผา้ -    0.00 
5. กลุ่มอาชีพนํ้าลูกยอ -    0.00 

 

3.3 การดําเนินงานแก้ปัญหาความยากจนและบทสรุป 
 

 3.3.1  แนวคดิคาราวานแก้จนของศูนย์อาํนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพือ่เอาชนะความยากจน
ของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  
 

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดด้าํเนินคาราวานแกจ้นตามกรอบแนวทางการดาํเนินงานของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ทุกอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ/ตาํบล ใช้เป็นกรอบดาํเนินงานตามโครงการ
คาราวานแก้จนเต็มพื้นท่ี จึงกาํหนดเป้าหมายว่าอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ/ตาํบล ทุกแห่ง จะตอ้งจัดทีม
คาราวานแกจ้นของจงัหวดัออกไปดาํเนินการเป็นรายครัวเรือนอยา่งนอ้ยครัวเรือนละ 3 รอบ ดงัน้ี 

1) ระยะท่ี 1 มีเป้าหมายเพื่อออกไปตรวจสอบขอ้มูล (Verify) และจดัทาํขอ้มูล
ศักยภาพ (Profile) ของครัวเรือนยากจนท่ีจดทะเบียนไว้กับทางราชการ เพื่อให้ทราบถึงขีด
ความสามารถของครัวเรือนนั้นว่ามีความถนัดในการประกอบอาชีพดา้นใดบา้ง มีรายรับ-รายจ่าย
มากนอ้ยแตกต่างกนัเพียงใด กรณีพบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหนา้ หากแกไ้ขไดต้อ้งดาํเนินการ
ทนัที การดาํเนินการในคร้ังท่ี 1 น้ี อาํเภอและก่ิงอาํเภอทุกแห่ง จะตอ้งจดัทีมคาราวานแกจ้นออกไป
พบปะเยีย่มเยยีนครัวเรือนยากจนท่ีจดทะเบียนใหไ้ดค้รบ 
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2) ระยะท่ี 2  กรณีครัวเรือนท่ีในระยะท่ี 1 ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาหรือให้ความ
ช่วยเหลือได้สําเร็จ ทีมคาราวานแก้จนของจังหวดั จะต้องนําขอ้มูลปัญหาความต้องการและ
ศกัยภาพของครัวเรือนท่ีจดัทาํไวไ้ปประสานงานกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คน้หา
วิธีการแกไ้ขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือ แจง้จดัคาราวานแกจ้นเขา้ไปดาํเนินการเป็นรอบท่ีสอง  
การดาํเนินงานรอบน้ี สามารถดาํเนินการไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอให้ครบ 4 เดือนของการดาํเนินงาน
รอบแรก อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ/เขตทุกแห่งจะตอ้งจดัคาราวานแกจ้นออกไปพบปะเยี่ยมเยียนครัวเรือน
ยากจนท่ีจดทะเบียนและสามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนไดค้รบทุกครัวเรือนเป้าหมาย 

3) ระยะท่ี 3 เพื่อสร้างความยัง่ยนืในการแกไ้ขปัญหา ทีมคาราวานแกจ้นของจงัหวดั
จะตอ้งเขา้พบปะเยี่ยมเยียนครัวเรือนอย่างสมํ่าเสมอ โดยตอ้งตรวจสอบว่าภายหลงัท่ีไดใ้ห้ความ
ช่วยเหลือไปแลว้ครัวเรือนนั้นมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเพิ่มข้ึนหรือไม่ อยา่งไร มีการควบคุม
รายจ่ายท่ีฟุ่ มเฟือยหรือรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็นหรือไม่ เป็นตน้ อาํเภอและก่ิงอาํเภอทุกแห่ง จะตอ้งจดั
คาราวานแกจ้นออกไปพบปะเยีย่มเยยีนครัวเรือนยากจนท่ีจดทะเบียนไดค้รบทุกครัวเรือนทั้ง 3 คร้ัง 
สาํหรับขั้นตอนการดาํเนินงานคาราวานแกจ้นของอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ/ตาํบล ในพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาตามแนวทางท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ สามารถแสดงขั้นตอนได ้ตามภาพท่ี 12 
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  ภาพที ่12   ขั้นตอนการดาํเนินงานคาราวานแกจ้น 
ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สรา้งทมีงานคาราวานแกจ้นของ
อาํเภอ/กิง่อาํเภอ/ตาํบล 

สาํรวจ Supply ทีม่อียูใ่นพ.ท./
สว่นกลางจดัสรรลงพืน้ที ่

Verity ขอ้มลูผูจ้ดทะเบยีน
และแกไ้ขเบือ้งตน้เทา่ทีท่าํ
ไ ้

จดทะเบยีนเพิม่ 

แยกประเภทผูล้งทะเบยีน 

Need Want 

ทาํ Profile 

คณะทาํงาน ศตจ.อาํเภอ/เขต 
จดัทาํ demand ตามขอ้มลู 

แกป้ญัหา (Matching Supply and Demand) แผนชุมชน 

หน้ีสนิภาคประชาชน ดา้นเกษตรกรรม ดา้นแรงงาน ดา้นทีด่นิทาํกนิ ดา้นทีอ่ยูอ่าศยั 

ยงัแกไ้มไ่ด ้

รายงาน ศตจ.ชาต ิ

รายงาน ศตจ. จ. 

แกไ้ดส้าํเรจ็ 

จดัทาํขอ้มลูผูไ้ดร้บั
การชว่ยเหลอื 

ดาํเนินการแกไ้ข 

น่าจะไมส่าํเรจ็/เกนิความสามารถ 
  ไมเ่กนิความสามารถ 

รายชุมชน 

รายครวัเรอืน 

ได ้

ไมไ่ด ้
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แบบจําลองการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน  (ภาพท่ี 13) 
     จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดน้าํแบบจาํลองน้ี มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาสังคมและความ

ยากจนในจงัหวดั ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 
1) เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) 

 เพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ใหป้ระชาชนผูป้ระสบปัญหาสังคมและความยากจน มี
รายไดม้ากกวา่รายจ่ายอยา่งย ัง่ยนื บนพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

2) ขั้นตอนการแกไ้ขปัญหา (Step of  Work) 
ขั้นท่ี 1  การจดัทาํ Family Folder 

(1)  แต่งตั้งทีมงานคาราวานแกจ้น 
ศตจ.อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ/เขต  ออกคาํสั่งแต่งตั้งทีมงานคารวานแกจ้น แยกเป็นฝ่าย

ปฏิบติัการดา้นต่างๆ ตามคาํสั่งศตจ.ท่ี 26/2548 ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2548 โดยทีมคาราวานแกจ้น
ระดบัอาํเภอจะประกอบดว้ย 

1.1. ฝ่ายปฏิบติัการคดักรองขอ้มูล (Verify) และจดัทาํ Family Folder 
1.2. ฝ่ายปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาท่ีอยูอ่าศยั 
1.3. ฝ่ายปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน 
1.4. ฝ่ายปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาอาชีพภาคการเกษตร 
1.5. ฝ่ายปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาแรงงาน 
1.6. ฝ่ายติดตามและประเมินผล 

(2)  อบรมทีมงานคาราวานแกจ้น 
ศตจ.อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ/เขต  อบรมทาํความเขา้ใจแนวทางปฏิบติัการแกปั้ญหาสังคม

และความยากจนตามกรอบแนวทางการแกปั้ญหาท่ี ฯพณฯ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี
กรุณาสาธิตท่ีอาํเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ ระหว่างวนัท่ี 16 ม.ค. 2548 โดยปรับใหเ้หมาะสม
กบัสภาพปัญหา และวฒันธรรมในพื้นท่ี เพื่อใหก้ารแกไ้ขปัญหาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3)  จดัทาํ Family Folder 
ฝ่ายปฏิบติัการคดักรองขอ้มูล (Verify) ระดบัตาํบล ดาํเนินการดงัน้ี 
3.1  คดักรองขอ้มูลของผูจ้ดทะเบียน สย.ตามแบบ Re-Check โดยจะตอ้งไปพบปะ

เยี่ยมเยียนเพื่อเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษ์ผูจ้ดทะเบียนฯ ทุกครัวเรือนและทาํบญัชีรายช่ือ ผูท่ี้มีความ
เดือดร้อนหรือยากจนจริง ท่ีจาํเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ (Need) กับบัญชีรายช่ือผูท่ี้ยงัไม่
จาํเป็นตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ 
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3.2  จดัทาํ Family Foledr ผูจ้ดทะเบียนท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ โดย
จดัทาํเป็น 2 ฉบบั สาํหรับครัวเรือน 1 ฉบบั และอาํเภอ 1 ฉบบั 

 
3.3  วินิจฉยัใหค้วามช่วยเหลือใน Family Folder ดงัน้ี 

-  คณะกรรมการหมู่บา้น 
-  ฝ่ายปฏิบติัการคดักรองขอ้มูลระดบัตาํบล 
-  คณะกรรมการดาํเนินการวินิจฉยั 
-  ทีมตาํบลวิเคราะห์ในภาพรวมส่ง ศตจ.อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ 

 

ขั้นท่ี 2  ศตจ.อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือแบบบูรณา
การ 

1) จดัระบบฐานขอ้มูล เพื่อการวางแผนแกไ้ขปัญหาใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ 
2) รวบรวมผลการวินิจฉยัการแกปั้ญหา 
3) ประชุมฝ่ายปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาทุกฝ่าย 

 

ขั้นท่ี 3  การดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือ 
1) การช่วยเหลือแบบบูรณาการ 
2) การใหค้วามช่วยเหลือภายใตย้ทุธศาสตร์ ศศตจ.อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ 
3) การบนัทึกผลการใหค้วามช่วยเหลือ 

 

ขั้นท่ี 4  การสนบัสนุนช่วยเหลือจาก   ศตจ.จงัหวดั/และส่วนกลาง 
 

ขั้นท่ี 5  การติดตามและประเมินผล 
 

ขั้นท่ี 6  การรายงานผลการใหค้วามช่วยเหลือ 
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รฐับาล 

ศตจ.ชาติ

กระทรวง/

จงัหวดั

อปท. ประชาชน หมูบ่า้น/

อาํเภอ

หมูบ่า้น/

กาํหนดนโยบายมาตรการ
แกไ้ขปญัหา 

บรูณาการการแกไ้ขปญัหา
ระดบักระทรวง

กาํหนดแนวทางการแกไ้ข
ปญัหาและสนบัสนุนการ
แกไ้ขปญัหาของจงัหวดั 

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา
ของอาํเภอ 

ศนูยก์ลางการแกไ้ขปญัหา
แบบบรูณาการในรปูแบบ
คาราวานแกจ้น 

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา
ของอาํเภอ/หมูบ่า้น 

สรา้งชุมชนเขม้แขง็พึง่พา
ตนเองในการแกไ้ขปญัหา
ความยากจน 

ยดึมัน่เศรษฐกจิพอเพยีง ประชาชน 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             ภาพที ่13  แบบจาํลองการแกปั้ญหาความยากจน 
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3.3.2 การจดทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความยากจนในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยา 
การลงทะเบียนคนจนแก้ปัญหาสังคมและความยากจนในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนคร 

ศรีอยธุยา สามารถจาํแนกออกตามประเภทปัญหาของผูม้าลงทะเบียนไดด้งัน้ี  
(1) ปัญหาท่ีดินทาํกิน  
(2) ปัญหาคนเร่ร่อน 
(3) ปัญหาประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 
(4) ปัญหานกัเรียน/นกัศึกษาท่ีตอ้งทาํงาน  
(5) ปัญหาถูกหลอกลวง 
(6) ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน 
(7) ปัญหาคนจนไม่มีท่ีอยูอ่าศยั 
(8) ปัญหาอ่ืน ๆ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประชากรประมาณ 757,103 คน มีจํานวนผูท่ี้มา

ลงทะเบียนคนจน ณ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์  2549  จาํนวน 118,974 คน  คิดเป็นประมาณร้อยละ 15.71 
ของประชากรทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ในขณะท่ีจาํนวนประชากรทั้งประเทศท่ีข้ึนทะเบียนคน
จนจาํนวน 8,258,435 คน หรือประมาณร้อยละ 13.15 ของประชากรทั้ งประเทศ  จาํนวนผูม้า
ลงทะเบียนคนจนในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีจงัหวดัอยุธยา คิดเป็นประมาณร้อยละ 1.44 ของ
จาํนวนผูม้าลงทะเบียนคนจนทั้งประเทศ การจดทะเบียนคนจนแกปั้ญหาสังคมและความยากจน
จาํแนกตามประเภทปัญหาไดด้งัน้ี  

(1)  ปัญหาท่ีดินทาํกิน  
ปริมาณคนจนท่ีมาลงทะเบียนจาก 7 ประเภทดงักล่าวไม่รวมปัญหาอ่ืน ๆ นั้น ปรากฏ

ว่าปัญหาท่ีดินทาํกินจาํนวนผูม้าลงทะเบียนมากเป็นอนัดบั 3 รองจากปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน
และปัญหาคนจนไม่มีท่ีอยูอ่าศยัของผูม้าลงทะเบียนคนจนทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาตามลาํดบั 
ปัญหาท่ีดินทาํกินมีผูม้าลงทะเบียน 18,367 คนหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 15.44  ของคนจนทั้ง
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ซ่ึงปัญหาสาํคญัท่ีสุดคือ ปัญหาไม่มีท่ีดินทาํกิน 

(2)  ปัญหาคนเร่ร่อน 
ปัญหาคนเร่ร่อนมีจาํนวนผูม้าลงทะเบียนน้อยมาก จาํนวนผูม้าลงทะเบียนคนจน

ปัญหาคนเร่ร่อนนั้นมีจาํนวน 35 คนหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.03 ของจาํนวนผูม้าลงทะเบียน
คนจนทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา        
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(3)  ปัญหาประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 
ปัญหาประกอบอาชีพผดิกฎหมายเป็นประเภทปัญหาท่ีมีผูม้าลงทะเบียนนอ้ยท่ีสุดใน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีจาํนวนผูม้าลงทะเบียน 29 คน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.02  ของผู ้
มาลงทะเบียนคนจนทุกประเภทปัญหาทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

(4)  นกัเรียน/นกัศึกษาตอ้งการทาํงาน 
ปัญหานักเรียน/นักศึกษาตอ้งการทาํงานมีผูม้าลงทะเบียนคนจนปัญหานักเรียน/

นกัศึกษาตอ้งการทาํงานจาํนวน 1,165 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.98 ของจาํนวนผูม้าลงทะเบียน
ทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

(5)  ปัญหาถูกหลอกลวง 
ปัญหาถูกล่อลวงมีผูม้าลงทะเบียนคนจนปัญหาถูกล่อลวงจาํนวน 487 คน หรือคิด

เป็นประมาณร้อยละ 0.41 ของจาํนวนผูม้าลงทะเบียนคนจนทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
(6 ) ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน 
 ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชนเป็นปัญหาสาํคญัปัญหาหน่ึงท่ีมีจาํนวนผูม้าลงทะเบียน

คนจนมากเป็นอนัดบัแรกคือมีผูม้าลงทะเบียนคนจนประมาณ 51,476 คน หรือประมาณร้อยละ 
43.27 ของผูม้าลงทะเบียนคนจนรมทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงปัญหาสาํคญัคือ หน้ีสินใน
ระบบมากท่ีสุด 

(7)  ปัญหาคนจนไม่มีท่ีอยูอ่าศยั  
ปัญหาคนจนไม่มีท่ีอยูอ่าศยัมีจาํนวนผูม้าลงทะเบียนมากเป็นอนัดบั 2 รองจากปัญหา

หน้ีสินภาคประชาชนมีจาํนวนผูม้าลงทะเบียนจาํนวน 32,846 คน หรือประมาณร้อยละ 27.61 ของ
จาํนวนผูม้าลงทะเบียนคนจนทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

(8)   ปัญหาอ่ืน ๆ  
นอกจากปัญหาขา้งตน้ท่ีกล่าวไวมี้ผูม้าลงทะเบียนคนจนไม่ระบุปัญหาเหตุของ

ปัญหานั้นนอกเหนือจากปัญหาขา้งตน้ท่ีกล่าวมา มีผูม้าลงทะเบียนคนจนจาํนวน 14,569 คน หรือ
ประมาณร้อยละ 12.25 ของจาํนวนผูม้าลงทะเบียนคนจนทั้งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
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ท่ี ประเภทปัญหา สย. 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียนทั้งหมด 
ราย ร้อยละ 

1 ท่ีดินทาํกิน 18,367 15.44 

 1.1 ไม่มีท่ีดินทาํกิน 14,156 11.90 

 1.2 มีท่ีทาํกินแต่ไม่เพียงพอ 4,065 3.42 

 1.3 มีท่ีดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 146 0.12 

2 คนเร่ร่อน 35 0.03 

3 ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 29 0.02 

4 นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพเหมาะสม 1,165 0.98 

5 การถูกหลอกลวง 487 0.41 

6 หน้ีสินภาคประชาชน 51,476 43.27 

 6.1 หน้ีในระบบ 30,340 25.50 

 6.2 หน้ีนอกระบบ 21,136 17.77 

7 ท่ีอยูอ่าศยั 32,846 27.61 

8 ดา้นอ่ืนๆ 14,569 12.25 

รวม 118,974 100.00 
ร้อยละ 
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 ภาพที ่ 14  ร้อยละของจาํนวนผูม้าลงทะเบียนคนจนแยกตามประเภทปัญหาในจงัหวดั 
พระนครศรีอยธุยาปี 2549 

 

ตารางที ่16  การจดทะเบียนแกปั้ญหาความยากจนและแกปั้ญหาสงัคมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาปี  2549 
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3.3.3 ผลการดํา เ นินงานแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนในพื้นที่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

สรุปขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2549 มีจาํนวนผูจ้ดทะเบียน 118,974 ราย แยกผล
การดาํเนินงานดงัน้ี (ตารางท่ี 19) 

(1) ผลการกลัน่กรอง (Verify) 
- ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความช่วยเหลือ (Want)  71,189 ราย คิดเป็นร้อยละ 

59.84 
- ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ (Need) 47,785 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.16 

(2) ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) 
- ไดรั้บความช่วยเหลือเสร็จสมบูรณ์ 28,128 ราย   คิดเป็นร้อยละ 58.86 
-  อยูร่ะหวา่งการใหค้วามช่วยเหลือ 11,036 ราย  คิดเป็นร้อยละ 23.10 
-  ยงัไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ 8,621 ราย  คิดเป็นร้อยละ 18.04 

(3) ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนของอําเภอต่างๆในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา (ตารางท่ี 17 - 33) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 ตารางที ่17   ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
     

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
86.38 2,754 10.98 350 2.64 84 17.36 3,188 82.64 15,179 15.44 18,367 ที่ดินทาํกิน 1 
84.05 2,229 12.86 341 3.09 82 18.73 2,652 81.27 11,504 11.90 14,156 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  
98.28 515 1.34 7 0.38 2 12.89 524 87.10 3,541 3.42 4,065 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  
83.33 10 16.67 2 - - 8.22 12 91.78 134 0.12 146 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  

- - 9.38 3 90.63 29 91.43 32 8.57 3 0.03 35 คนเร่ร่อน 2 
- - 11.54 3 88.46 23 89.66 26 10.34 3 0.02 29 ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

2.67 17 - - 97.33 619 54.59 636 45.41 529 0.98 1,165 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

7.66 17 21.62 48 70.72 157 45.59 222 54.41 265 0.41 487 การถูกหลอกลวง 5 
- - 13.40 3,675 86.60 23,741 53.24 27,416 46.74 24,060 43.27 51,476 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - 16.18 2,735 83.82 14,173 55.73 16,908 44.27 13,432 25.50 30,340 6.1 หนี้ในระบบ  
- - 8.95 940 91.05 9,568 49.72 10,508 50.28 10,628 17.77 21,136 6.2 หนี้นอกระบบ  

44.02 5,483 32.34 4,028 23.64 2,945 37.92 12,456 62.08 20,390 27.61 32,846 ที่อยูอ่าศยั 7 
9.19 350 76.90 2,929 13.91 530 26.14 3,809 73.86 10,760 12.25 14,569 ดา้นอื่นๆ 8 
18.04 8,621 23.10 11,036 58.86 28,128 40.16 47,785 59.84 71,189 100.00 118,974 รวม  

 

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: สรุปขอ้มูล ณ วนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2549 



       

ตารางที ่18 ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
7.76 9 - - 0.91 1(เสียชีวิต) 8.62 10 91.4 106 1.05 116 ที่ดินทาํกิน 1 
100 8 - - - - 8 8 92 92 0.90 100 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  
50 1 - - 50 1(เสียชีวิต) 14.28 2 85.71 12 0.13 14 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  
- - - - - - - - 100 2 0.02 2 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
- - - - 100 4 100 4 - - 0.04 4 คนเร่ร่อน 2 
- - - - 100 3 100 3 - - 0.03 3 ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

- - - - 100 145 100 145 - - 1.31 145 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

- - - - 100 59 100 59 - - 0.53 59 การถูกหลอกลวง 5 
- - 7.12 256 17.20 619 24.32 875 75.68 2,723 32.53 3,598 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - - - 100 213 15.91 213 84.09 1,126 12.11 1,339 6.1 หนี้ในระบบ  
- - 38.67 256 61.32 406 29.3 662 70.69 1,597 20.43 2,259 6.2 หนี้นอกระบบ  
- - 94 63 8.95 6 1.94 69 98 3,375 31.14 3,444 ที่อยูอ่าศยั 7 
- - 100 450 1.1 5 12.19 455 87.66 3,235 33.37 3,690 ดา้นอื่นๆ 8 

0.55 9 47.46 769 51.97 842 14.65 1,620 85.35 9,439 100.00 11,059 รวม  

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 1 สิงหาคม 2548 – วนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2549 



       

ตารางที ่19  ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
- - 13.84 187 - - 13.84 187 86.41 1,164 17.22 1,351 ที่ดินทาํกิน 1 
- - 100 183 - - 13.6 183 86.41 1,164 17.17 1,347 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  
- - 100 2 - - 100 2 - - 0.03 2 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  
- - 100 2 - - 100 2 - - 0.03 2 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
- - 100 3 - - 100 3 - - 0.04 3 คนเร่ร่อน 2 
- - 100 3 - - 100 3 - - 0.04 3 ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

- - - - 100 52 100 52 - - 0.66 52 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

- - 100 48 - - 100 48 - - 0.61 48 การถูกหลอกลวง 5 
- - 53.48 1,813 0.95 32 54.51 1,848 45.63 1,547 43.20 3,390 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - 100 1,603 - - 100 1,603 - - 20.40 1,601 6.1 หนี้ในระบบ  
- - 100 210 13.22 32 13.53 245 86.47 1,547 22.80 1,789 6.2 หนี้นอกระบบ  
- - 100 1,927 0.67 13 86.18 1,940 13.81 309 28.66 2,249  ที่อยูอ่าศยั 7 
- - 100 764 - - 100 764 - - 9.74 764 ดา้นอื่นๆ 8 
- - 55.17 4,329 1.24 97 61.51 4,827 38.49 3,020 100.00 7,847 รวม  

 
ที่มา : สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 1 สิงหาคม 2548 – วนัที่ 3 ตุลาคม 2548



       

ตารางที ่ 20  ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
100 470 - - - - 36.55 470 63.45 816 18.91 1,286 ที่ดินทาํกิน 1 
100 405 - - - - 35.03 405 64.97 751 89.89 1,156 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  
100 65 - - - - 50 65 50 65 10.11 130 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  

- - - - - - - - - - - - 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
- - - - 100 1 100 1 - - 0.01 1 คนเร่ร่อน 2 
- - - - - - - - - - - - ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

- - - - 100 28 100 28 - - 0.41 28 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

- - - - 100 9 27.27 9 72.73 24 0.49 33 การถูกหลอกลวง 5 
- - 5.65 120 94.35 2,004 72.2 2,124 27.8 818 43.25 2,942 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - - - 100 1,544 - 1,544 - - 52.48 1,544 6.1 หนี้ในระบบ  
- - 20.69 120 79.31 460 41.49 580 58.51 818 47.52 1,398 6.2 หนี้นอกระบบ  

88.23 802 - - 11.77 107 51.24 909 48.75 865 26.08 1,774  ที่อยูอ่าศยั 7 
79.27 348 - - 20.73 91 59.24 439 40.51 299 10.85 738 ดา้นอื่นๆ 8 
40.7 1,620 2.99 120 55.93 2,240 58.51 3,980 41.49 2,822 100.0 6,802 รวม  

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 4 ตุลาคม 2548 – วนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2549



       

ตารางที ่21  ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
- - 64.00 16 36.00 9 1.58 25 98.42 1,556 20.75 1,581 ที่ดินทาํกิน 1 
- - 65.22 15 34.78 8 1.71 23 98.29 1,321 17.64 1,344 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  
- - 50.00 1 50.00 1 0.84 2 99.16 235 3.11 237 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  
- - - - - - - - - - 0.00 - 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
- - - - 100.00 1 100.00 1 - - 0.01 1 คนเร่ร่อน 2 
- - - - 100.00 2 100.00 2 - - 0.03 2 ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

- - - - 100.00 82 100.00 82 - - 1.08 82 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

- - - - 100.00 11 100.00 11 - - 0.14 11 การถูกหลอกลวง 5 
- - 5.41 98 94.59 1,712 65.82 1,810 34.18 940 36.09 2,750 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - - - 100.00 1,681 100.00 1,681 - - 22.06 1,681 6.1 หนี้ในระบบ  
- - 75.97 98 24.03 31 12.07 129 87.93 940 14.03 1,069 6.2 หนี้นอกระบบ  
- - 95.16 275 4.84 14 12.77 289 87.23 1,975 29.72 2,264  ที่อยูอ่าศยั 7 
- - 47.16 24 52.94 27 5.50 51 94.50 877 12.18 928 ดา้นอื่นๆ 8 
- - 18.19 413 81.81 1,858 29.64 2,271 70.19 5,348 100.00 7,619 รวม  

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 4 ตุลาคม 2548 – วนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2549



       

ตารางที ่22 ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
97.16 226 - - - - 94.16 226 5.83 14 9.78 240 ที่ดินทาํกิน 1 
100.0 169 - - - - 100.0 169 - - 6.89 169 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  
80.0 57 - - - - 80.0 57 20.0 14 2.89 71 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  

- - - - - - - - - - - - 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
- - - - 100.0 2 - - - - 0.08 2 คนเร่ร่อน 2 
- - - - 100.0 1 - - - - 0.04 1 ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

46.0 17 - - - - 46.0 17 54.0 20 1.51 37 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

77.0 10 - - - - 77.0 10 23.0 3 0.53 13 การถูกหลอกลวง 5 
- - - - - - - - - - - - หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - - - - - - - - - - - 6.1 หนี้ในระบบ  
- - - - - - - - - - - - 6.2 หนี้นอกระบบ  

53.0 456 - - 5.0 41 53.0 456 42.0 353 34.65 850  ที่อยูอ่าศยั 7 
- - 99.32 1,301 - - 99.32 1,310 0.68 9 53.08 1,310 ดา้นอื่นๆ 8 

35.3 709 64.8 1,301 1.9 44 81.9 2,010 16.2 399 100.0 2,453 รวม  

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 1 สิงหาคม 2548 – วนัที่ 3 กมุภาพนัธ์ 2549



       

ตารางที ่23  ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
18.82 157 1.44 12 - - 20.62 172 79.38 662 7.36 834 ที่ดินทาํกิน 1 
92.0 131 8.0 12 - - 19.0 143 81.0 607 6.62 750 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  
90.0 26 - - - - 63.0 29 37.0 17 0.41 46 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  

- - - - - - - - 100.0 38 0.34 38 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
- - - - 100.0 10 100.0 10 - - 0.09 10 คนเร่ร่อน 2 
- - - - 100.0 2 100.0 2 - - 0.02 2 ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

- - - - 100.0 112 100.0 112 - - 0.99 112 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

- - - - 100.0 40 100.0 40 - - 0.35 40 การถูกหลอกลวง 5 
          43.32 4,907 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - - - 100.0 2,298 100.0 2,298 - - 20.29 2,298 6.1 หนี้ในระบบ  
- - - - 100.0 2,609 100.0 2,609 - - 23.03 2,609 6.2 หนี้นอกระบบ  
- - - - 100.0 2,456 71.0 2,456 29.0 988 30.41 3,444  ที่อยูอ่าศยั 7 
- - - - 100.0 14.0 1.0 14 99.0 1,964 17.46 1,978 ดา้นอื่นๆ 8 

1.39 157 0.1 12 98.0 7,541 68.0. 7,713 32.0 3,614 100.0 11,327 รวม  

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 1 สิงหาคม 2548 – วนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2549



       

ตารางที ่24  ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
9.25 32 - - - - 9.25 32 90.75 314 5.28 346 ที่ดินทาํกิน 1 
9.57 27 - - - - 9.57 27 90.43 255 4.31 282 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  
9.43 5 - - - - 9.43 5 90.57 48 0.81 53 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  

- - - - - - - - 100 11 0.17 11 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
- - - - 100 1 100 1 - - 0.02 1 คนเร่ร่อน 2 
- - - - 100 4 100 4 - - 0.06 4 ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

- - - - 100 72 100 72 - - 1.09 72 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

- - - - 100 28 100 28 - - 0.43 28 การถูกหลอกลวง 5 
  11.09 470 - - 11.09 470 88.90 3,766 64.67 4,236 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - 10.69 320 - - 10.69 320 89.31 2,673 45.69 2,993 6.1 หนี้ในระบบ  
- - 12.07 150 - - 12.07 150 87.93 1,093 18.98 1,243 6.2 หนี้นอกระบบ  

86.43 223 - - 13.57 35 21.88 258 78.12 921 18.0 1,179  ที่อยูอ่าศยั 7 
- - 100 157 - - 22.95 157 77.05 527 1044 684 ดา้นอื่นๆ 8 

24.95 255 61.35 627 13.70 140 15.60 1,022 84.40 5,528 100.0 6,550 รวม  

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 1 สิงหาคม 2548 - วนัที่ 3 ตุลาคม 2548



       

ตารางที ่25 ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
17.53 193 - - - - 17.53 193 82.47 908 13.15 1,101 ที่ดินทาํกิน 1 
100 179 - - - - 22.97 179 77.02 600 9.30 779 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  
100 10 - - - - 3.22 10 96.77 300 3.70 310 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  
100 4 - - - - 33.33 4 66.66 8 0.14 12 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  

- - - - 100.0 5 100.0 5 - - 0.06 5 คนเร่ร่อน 2 
- - - - 100.0 3 100.0 3 - - 0.04 3 ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

- - - - 100.0 14 100.0 14 - - 0.17 14 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

100 7 - - - - 20.5 7 79.5 27 0.41 34 การถูกหลอกลวง 5 
- - - - 99.69 5,708 99.69 5,708 0.31 18 68.38 5,726 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - - - 100.0 3,918 100.0 3,918 - - 46.79 3,918 6.1 หนี้ในระบบ  
- - - - 100.0 1,790 99.0 1,790 1.00 18 21.59 1,808 6.2 หนี้นอกระบบ  
- - 100 1,400 - - 100.0 1,439 - - 17.18 1,439  ที่อยูอ่าศยั 7 
- - - - 100.0 52 100.0 52 - - 0.62 52 ดา้นอื่นๆ 8 

2.21 200 19.39 1,400 77.91 5,782 88.61 7,421 11.30 953 100.00 8,374 รวม  

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 3 มีนาคม 2548 – วนัที่ 3 กมุภาพนัธ์ 2549



       
ตารางที ่26 ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
0.32 3 - - - - 0.32 3 99.68 927 16.75 930 ที่ดินทาํกิน 1 
100 3 - - - - 0.44 3 99.56 678 12.27 681 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  

- - - - - - - - 100 246 4.43 246 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  
- - - - - - - - 100 3 0.05 3 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
- - - - - - - - - - - - คนเร่ร่อน 2 
- - - - - - - - 100 1 0.02 1 ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

- - - - - - - - 100 201 
3.62 

201 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

- - - - - - - - 100 25 0.45 25 การถูกหลอกลวง 5 
- - 0.93 22 1.01 24 1.94 46 98.05 2,321 42.63 2,367 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - - - - - - - 100 1,390 25.04 1,390 6.1 หนี้ในระบบ  
- - 47.83 22 52.17 24 4.71 46 95.29 931 17.60 977 6.2 หนี้นอกระบบ  
- - - - - - - - 100 1,562 28.13 1,562  ที่อยูอ่าศยั 7 

100 2 - - - - 0.43 2 99.57 461 8.39 466 ดา้นอื่นๆ 8 
9.80 5 43.14 22 47.06 24 0.92 51 99.08 5,501 100.0 5,552 รวม  

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 1 สิงหาคม 2548 – วนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2549 



       
ตารางที ่27 ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
17.7 535 - - 0.4 12 18.0 544 81.99 2,478 35.90 3,022 ที่ดินทาํกิน 1 
90.6 223 - - 9.4 12 24.0 232 76.00 707 11.16  939 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  
.0100 312 - - - - 15.0 312 85.00 1,771 24.75 2,083 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  

- - - - - - - - - - - - 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
- - - - - - - - - - - - คนเร่ร่อน 2 
- - - - 100.0 2 - - - - 0.02 2 ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

- - - - 96.8 62 46.3 62 54.7 75 
1.63 

137 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

- - - - - - - - 100.0 19 0.23 19 การถูกหลอกลวง 5 
- - 0.32 8 38.18 958 38.5 966 61.5 1,543 29.81 2,509 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - - - .0100 789 68.0 789 32.0 371 13.78 1,160 6.1 หนี้ในระบบ  
- - 5.0 8 95.0 169 13.0 177 87.0 1,172 16.03 1,349 6.2 หนี้นอกระบบ  

88.9 422 - - 11.1 53 20.2 475 79.8 1,877 27.94 2,352  ที่อยูอ่าศยั 7 
- - - - - - - - 100.0 376 4.47 376 ดา้นอื่นๆ 8 

85.0 1,746 0.4 8 15 296 24.4 2,050 75.6 6,367 100.0 8,417 รวม  

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2548 – วนัที่ 4  กุมภาพนัธ์ 2549 



       
ตารางที ่28 ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
36.86 927 - - - - 38.86 927 63.14 1,588 22.42 2,515 ที่ดินทาํกิน 1 
36.86 927 - - - - 38.86 927 63.14 1,588 22.42 2,515 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  

- - - - - - - - - - - - 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  
- - - - - - - - - - - - 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
- - - - 100.0 2 100 2 - - 0.02 2 คนเร่ร่อน 2 
- - - - 100.0 3 100 3 - - 0.03 3 ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

- - - - - - - - - - - - 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

- - - - - - 76 - 100 75 0.67 75 การถูกหลอกลวง 5 
    100.0 117 3.11 117 96.89 3,648 33.57 3,765 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - - - 100.0 117 3.11 117 96.89 3,648 33.57 3,765 6.1 หนี้ในระบบ  
- - - - - - - - - - - - 6.2 หนี้นอกระบบ  

100.0 3,475 - - - - 72.17 3,475 27.83 1,340 42.93 4,815  ที่อยูอ่าศยั 7 
- - - - 100.0 30 71.43 30 28.57 12 0.37 42 ดา้นอื่นๆ 8 

136.86 4,402 - - 400.0 152 459.57 4,554 316.43 6,663 100.0 11,217 รวม  

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 31 ตุลาคม 2548 – วนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2549 



       
ตารางที ่29 ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 

 
ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 

จาํนวนผูจ้ดทะเบียน
ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ

ช่วยเหลือ 
อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม

ช่วยเหลือ 
ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ

สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
- - 26.51 22 73.69 61 3.5 83 96.50 2,290 21.33 2,373 ที่ดินทาํกิน 1 
- - 26.51 22 73.49 61 4.76 83 95.24 1,662 15.69 1,745 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  
- - - - - - - - 100.00 595 5.35 595 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  
- - - - - - - - 100.00 33 030 33 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
- - - - - - - - 100.00 2 0.02 2 คนเร่ร่อน 2 
- - - - - - - - 100.00 1 0.01 1 ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

- - - - - - - - 100.00 25 0.22 25 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

- - - - - - - - 100.00 57 0.51 57 การถูกหลอกลวง 5 
- - 0 0 100.00 3,308 65.63 3,308 34.37 1,732 45.30 5,040 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - - - - - - - 100.00 1,732 15.57 1,732 6.1 หนี้ในระบบ  
- - - - 100.00 3,308 100.00 3,308 - - 29.73 3,308 6.2 หนี้นอกระบบ  
- - 31.23 84 68.77 185 8.61 269 91.39 2,856 28.09 3,125 ที่อยูอ่าศยั 7 
- - 12.76 31 87.24 212 48.41 243 51.59 259 1.82 202 ดา้นอื่นๆ 8 
- - 3.51 137 96.49 3,766 35.08 3,903 64.92 7,222 100.00 11,125 รวม  

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 1 สิงหาคม 2548 – วนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2549 



       
ตารางที ่30 ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
      12.79 44 87.21 300 14.87 344 ที่ดินทาํกิน 1 
- - 12.66 40 - - 12.65 40 87.34 276 13.66 316 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  
- - 14.29 4 - - 14.29 4 85.71 24 1.21 28 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  
- - - - - - - - - - - - 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
- - - - - - - - 100 1 0.04 1 คนเร่ร่อน 2 
- - - - - - - - 100 1 0.04 1 ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

- - - - 100 30 14.35 30 85.65 179 
9.04 

209 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

- - - - 100 3 25.00 3 75.00 9 0.52 12 การถูกหลอกลวง 5 
      173.52 1,435 47.40 392 35.75 827 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - 52.83 439 47 392 67.95 47 32.05 392 9.64 223 6.1 หนี้ในระบบ  
- - - - 100 604 100 604 - - 26.11 604 6.2 หนี้นอกระบบ  
- - 88.33 69 11.53 9 17.65 78 82.35 364 19.11 442  ที่อยูอ่าศยั 7 
- - 66.39 81 33.60 41 25.58 122 74.42 355 20.62 477 ดา้นอื่นๆ 8 
- - 58.67 633 63.03 1,079 51.68 1,712 48.32 1,601 100.00 2,313 รวม  

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 4 ตุลาคม 2548 – วนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2549 



       
ตารางที ่ 31  ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
- - 4.63 59 - - 4.63 59 95.37 1,215 15.64 1,274 ที่ดินทาํกิน 1 

- - 4.96 59 - - 4.96 59 95.0 1,131 14.61 1,190 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  
- - - - - - - - 100 62 0.76 62 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  
- - - - - - - - 100 22 0.27 22 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
- - - - 100 1 100 1 - - 0.01 1 คนเร่ร่อน 2 
- - - - - - - - - - - - ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

- - - - 29.23 12 29.23 12 70.3 29 0.50 41 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

- - - - - - - - 10 22 0.27 22 การถูกหลอกลวง 5 
- - 3.50 120 1.51 52 5.01 172 65.87 2,261 42.15 3,433 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - 3.38 59 - - 3.38 59 96.2 1,686 21.43 1,745 6.1 หนี้ในระบบ  
- - 3.61 61 3.08 52 6.69 113 93.1 1,575 20.73 1,688 6.2 หนี้นอกระบบ  
- - 5.41 137 - - 5.41 137 94.9 2,395 31.09 2,532  ที่อยูอ่าศยั 7 
- - 4.99 42 - - 4.99 42 90.1 799 10.33 841 ดา้นอื่นๆ 8 
- - 4.40 358 0.80 65 5.19 423 93.1 7,721 100.00 8,144 รวม  

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 30 มกราคม 2549 – วนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2549 



       
ตารางที ่ 32  ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
- - 90.90 10 9.10 1 3.45 11 96.66 319 4.97 330 ที่ดินทาํกิน 1 
- - 90.90 10 9.10 1 4.53 11 95.47 232 3.66 243 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  
- - - - - - - - 100 81 1.22 81 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  
- - - - - - - - 100 6 0.09 6 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  
- - - - - - - - - - - - คนเร่ร่อน 2 
- - - - - - - - - - - - ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

- - - - 100 6 100 6 - - 0.09 6 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

- - - - - - - - 100 4 0.06 4 การถูกหลอกลวง 5 
- - - - 100 3,221 100 3,221 9.98 366 55.23 3,665 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - - - 100 3,221 100 3,221 - - 48.54 3,221 6.1 หนี้ในระบบ  
- - - - 100 78 17.57 78 82.43 366 6.69 444 6.2 หนี้นอกระบบ  
- - 56.67 34 43.33 26 5.70 60 94.30 993 15.87 1,053  ที่อยูอ่าศยั 7 
- - 63.75 51 36.25 29 5.07 80 94.93 1,498 23.78 1,578 ดา้นอื่นๆ 8 
- - 2.75 95 97.25 3,361 52.08 3,456 47.92 3,180 100.00 6,636 รวม  

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 31 มกราคม 2549 – วนัที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2549 



       
ตารางที ่ 33 ผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน อาํเภอบา้นแพรก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
 

ผลการใหค้วามช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply) ผลการกลัน่กรอง(Verify) 
จาํนวนผูจ้ดทะเบียน

ทั้งหมด ประเภทปัญหา สย. ที่ ยงัไม่ไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

อยูร่ะหวา่งการใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

ไดร้ับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์ 

ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ 

(Need) 

ผูไ้ม่ประสงคข์อรับความ

ช่วยเหลือ (Want) 

ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย 
27.60 199 - - - - 27.60 199 72.40 522 28.58 721 ที่ดินทาํกิน 1 
26.30 157 - - - - 26.30 157 73.70 440 23.66 597 1.1 ไม่มีที่ดินทาํกิน  
33.64 36 - - - - 33.64 36 66.36 71 4.24 107 1.2 มีที่ทาํกินแต่ไม่เพียงพอ  
35.26 6 - - - - 35.29 6 64.71 11 0.67 17 1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  

- - - - 100 2 100.0 2 - - 0.08 2 คนเร่ร่อน 2 
- - - - 100 3 100.0 3 - - 0.12 3 ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย 3 

- - - - 100 4 100.0 4 - - 
0.16 

4 
นร./นศ.มีรายไดอ้าชีพ
เหมาะสม 

4 

- - - - 100 7 100.0 7 - - 0.28 7 การถูกหลอกลวง 5 
          52.36 1,321 หนี้สินในภาคประชาชน 6 
- - 43.29 316 - - 43.29 316 56.71 414 28.93 730 6.1 หนี้ในระบบ  
- - 75 15 25 5 3.38 20 96.62 571 23.42 591 6.2 หนี้นอกระบบ  

32.61 105 - - - - 32.61 105 67.39 217 12.76 322  ที่อยูอ่าศยั 7 
- - 49.12 28 50.88 29 39.86 57 60.14 86 5.67 143 ดา้นอื่นๆ 8 

42.64 304 50.35 359 7.01 50 28.26 713 71.74 1,810 100.00 2,523 รวม  

 
ที่มา: สาํนกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูลสะสมการกลัน่กรองขอ้มูลรวมตั้งแต่ก่อนวนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2549 



                                               การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา 94 

 
 

บทที ่4 
 

กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า 
 

 โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดเ้ร่ิม
ดาํเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือน 15 สิงหาคม 2548 – 15 สิงหาคม 2549 โดยมีแนวทางการดาํเนินงานตาม
รูปแบบวิจยั 5 ขั้นตอน กล่าวคือ 1) การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
กลุ่ม/องค์กรประชาชน 2) ตรวจสอบขอ้มูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร
ประชาชน 3) จดัเวทีสร้างความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องโครงการระหว่างผูน้าํกลุ่มสหกรณ์ กลุ่ม/
องคก์รประชาชน            และประเมินความสนใจของกลุ่ม/องคก์รประชาชน เพื่อเขา้ร่วมโครงการฯ  
4) จดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานของสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน และ 5) สนบัสนุนการ
สร้างพนัธมิตร/การเช่ือมโยงเครือข่าย ในการดาํเนินการวิจยัน้ีมีกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า 
สรุปไดด้งัน้ี 

ลําดบั

ท่ี 
ว/ด/ป 

กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/แลกเปล่ียน) 

กลุม่เป้าหมายท่ีเข้าสู่

กระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก

กระบวนการ(เช่น สร้าง

ความเข้าใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะ 

เวลา 

(ระบุ

ชัว่โมง 

หมาย

เหต ุ

1 2 ก.ย. 

48 

การประชมุทีมวิจยั ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 5 

คน 

สํานกังาน

ตรวจบญัชี

สหกรณ์ท่ี1 

จงัหวดัพระ

นครศรี 

อยธุยา 

1.แนวทางการจดัประชมุ

เชิงปฏิบติัการ 

2.การประสานงานได้

คณุถาวร เนคมานรัุกษ์ 

ผู้จดัการสหกรณ์การ 

งานโครงการวิจยัเพ่ือ

ประสานงาน 

3 ชม.  

2 5 ก.ย. 

48 

การประชมุทีมวิจยั

ร่วมกบัสหกรณ์จงัหวดั

และเจ้าหน้าท่ีสง่เสริม

สหกรณ์ 

1. ทีมวิจยัจํานวน

ทัง้สิน้ 5คน 

2. สหกรณ์จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

(คณุสรุศกัด์ิ สขุเหลือ) 

3. เจ้าหน้าท่ีสง่เสริม

สหกรณ์จํานวน 4 คน 

สหกรณ์จงัหวดั

พระนครศรี 

อยธุยา 

1.สหกรณ์จงัหวดัและ

เจ้าหน้าท่ีสง่ 

เสริมสหกรณ์เข้าใจ

วตัถปุระสงค์โครง 

การกบัสหกรณ์ 

2.ได้รับการประสานงาน

จากสหกรณ์จงัหวดัโดย

ได้อนญุาตให้คณุอบุล  

เทพทอง และคณุทวีศกัด์ิ 

ยงัให้ผลเจ้าหน้าท่ี

สง่เสริมสหกรณ์เป็น

นกัวิจยัพืน้ท่ีร่วมกบั

โครงการเพ่ือ 

6 ชม.  
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ลําดบั

ท่ี 
ว/ด/ป 

กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/แลกเปล่ียน) 

กลุม่เป้าหมายท่ีเข้าสู่

กระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก

กระบวนการ(เช่น สร้าง

ความเข้าใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะ 

เวลา 

(ระบุ

ชัว่โมง 

หมาย

เหต ุ

     ประสานงานร่วมกบักบั

กลุม่อาชีพ 

3.ได้รับข้อมลูพืน้ฐาน

ของจงัหวดั 

4.ได้รับข้อมลูพืน้ฐาน

การขึน้ทะเบียนคนจน 

  

3 9 ก.ย. 

48 

การประชมุทีมวิจยั ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 5 

คน 

สํานกังาน

ตรวจบญัชี

สหกรณ์ท่ี1 

จงัหวดัพระ

นครศรี 

อยธุยา 

1.ความเข้าใจท่ีตรงกนั

ในแนวทางการ 

จดัประชมุเวทีสร้าง

ความเข้าใจกบั 

สหกรณ์ตา่ง ๆ  

3 ชม.  

4 14 ก.ย. 

48 

เวทีสร้างความเข้าใจกบั

สหกรณ์ตา่งๆ 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

5 คน 

2.ประธานกรรมการ

และผู้จดัการสหกรณ์

จํานวนทัง้สิน้ 40 คน 

สหกรณ์

การเกษตรนคร

หลวง จํากดั 

1.สหกรณ์ท่ีเข้าร่วม

ประชมุเกิดความ 

เข้าใจในวตัถปุระสงค์

ของโครงการและแนว

ทางการเช่ือมโยง

เครือข่าย 

2.การประเมินความ

สนใจกบัสหกรณ์ตา่ง ๆ 

ในการเข้าร่วม

โครงการวิจยั 

3.สหกรณ์จํานวน 16 

สหกรณ์สนใจเข้า

ร่วมงานเครือข่ายกบั

โครงการ 

6 ชม.  

5 27 ก.ย. 

48 

เวทีสร้างความเข้าใจกบั

กลุม่เกษตรกร 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

5 คน 

2.รองผู้วา่ราชการ

จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

(รองฯ นเรศ วงศ์

สวสัด์ิ) 

3.ประธานกลุม่

เกษตรกรจํานวน 48  

สหกรณ์ออม

ทรัพย์ครู

จงัหวดัพระ

นครศรี 

อยธุยา จํากดั 

1.กลุม่เกษตรกรเกิด

ความเข้าใจใน 

วตัถปุระสงค์ของ

โครงการและแนว 

ทางการเช่ือมโยง

เครือข่าย 

2.ประเมินความสนใจ

งานเครือข่ายกบักลุม่

เกษตรกรในการเข้า 

4 ชม.  



                                               การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา 96 

 
 

ลําดบั

ท่ี 
ว/ด/ป 

กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/แลกเปล่ียน) 

กลุม่เป้าหมายท่ีเข้าสู่

กระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก

กระบวนการ(เช่น สร้าง

ความเข้าใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะ 

เวลา 

(ระบุ

ชัว่โมง 

หมาย

เหต ุ

   กลุม่  ร่วมงานเครือข่ายกบั

โครงการวิจยั 

  

6 17 

ต.ค. 

48 

เวทีสร้างความเข้าใจ

ร่วมกบักลุม่อาชีพ 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

5 คน 

2. ประธาน/เลขากลุม่

จํานวน 43 คน 

สํานกังาน

สหกรณ์จงัหวดั

พระนครศรี 

อยธุยา  

1.กลุม่อาชีพท่ีร่วม

ประชมุเกิดความเข้าใจ

ในวตัถปุระสงค์ของ

โครงการและแนว

ทางการเช่ือมโยง

เครือข่าย 

2.ประเมินความสนใจ

ของกลุม่อาชีพ 

3.กลุม่อาชีพจํานวน 17

กลุม่สนใจเข้าร่วมงาน

โครงการวิจยั 

6 ชม.  

7 25 

ต.ค. 

48 

การประชมุทีมวิจยั

ร่วมกบักรมพฒันาชมุชน 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

5 คน 

2. พฒันาการจงัหวดั

และพฒันากร 

3.สมาชิกเครือข่าย

กลุม่ OTOP จํานวน 

29 คน 

กรมพฒันา

ชมุชน ศาลา

กลาง จงัหวดั

พระนครศรี 

อยธุยา 

1.สร้างความเข้าใจตาม

วตัถปุระสงค์

โครงการวิจยักบั

พฒันาการจงัหวดั 

และพฒันากร 

2.การประสานงานข้อมลู

พืน้ฐานของกลุม่ OTOP 

3.การนดัหมาย

เตรียมการประชมุเวที

สร้างความเข้าใจกบักลุม่ 

OTOP 

6 ชม.  

8 8 พ.ย. 

48 

เวทีสร้างความเข้าใจกบั

กลุม่ OTOP 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

5 คน 

2.พฒันาการจงัหวดั

และพฒันากร 

3.สมาชิกเครือข่าย

กลุม่ OTOP จํานวน 

29 คน 

กรมพฒันา

ชมุชน ศาลา

กลาง จงัหวดั

พระนครศรี 

อยธุยา 

1.กลุม่ OTOPท่ีเข้าร่วม

ประชมุเกิดความเข้าใจ

ในวตัถปุระสงค์ของโครง 

การและแนวทางการ

เช่ือมโยงเครือข่าย 

2.การประเมินความ

สนใจกบักลุม่OTOP 

ตา่ง ๆ ในการเข้าร่วม

โครงการวิจยั 

3.กลุม่เครือข่าย OTOP 

สนใจเข้าร่วม 

6 ชม.  
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ลําดบั

ท่ี 
ว/ด/ป 

กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/แลกเปล่ียน) 

กลุม่เป้าหมายท่ีเข้าสู่

กระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก

กระบวนการ(เช่น สร้าง

ความเข้าใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะ 

เวลา 

(ระบุ

ชัว่โมง 

หมาย

เหต ุ

     โครงการวิจยัโดย

มอบหมายให้นายเฉลิม

ชยั ประธานกลุม่

เครือข่ายOTOPเป็น

ตวัแทนเข้าร่วมประชมุ 

โครงการวิจยั 

  

9 18 

พ.ย. 

48 

การประชมุทีมวิจยั 1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

5 คน 

 

สํานกัตรวจ

บญัชีสหกรณ์ท่ี 

1 จงัหวดัพระ

นครศรี 

อยธุยา 

1.สงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้

จากการประชมุใน

กิจกรรมท่ี 4,5,6 และ 8 

2.เตรียมแนวทางการ

ประชมุเพ่ือกลัน่กรอง

ความเข้าใจและสนใจ

เข้าร่วมโครงการในวนัท่ี 

25 พ.ย. 48อย่างเป็น

รูปธรรม 

3. สงัเคราะห์ข้อมลูการ

ลงทะเบียนคนจน 

3 ชม.  

10 25 

พ.ย. 

48 

การประชมุกลัน่กรอง

ความเข้าใจ 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

5 คน 

2. กลุม่ตา่งๆ ท่ีมีความ

สนใจในเบือ้งต้นจาก

การประเมินความ

สนใจในกิจกรรมท่ี 

4,5,6 และ 8 ได้แก่ 

สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร 

กลุม่อาชีพและกลุม่ 

OTOP จํานวน 80  

กลุม่ 

สหกรณ์

การเกษตรพระ

นครศรี 

อยธุยา จํากดั 

1.การเข้าใจอย่างเป็น

รูปธรรมในการเข้าร่วม

โครงการ 

2.ได้ผู้อาสาสมคัรโดย

การตดัสินใจอย่างเป็น

อิสระเข้าร่วมการ

เช่ือมโยงเครือข่ายกบั

โครงการจํานวน 29 กลุม่ 

/องค์กรประชาชน  

3.ได้แนวทางการประชมุ

เช่ือมโยงเครือข่ายและ

การสร้างพนัธมิตร

เครือข่ายในวนัท่ี 15 ธ.ค.

48 โดยท่ีประชมุได้

กําหนดให้แตล่ะกลุม่/

องค์กร วิเคราะห์และ

ประเมินตนเองก่อนเพ่ือ

6 ชม.  
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ใช้ประกอบการหาแนว 

ลําดบั

ท่ี 
ว/ด/ป 

กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/แลกเปล่ียน) 

กลุม่เป้าหมายท่ีเข้าสู่

กระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก

กระบวนการ(เช่น สร้าง

ความเข้าใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะ 

เวลา 

(ระบุ

ชัว่โมง 

หมาย

เหต ุ

     ทางการเช่ือมโยง

เครือข่ายตอ่ไป 

  

11 2 ธ.ค. 

48 

การประชมุทีมวิจยั 1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

5 คน 

ห้องประชมุชัน้ 

3 บณัฑิต

วิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเ

กษตรศาสตร์ 

1.สงัเคราะห์ข้อมลู

ทัง้หมด 

2.สรุปทบทวนเนือ้หา

การรายงาน phase 1 

3 ชม.  

12 15 ธ.ค. 

48 

การประชมุกลุม่

เครือข่าย 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

5 คน 

2.กลุม่เครือข่าย 29 

กลุม่/องค์กรประชาชน 

สหกรณ์จงัหวดั

พระนครศรี 

อยธุยา 

1.การสร้างความคุ้นเคย

และพนัธมิตรระหวา่ง

สหกรณ์กลุม่/องค์กร

ประชาชน 

3 ชม.  

13 9 ม.ค. 

49 

 

ประชมุทีมวิจยั ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 5 

คน 

ห้องประชมุ  

บณัฑิต

วิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

1.เตรียมความเข้าใจและ

แนวทางในการประชมุ

เพ่ือสร้างเครือข่าย 

 

3 ชม.  

14 14-15 

ม.ค. 

49 

 

ประชมุทีมวิจยัร่วมกบั

กลุม่เครือข่าย 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

6 คน 

2.กลุม่เครือข่าย 19 

กลุม่/องค์กรประชาชน

จํานวนทัง้สิน้ 38 คน 

ไร่ดาวเดน่  

อ.มวกเหลก็ 

จ.สระบรีุ 

1.การนําเสนอการ

วิเคราะห์ประเมิน

สภาพแวดล้อมของ

ตนเองแตะ่ละสหกรณ์

กลุม่/องค์กรประชาชน 

2.การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหวา่งสหกรณ์

กลุม่/องค์กรประชาชน

เพ่ือหาแนวทางการ

ดําเนินงานของเครือข่าย 

3.แนวทางการเช่ือมโยง

เครือข่ายโดยได้

กําหนดให้มีการเช่ือมโยง

เครือข่ายทัง้ในเชิงธรุกิจ

และมีธรุกิจทัง้หมด 4 

ประเภท 

4.คณะกรรมการ

ดําเนินงานเครือข่าย 

18 ชม.  
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ประกอบด้วย ประธาน  

ลําดบั

ท่ี 
ว/ด/ป 

กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/แลกเปล่ียน) 

กลุม่เป้าหมายท่ีเข้าสู่

กระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก

กระบวนการ(เช่น สร้าง

ความเข้าใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะ 

เวลา 

(ระบุ

ชัว่โมง 

หมาย

เหต ุ

     รองประธาน เลขาฯ และ

กรรมการ 

5.การกําหนดช่ือกลุม่

เครือข่ายวา่ “เครือข่าย

ศรีอยธุยา” 

6.การกําหนดวาระวนั 

เวลา และสถานท่ี เพ่ือ

การประชมุเครือข่ายครัง้

ตอ่ไป 

  

15 6 ก.พ. 

49 

ประชมุทีมวิจยัร่วมกบั

ประธาน รองประธาน 

และเลขาฯของกลุม่

เครือช่ายศรีอยธุยา 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

3 คน 

2.ประธาน 

 รองประธาน และ

เลขาฯของกลุม่

เครือข่ายศรีอยธุยา

จํานวนทัง้สิน้ 3 คน 

ร้านอาหาร 

กู้ดวิลล์ 

จ.พระนคร 

ศรีอยธุยา 

1.ความเข้าใจท่ีตรงกนั

ในแนวทางการประชมุ

เครือข่ายศรีอยธุยาครัง้ท่ี 

1 

 

3 ชม.  

16 17 

ก.พ. 

49 

 

ประชมุกลุม่เครือข่ายศรี

อยธุยา ครัง้ท่ี 1  

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

3 คน 

2.ประธาน รอง

ประธาน เลขาฯ และ

กรรมการของกลุม่

เครือข่ายศรีอยธุยา 

จํานวนทัง้สิน้ 15 คน 

สหกรณ์

การเกษตร 

บางบาล จํากดั 

1.ข้อมลูในการจําหน่าย

สินค้า ของกลุม่ OTOP 

กบัสหกรณ์ตา่งๆ 

2.ข้อมลูพืน้ฐานและ

แนวคิดในการจดัตัง้

สหกรณ์ของทางกลุม่ 

OTOP 

3 ชม.  

17 20 

ก.พ. 

49 

 

ประชมุทีมวิจยั ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 5 

คน 

บณัฑิต

วิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

1.สงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้

จากการประชมุเครือข่าย

ศรีอยธุยาครัง้ท่ี 1  

2.เตรียมความเข้าใจและ

แนวทางการประชมุ

เครือข่ายศรีอยธุยาครัง้ท่ี 

2 

3 ชม.  

18 24 

ก.พ. 

49 

ประชมุพบปะกลุม่

เครือข่าย 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

3 คน 

2.คณะกรรมการ

สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์

การเกษตร

มหาราช จํากดั 

1.การแลกเปลี่ยน

แนวคิดการดําเนินงาน

เครือข่าย 

2.ข้อมลูการดําเนินงาน

3 ชม.  
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มหาราช จํากดั ของกลุม่/องค์กร 

ลําดบั

ท่ี 
ว/ด/ป 

กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/แลกเปล่ียน) 

กลุม่เป้าหมายท่ีเข้าสู่

กระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก

กระบวนการ(เช่น สร้าง

ความเข้าใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะ 

เวลา 

(ระบุ

ชัว่โมง 

หมาย

เหต ุ

19 10 

มี.ค. 

49 

ประชมุพบปะกลุม่

เครือข่าย 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

3 คน  

2.คณะกรรมการ

สหกรณ์การเกษตร

พระนครศรีอยธุยา 

จํากดั 

สหกรณ์

การเกษตรพระ

นครศรี 

อยธุยา จํากดั 

1.การแลกเปลี่ยน

แนวคิดการดําเนินงาน

เครือข่าย 

2.ข้อมลูการดําเนินงาน

ของกลุม่/องค์กร 

3 ชม.  

20 15 

มี.ค. 

49  

ประชมุสงัเกตการณ์การ

แก้ปัญหาความยากจน 

อําเภอเสนา 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

3 คน 

2.นายอําเภอเสนา 

3.คนจนท่ีจดทะเบียน

อําเภอเสนา 

อําเภอเสนา 1.แนวทางการ

ดําเนินงานแก้ปัญหา

ความยากจนในพืน้ท่ี

อําเภอเสนา 

5 ชม.  

21 16 

มี.ค. 

49 

ประชมุสงัเกตการณ์การ

แก้ปัญหาความยากจน 

อําเภอบางปะอิน 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

3 คน 

2.นายอําเภอบางปะ

อิน 

3.คนจนท่ีจดทะเบียน

อําเภอบางปะอิน 

อําเภอบางปะ

อิน 

1.แนวทางการ

ดําเนินงานแก้ปัญหา

ความยากจนในพืน้ท่ี

อําเภอบางปะอิน 

5 ชม.  

22 17 

มี.ค. 

49 

 

ประชมุกลุม่เครือข่ายศรี

อยธุยา ครัง้ท่ี 2  

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

3 คน 

2.ประธาน รอง

ประธาน เลขาฯ และ

กรรมการของกลุม่

เครือข่ายศรีอยธุยา 

จํานวนทัง้สิน้ 10 คน 

สหกรณ์

การเกษตร 

บางบาล จํากดั 

1.แนวทางการเช่ือมโยง

เครือข่ายการแลกเปลี่ยน

สินค้า เครือข่ายทาง

สงัคม และเครือข่ายการ

อบรมทางด้านบญัชี 

สหกรณ์ ระหวา่งสหกรณ์

กบักลุม่ OTOP 

2. เกิดแนวคิดใน การ

จดัตัง้สหกรณ์ OTOP  

3 ชม.  

23 20  

มี.ค. 

49 

พบสหกรณ์จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

5 คน 

2.สหกรณ์จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

(คณุสรุศกัด์ิ สขุเหลือ) 

สํานกังาน

สหกรณ์ 

จงัหวดัระนคร

ศรีอยธุยา 

1.การประสานงานกบั

สหกรณ์จงัวหดั

พระนครศรีอยธุยาเพ่ือ

เตรียมความพร้อมใน

การจดัประชมุ เพ่ือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจใน

แนวทางจดัตัง้สหกรณ์

กลุม่ OTOP 

4 ชม.  
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ลําดบั

ท่ี 
ว/ด/ป 

กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/แลกเปล่ียน) 

กลุม่เป้าหมายท่ีเข้าสู่

กระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก

กระบวนการ(เช่น สร้าง

ความเข้าใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะ 

เวลา 

(ระบุ

ชัว่โมง 

หมาย

เหต ุ

24 31 

มี.ค. 

49 

ประชมุพบปะกลุม่

เครือข่าย 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

3 คน  

2.คณะกรรมการกลุม่

อาชีพสมนุไพรยา

อายวุฒันะ 

กลุม่อาชีพ

สมนุไพรยา

อายวุฒันะ 

1.การแลกเปลี่ยน

แนวคิดการดําเนินงาน

เครือข่าย 

2.ข้อมลูการดําเนินงาน

ของกลุม่/องค์กร 

3 ชม.  

25 7 เม.ย. 

49 

 ประชมุทีมวิจยั ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 5 

คน 

บณัฑิต

วิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

1.สงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้

จากการประชมุเครือข่าย

ศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 และ

ข้อมลูการขอจดัตัง้

สหกรณ์ในกลุม่ OTOP 

2.เตรียมความเข้าใจและ

แนวทางการประชมุ

เครือข่ายศรีอยธุยาครัง้ท่ี 

3 

3 ชม.  

26 10 

เม.ย. 

49 

 

ประชมุการจดัตัง้

สหกรณ์ของกลุม่ OTOP 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

3 คน 

2.สหกรณ์จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

(คณุสรุศกัด์ิ สขุเหลือ) 

3.เจ้าหน้าท่ีสง่เสริม 

สหกรณ์จํานวน 3 คน   

4.กลุม่ OTOP จํานวน

ทัง้สิน้ 30 คน 

สํานกังาน

สหกรณ์ 

จงัหวดัระนคร

ศรีอยธุยา 

1.สหกรณ์จงัหวดัฯ ได้ให้

ความรู้ความเข้าใจใน

แนวทางการขอจดัตัง้

สหกรณ์ 

2.เสนอแนวทางให้กลุม่ 

OTOP เสนอช่ือบคุคลท่ี

จะมาเป็นคณะกรรมการ

ของสหกรณ์ OTOP 

จํานวน 10 คนเพ่ือ

ดําเนินการประชมุเพ่ือ

การขอจดัตัง้สหกรณ์

ตอ่ไป 

3 ชม.  

27 12 

เม.ย. 

49 

ประชมุพบปะกลุม่

เครือข่าย 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

3 คน 

2.คณะกรรมการ

สหกรณ์การเกษตรบาง

ปะอิน จํากดั 

สหกรณ์

การเกษตรบาง

ปะอิน จํากดั 

1.การแลกเปลี่ยน

แนวคิดการดําเนินงาน

เครือข่าย 

2.ข้อมลูการดําเนินงาน

ของกลุม่/องค์กร 

3 ชม.  

28 17 

เม.ย. 

49 

ประชมุการจดัตัง้

สหกรณ์ของกลุม่ OTOP 

1.เจ้าหน้าท่ีสง่เสริม 

สหกรณ์จํานวน 3 คน   

2.กลุม่ OTOP จํานวน

สํานกังาน

สหกรณ์ 

จงัหวดั

1.กลุม่เครือข่าย OTOP 

คดัเลือกบคุคลท่ีจะมา

คณะกรรมการของ

4 ชม.  
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ทัง้สิน้ 30 คน พระนครศรีอยธุยา สหกรณ์ OTOP 

ลําดบั

ท่ี 
ว/ด/ป 

กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/แลกเปล่ียน) 

กลุม่เป้าหมายท่ีเข้าสู่

กระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก

กระบวนการ(เช่น สร้าง

ความเข้าใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะ 

เวลา 

(ระบุ

ชัว่โมง 

หมาย

เหต ุ

29 21 

เม.ย. 

49 

 

ประชมุกลุม่เครือข่ายศรี

อยธุยา ครัง้ท่ี 3 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

3 คน 

2.ประธาน รอง

ประธาน เลขาฯ และ

กรรมการของกลุม่

เครือข่ายศรีอยธุยา 

จํานวนทัง้สิน้ 13 คน 

3.เจ้าหน้าท่ีสง่เสริม 

สหกรณ์จํานวน 2 คน 

สหกรณ์

การเกษตร 

บางบาล จํากดั 

1.การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในการขอจดัตัง้

สหกรณ์ OTOP  

2.กําหนดการเช่ือมโยง

เครือข่ายนําร่องโดยเร่ิม

จากการเช่ือมโยง

เครือข่ายการแลกเปลี่ยน

สินค้าและให้แตล่ะ

สหกรณ์และกลุม่ OTOP 

เสนอสินค้า/ชนิดสินค้าท่ี

ต้องการจําหน่าย/

ต้องการซือ้มา เพ่ือท่ีจะ

ได้ทราบถึงความ

ต้องการสินค้าของแตล่ะ

กลุม่  

3.หารายช่ือกลุม่

เกษตรกร/กลุม่แม่บ้านท่ี

จะเข้าร่วมในการเข้ามา

ทําธรุกิจเครือข่ายการ

แลกเปลี่ยนสินค้า 

4.กําหนดแบบฟอร์ม

เอกสารในการจดัซือ้/สัง่

สินค้า ท่ีใช้ในการ

ดําเนินงานเครือข่าย

แลกเปลี่ยนสินค้า 

3 ชม.  

30 25 

เม.ย. 

49 

 ประชมุทีมวิจยั ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 5 

คน 

บณัฑิต

วิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

1.สงัเคราะห์ข้อมลู 

ท่ีได้จากการประชมุ

เครือข่ายศรีอยธุยา 

ครัง้ท่ี 3 

2.เตรียมความเข้าใจ 

และแนวทางการประชมุ

เครือข่ายศรีอยธุยาครัง้ท่ี 

4 

 

3 ชม.  
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ลําดบั

ท่ี 
ว/ด/ป 

กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/แลกเปล่ียน) 

กลุม่เป้าหมายท่ีเข้าสู่

กระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก

กระบวนการ(เช่น สร้าง

ความเข้าใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะ 

เวลา 

(ระบุ

ชัว่โมง 

หมาย

เหต ุ

31 12 

พ.ค. 

49 

ประชมุพบปะกลุม่

เครือข่าย 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

3 คน 

2.คณะกรรมการ

สหกรณ์การเกษตรผู้

เลีย้งสกุรอยธุยา จํากดั 

 

สหกรณ์

การเกษตรผู้

เลีย้งสกุร

อยธุยา จํากดั 

1.การแลกเปลี่ยน

แนวคิดการดําเนินงาน

เครือข่าย 

2.ข้อมลูการดําเนินงาน

ของกลุม่/องค์กร 

3 ชม.  

32 19 

พ.ค. 

49 

ประชมุกลุม่เครือข่ายศรี 

อยธุยา ครัง้ท่ี 4 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้

3 คน 

2.ประธาน รอง

ประธาน เลขาฯ และ

กรรมการของกลุม่

เครือข่ายศรีอยธุยา 

จํานวนทัง้สิน้  15 คน 

3.เจ้าหน้าท่ีสง่เสริม

สหกรณ์ 

สหกรณ์

การเกษตรบาง

บาล จํากดั 

1.สหกรณ์/กลุม่ตา่งๆ

จดัเตรียมสินค้ามาแสดง

ให้สมาชิกในเครือข่ายดู

วา่ แตล่ะสหกรณ์/กลุม่

ของตนนัน้ มีสินค้าชนิด

ใดบ้าง ท่ีจะนํามา

จําหน่าย/ฝากขาย ท่ี

ศนูย์การจําหน่ายสินค้า 

สหกรณ์การเกษตร

มหาราช จํากดั 

2.กําหนดเง่ือนไขการ

ชําระเงินในการซือ้/ขาย

สินค้าในเครือข่าย 

3.จดัทําระเบียบ

ข้อบงัคบัของเครือข่าย

ศรีอยธุยา เพ่ือสร้าง 

ความเข้าใจ และกฎ

กติกาในการเข้ามาทํา

ธรุกิจในเครือข่ายศรี

อยธุยาให้แก่สมาชิก

เครือข่าย  

4.แนวคิดในการจดัแสดง

จําหน่ายสินค้า OTOP 

ในการประชมุใหญ่

ประจําปีของแตล่ะ

สหกรณ์ 

4 ชม.  

33 22  

พ.ค.49 

ประชมุทีมวิจยั ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 5 

คน 

บณัฑิต

วิทยาลยั

1.สงัเคราะห์ข้อมลู 

ท่ีได้จากการประชมุ

3 ชม.  
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มหาวิทยาลยั เครือข่ายศรีอยธุยาครัง้ท่ี4 

ลําดบั

ท่ี 
ว/ด/ป 

กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/แลกเปล่ียน) 

กลุม่เป้าหมายท่ีเข้าสู่

กระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก

กระบวนการ(เช่น สร้าง

ความเข้าใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะ 

เวลา 

(ระบุ

ชัว่โมง 

หมาย

เหต ุ

    เกษตรศาสตร์ 2.เตรียมความเข้าใจและ

แนวทางการประชมุ

เครือข่ายศรีอยธุยาครัง้ท่ี 

5 

  

34 2 มิ.ย. 

49 

ประชมุพบปะกลุม่

เครือข่าย 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

3 คน 

2.คณะกรรมการกลุม่

อาชีพผลิตภณัฑ์จาก

ผ้า 

กลุม่อาชีพ

ผลิตภณัฑ์จาก

ผ้า 

1.การแลกเปลี่ยน

แนวคิดการดําเนินงาน

เครือข่าย 

2.ข้อมลูการดําเนินงาน

ของกลุม่/องค์กร 

3 ชม.  

35 16 

มิ.ย. 

49 

 

ประชมุกลุม่เครือข่ายศรี

อยธุยา ครัง้ท่ี 5 

1.ทีมวิจยั 2 คน 

2. รองประธาน เลขาฯ 

และกรรมการของกลุม่

เครือข่ายศรีอยธุยา 

จํานวนทัง้สิน้ 12  คน 

3.เจ้าหน้าท่ีสง่เสริม

สหกรณ์ 

สหกรณ์

การเกษตร 

มหาราช จํากดั 

1. กลุม่อาชีพตา่งๆได้นํา

สินค้ามาแสดงและ

จําหน่ายท่ี สกก.มหาราช 

จํากดั 

2. สหกรณ์ตา่งๆ ได้เหน็

สินค้าของกลุม่อาชีพ มี

ความสนใจท่ีจะให้กลุม่

ตา่งๆไปฝากขายสินค้าท่ี

สหกรณ์ของตนเอง 

3.ได้ข้อตกลงการฝาก

ขายสินค้าระหว่างกลุม่ 

OTOP ,กลุม่อาชีพกบั 

สหกรณ์ 

3 ชม.  

36 21 

มิ.ย. 

49  

ประชมุพบปะกลุม่

เครือข่าย 

1.ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 

3 คน 

2.คณะกรรมการ 

สหกรณ์การเกษตร

เสนา จํากดั 

สหกรณ์

การเกษตร

เสนา จํากดั 

1.การแลกเปลี่ยน

แนวคิดการดําเนินงาน

เครือข่าย 

2.ข้อมลูการดําเนินงาน

ของกลุม่/องค์กร 

3 ชม.  

37 3 ก.ค. 

49 

ประชมุทีมวิจยั ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 5 

คน 

บณัฑิต

วิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

1..สงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้

จากการประชมุเครือข่าย

ศรีอยธุยาครัง้ท่ี 5 

2.เตรียมความเข้าใจและ

แนวทางการประชมุ

ประชมุเครือข่ายศรี

อยธุยาครัง้ท่ี 6  

3 ชม.  
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ลําดบั

ท่ี 
ว/ด/ป 

กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/แลกเปล่ียน) 

กลุม่เป้าหมายท่ีเข้าสู่

กระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก

กระบวนการ(เช่น สร้าง

ความเข้าใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะ 

เวลา 

(ระบุ

ชัว่โมง 

หมาย

เหต ุ

38 21 

ก.ค. 

49 

ประชมุกลุม่เครือข่ายศรี

อยธุยา ครัง้ท่ี 6 

1.ทีมวิจยั 3 คน 

2. ประธาน รอง

ประธาน เลขาฯ และ

กรรมการของกลุม่

เครือข่ายศรีอยธุยา 

จํานวนทัง้สิน้ 12  คน 

สหกรณ์

การเกษตร 

มหาราช จํากดั 

1.สรุปยอด/ปริมาณ/

มลูคา่การสัง่ซือ้/ฝาก

ขายสินค้าของแตล่ะ

กลุม่/องค์กรเครือข่าย 

2.สรุปผลการดําเนินงาน

แนวทางการเช่ือมโยง

เครือข่ายศรีอยธุยา 

3.เครือข่ายฯจะ

ดําเนินการประชมุ

ตอ่เน่ืองกนัไปในทกุวนั

ศกุร์ท่ี 3 ของทกุเดือน

โดยจะจดัท่ีสกก.มหา

ราช จํากดั 

4.กําหนดให้ สกก.มหา

ราช เป็นศนูย์กลางการ

ดําเนินงานเครือข่ายศรี

อยธุยา 

5.แนวคิดการจดัตัง้เมือง

สหกรณ์ในการจําหน่าย

สินค้าของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาท่ี 

สกก.มหาราช จํากดัโดย

มีเครือข่ายศรีอยธุยา 

เป็นผู้ ดําเนินงาน 

6.ทีมวิจยันําเสนอและ

สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการวิจยัฯ 

3 ชม.  

39 24 

ก.ค. 

49 

ประชมุทีมวิจยั ทีมวิจยัจํานวนทัง้สิน้ 5 

คน 

บณัฑิต

วิทยาลยั 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

1.สงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้

จากการประชมุเครือข่าย

ศรีอยธุยาครัง้ท่ี 6 

2.สรุปข้อมลูและเนือ้หา

ทัง้หมด เพ่ือสงัเคราะห์

ข้อมลูและจดัทํารายงาน

ฉบบัสมบรูณ์ 

4 ชม.  
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บทที ่5 
 

ผลการวจิยั 
 

 การดํา เ นินงานโครงการวิ จัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้ น ท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีวตัถุประสงค ์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหว่างสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกิดการหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพของ
บุคคลและองคก์รในการแกไ้ขปัญหาความยากจน โดยโครงการวิจยัไดเ้ร่ิมดาํเนินงานตั้งแต่เดือน 
สิงหาคม 2548 – กรกฎาคม 2549 และมีผลการดาํเนินงานวิจยั ในการเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตร
ระหว่างสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน
ไดแ้ก่  การดาํเนินงานเครือข่าย และ ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

5.1 การดําเนินงานเสริมสร้างเครือข่าย 
 

 นกัวิจยัไดด้าํเนินการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ระยะที ่1  ( 15 สิงหาคม 2548 – 15 ธนัวาคม 2548 ) 
 ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 นกัวิจยัไดท้าํการศึกษาสถานการณ์ และบทบาท สภาพการดาํเนินงาน และ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ี
เป็นอยูแ่ละความสนใจในการสร้างความร่วมมือระหวา่งกนัของสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนทั้งท่ี
จดทะเบียนและมิไดจ้ดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในปี 2547  จาํนวน 4 กลุ่ม/องค์
ประชาชน ดงัน้ี  

1. สหกรณ์  
มีจาํนวนทั้ งหมด 56 สหกรณ์ มีสมาชิกประมาณ 74,939 คน มีทุนดาํเนินงาน

ประมาณ 3,977,969,326.96 บาท จาํแนกตามประเภทสหกรณ์ไดด้งัน้ี 1)สหกรณ์การเกษตรมี 28 
สหกรณ์ มีสมาชิกประมาณ 49,161 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ 352,066,737.60 บาท 2) สหกรณ์
นิคมมีสมาชิกประมาณ 506 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ 27,907,241.98 บาท 3) สหกรณ์ออม
ทรัพยมี์สมาชิกประมาณ 19,084 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ 2,881,903,745.28 บาท 4) สหกรณ์
ร้านคา้มีสมาชิกประมาณ 4,709 คนมีทุนประมาณ 109,896,945.31 บาท และ 5) สหกรณ์บริการมี
สมาชิกประมาณ 1,479 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ 5,935,901.16 บาท สหกรณ์ท่ีมีจาํนวนสมาชิก
มากท่ีสุด คือ สหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร รองลงมาคือ สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์
และสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ร้านค้า ตามลาํดับ และสหกรณ์ท่ีมีทุนดําเนินงานมากท่ีสุด คือ 
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สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์รองลงมาเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ร้านคา้ ตามลาํดบั  

2. กลุ่มเกษตรกร 
มีจาํนวนทั้งหมด 96 กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 9,324 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ 

14,787,498.37 บาท จาํแนกตามประเภทกลุ่มเกษตรกรไดด้งัน้ี 1) เกษตรกรประเภทกลุ่มทาํนา มี
สมาชิกประมาณ 8,964 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ 14,141,110.14 บาท 2)เกษตรกรประเภทกลุ่ม
ทาํสวน มีสมาชิกประมาณ 287 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ  558,364.74 บาท 3) เกษตรกร
ประเภทกลุ่มผูเ้ล้ียงสัตว ์มีสมาชิกประมาณ 73 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ  88,023.49 บาท กลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีจาํนวนสมาชิกมากท่ีสุด คือ กลุ่มเกษตรกรประเภทกลุ่มทาํนา รองลงมาคือ กลุ่ม
เกษตรกรประเภทกลุ่มทาํนา และกลุ่มเกษตรกรประเภทกลุ่มผูเ้ล้ียงสัตว์ ตามลาํดับ และกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีทุนดาํเนินงานมากท่ีสุด คือ กลุ่มเกษตรกรประเภทกลุ่มทาํนา รองลงมาเป็นกลุ่ม
เกษตรกรประเภทกลุ่มทาํสวน และกลุ่มเกษตรกรประเภทผูเ้ล้ียงสตัว ์ตามลาํดบั  

3.  กลุ่มอาชีพ 
มีจาํนวนทั้งหมด 90 กลุ่ม แยกเป็นประเภทกลุ่มอาชีพไดด้งัน้ี 1) กลุ่มสตรีสหกรณ์ 

2)กลุ่มเยาวชนสหกรณ์โรงเรียน 3) กลุ่มอาชีพ และ 4) กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพท่ีมีสมาชิกมาก
ท่ีสุด คือ กลุ่มสตรีสหกรณ์ และกลุ่มอาชีพท่ีมีสังกดัสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงอาํเภอ
มหาราชจดัไดว้่าเป็นอาํเภอท่ีมีกลุ่มอาชีพมาก มีกลุ่มอาชีพจาํนวน 19 กลุ่ม รองลงมาคืออาํเภอปาก
แพรก มีกลุ่มอาชีพจาํนวน 15 กลุ่ม  ตามลาํดบั   

4.  กลุ่มหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)  
 มีจาํนวนทั้งหมด 101 กลุ่ม ซ่ึงสมาชิกของกลุ่มหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 

นั้น เป็นผูผ้ลิตเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเลก็ ๆ เท่านั้น ไม่ไดเ้กิดการรวมตวักนัดว้ยสมาชิกจาํนวนมาก
เหมือนอยา่งกลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์  

 ขั้นตอนท่ี 2 นกัวิจยัดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลคนจนท่ีจดทะเบียนในสหกรณ์ กลุ่ม/
องคก์รประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จากผูว้่าราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ไดแ้ก่ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา กรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์  และจากสหกรณ์การเกษตรต่างๆท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยัฯ ซ่ึงในพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยามีประชาชนท่ีมาจดทะเบียนคนจนทั้งหมด 118,974 คน ไดจ้าํแนกออกตามราย
อาํเภอ จาํแนกเป็นปัญหาความยากจน และจาํแนกตามสมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมในโครงการวิจยัฯ
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี จาํแนกตามรายอาํเภอจาํนวน 16 อาํเภอ พบว่า อาํเภอท่ีมีประชาชนท่ีมาจด
ทะเบียนคนจนมากท่ีสุด คือ อาํเภอบางปะอิน มีจาํนวน 11,327 คน รองลงมา คือ อาํเภอวงันอ้ย มี
จาํนวน 11,217 คน และอาํเภอพระนครศรีอยุธยา มีจาํนวน 11,059 คน ตามลาํดบั จาํแนกออกตาม
ปัญหาความยากจน จาํนวน 8 ปัญหา พบว่า ปัญหาความยากจนท่ีประชาชนท่ีมาจดทะเบียนคนจน
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ประสบปัญหามากท่ีสุด คือปัญหาหน้ีสินในภาคประชาชน มีจาํนวน 51,476 คน รองลงมา คือ 
ปัญหาท่ีอยูอ่าศยั มีจาํนวน 32,846 คน และปัญหาในดา้นอ่ืนๆ มีจาํนวน 14,569 คน  ตามลาํดบั และ
จาํแนกตามสมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีเขา้ร่วมในโครงการวิจยัฯ จาํนวน 18 สหกรณ์ 
กลุ่ม/องคป์ระชาชน พบวา่ สหกรณ์ท่ีมีสมาชิกมาจดทะเบียนคนจนมากท่ีสุด คือ สหกรณ์การเกษตร
มหาราช จาํกดั มีจาํนวน 2 คน และสหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จาํกดั มีจาํนวน 2 คน รองลงมา 
คือ สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จาํกัด สหกรณ์การเกษตรบางบาล จาํกัด สหกรณ์
การเกษตรบางไทร จาํกดั สหกรณ์การเกษตรบางปะหัน จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรภาชีพฒันา 
จาํกดั มีจาํนวนสมาชิกท่ีมาจดทะเบียนสหกรณ์ละ 1 คน ส่วนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ 
และกลุ่มกลุ่มหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ไม่สามารถตรวจสอบจาํนวนสมาชิกท่ีมาจด
ทะเบียนคนจนได ้ 

 ขั้นตอนท่ี 3 นักวิจัยได้จดัเวทีพบปะสร้างความเขา้ใจกับผูน้ําสหกรณ์กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนทั้งท่ีจดทะเบียนและมิไดจ้ดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงแยกเป็น 4 เวที คือ 
เวทีท่ี 1 พบปะสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เวทีท่ี 2 พบปะกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา เวทีท่ี 3 พบปะกลุ่มอาชีพ (กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์
โรงเรียน กลุ่มอาชีพและกลุ่มส่งเสริมอาชีพ) เวทีท่ี 4 กลุ่มผลิตภณัฑ์หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP) หลงัจากการจดัเวทีเพื่อพบปะกลุ่ม/องคก์รประชาชนแลว้นั้น ทาํให้ไดม้าซ่ึงกลุ่ม/องคก์ร
ประชาชน ผูอ้าสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยัเพื่อพฒันาเครือข่ายฯ จาํนวนทั้งส้ิน 80 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
สหกรณ์จาํนวน 16 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรจาํนวน 22 กลุ่ม  กลุ่มอาชีพจาํนวน 17 กลุ่ม และ กลุ่ม
ผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) จาํนวน 25 กลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างโอกาสใหส้หกรณ์
กลุ่ม/องคก์รประชาชนมีการปฏิสัมพนัธ์และเกิดการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัละกนัระหว่างเครือข่ายท่ีจะ
เกิดข้ึนในเบ้ืองตน้ จากการจดัเวทีทาํให้ไดม้าซ่ึงสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน ท่ีอาสาสมคัรเขา้
ร่วมเครือข่าย จาํนวนทั้ งส้ิน 29 สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน เพื่อสร้างความเขา้ใจใน
วตัถุประสงคแ์ละประเมินความสนใจ 

ระยะที ่2  ( 16 ธนัวาคม 2548  –  15 สิงหาคม  2549 ) 
ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 4 นักวิจยัมีการจดัเวทีเพื่อแลกเปล่ียนแนวคิด ระดมสมองเพื่อหาแนวทาง

และกรอบทิศทางในการสร้างและดาํเนินงานเครือข่ายอีกคร้ัง โดยมีสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน 
ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมการประชุมทั้งส้ิน 18 กลุ่มในคร้ังน้ี การประชุมคร้ังน้ีจดัข้ึน เพื่อการแลกเปล่ียน
แนวคิด ระดมสมองเพื่อหาแนวทางและกรอบทิศทางในการสร้างและดาํเนินงานการเช่ือมโยง
เครือข่าย   ตลอดจนปัญหาวิเคราะห์รูปแบบและลกัษณะการดาํเนินงานของเครือข่าย ท่ีประชุมได้
จดัตั้งเครือข่ายในการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจวา่ “เครือข่ายศรีอยุธยา ” 
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 วตัถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่ายศรีอยุธยา  ดงัน้ี  
1. เพื่อเสริมสร้างการเป็นเครือข่ายพนัธมิตรระหว่างสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

18 กลุ่มในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
2. เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ โดยสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน

ท่ีมีขนาดใหญ่หรือมีศกัยภาพสูงกวา่ ช่วยเหลือ สหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีมีขนาดเลก็ 
3. เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและทางสังคมให้แก่สหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนใน

พื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
จุดหักเหหรือทีม่าของการเช่ือมโยงธุรกจิประเภทที ่5 การแลกเปลีย่นสินค้าของเครือข่าย

ศรีอยุธยา 
ในการดาํเนินงานของเครือข่ายศรีอยธุยานั้น ท่ีประชุมไดร่้วมกนัหารูปแบบการดาํเนินงาน

เช่ือมโยงธุรกิจร่วมกนัโดยเร่ิมจากการวเิคราะห์ท่ีวา่ จากเดิมท่ีกลุ่ม/องคก์รประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีการเช่ือมโยงธุรกิจร่วมกนัอยูแ่ลว้ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การเช่ือมโยง
ธุรกิจการเงิน 2) การเช่ือมโยงธุรกิจปุ๋ย3) การเช่ือมโยงธุรกิจขา้วสาร4) การเช่ือมโยงทางดา้นสงัคม 
นั้นสมาชิกเครือข่ายศรีอยธุยา (กลุ่ม OTOP) มีความสนใจท่ีจะร่วมเช่ือมโยงธุรกิจทางดา้นการเงิน
กบัสมาชิกเครือข่ายฯ (กลุ่มสหกรณ์)  แต่การท่ีจะเช่ือมโยงธุรกิจทางการเงินกบักลุ่มสหกรณ์นั้นทาง
กลุ่มสหกรณ์ไดใ้หค้วามเห็นวา่ กลุ่ม OTOP จะตอ้งมีสถานะท่ีมัน่คงมากกวา่น้ี กล่าวคือ ตอ้งมีความ
เป็นสหกรณ์ทางนิตินยั แมว้า่ปัจจุบนักลุ่ม OTOP จะมีความเป็นสหกรณ์แบบพฤตินยั  ดงันั้น ท่ี
ประชุมจึงมีแนวคิดใหท้างกลุ่ม OTOP จดัตั้งเป็นสหกรณ์ OTOP ข้ึน เม่ือจดัตั้งไดแ้ลว้กลุ่ม OTOP 
จะมีสถานะมัน่คงมากข้ึนจึงจะเร่ิมการเช่ือมโยงธุรกิจทางดา้นการเงินได ้ ทางผูว้ิจยัไดห้นุนเสริมใน
การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัการ แนวทาง ขั้นตอน การจดัตั้งสหกรณ์ จึงไดป้ระสานงานกบั
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในการใหค้วามรู้ความเขา้ใจหลกัการจดัตั้งสหกรณ์ แต่
เน่ืองจากการดาํเนินงานในการจดัตั้งสหกรณ์ของกลุ่ม OTOP ยงัขาดความจริงจงัในการจดัตั้งจึงทาํ
ใหก้ารดาํเนินงานจดัตั้งสหกรณ์ OTOP คร้ังน้ียงัไม่เกิดข้ึน ทางท่ีประชุมเครือข่ายศรีอยธุยา จึงเร่ิม
ปรับการดาํเนินงานเครือข่ายโดยปรับเปล่ียนแนวคิดการใหค้วามสาํคญัทางการเช่ือมโยงธุรกิจทาง 
ดา้นการเงิน หกัเหเป็นการเช่ือมโยงธุรกิจการแลกเปล่ียนสินคา้เป็นเครือข่ายนาํร่อง 

การเช่ือมโยงเครือข่ายศรีอยุธยาประเภทการเช่ือมโยงธุรกจิการแลกเปลีย่นสินค้า 
 การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้ง 18 สหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่ายฯ น◌ั◌้น มี
การเช่ือมโยงเครือข่ายกนัทั้ง 5 รูปแบบ แต่การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจรูปแบบใหม่ คือ การ
เช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจการแลกเปล่ียนสินคา้นั้น มีบางสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่าย
ฯ นั้น ยงัไม่พร้อมท่ีจะเช่ือมโยงเครือข่ายแลกเปล่ียนสินคา้ได ้  เพราะบางสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนในเครือข่ายฯ ยงัไม่พร้อมในเร่ืองสถานท่ี และไม่มีร้านคา้ในสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนในเครือข่ายฯ ทาํใหไ้ม่สามารถนาํสินคา้จากทางสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่ม
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อาชีพ และกลุ่ม OTOP ไปวางจาํหน่ายได ้ แต่ในอนาคตนั้นสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนใน
เครือข่ายฯเหล่านั้น มีแนวโนม้ท่ีจะมีร้านคา้ในสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่ายฯ ดงันั้น
สหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่ายฯ เหล่าน้ีกจ็ะสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายการแลกเปล่ียน
สินคา้ โดยการรับเอาสินคา้จากสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่ายฯ ไปวางจาํหน่ายได ้ ซ่ึง
มีสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่ายฯ เขา้ร่วมในเครือข่ายธุรกิจการแลกเปล่ียนสินคา้
จาํนวน 10 กลุ่ม (ภาพท่ี 16 ) ดงัน้ี 
                    

 สหกรณ์จาํนวน 4 สหกรณ์ ไดแ้ก่ 
1) สหกรณ์การเกษตรมหาราช จาํกดั 
2) สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยธุยา จาํกดั 
3) สหกรณ์การเกษตรผกัไห่ จาํกดั 
4) สหกรณ์การเกษตรบางบาล จาํกดั 
 

 กลุ่มเกษตรกรจาํนวน 1 กลุ่ม  ไดแ้ก่ 
5) กลุ่มเกษตรกรทาํนาลาดนํ้าเคม็ 

 

 องคก์รประชาชน 6 กลุ่ม  ไดแ้ก่ 
6) กลุ่มอาชีพหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
7) กลุ่มอาชีพบา้นหวัเวยีง 
8) กลุ่มอาชีพสหกรณ์บา้นผมีด 
9) กลุ่มอาชีพผลิตภณัฑจ์ากผา้ 
10) กลุ่มอาชีพสหกรณ์บางไทร 

 

 การเช่ือมโยงเครือข่ายการแลกเปล่ียนสินคา้ของสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน มีดงัน้ี 

 

ผู้จําหน่าย ผลติภณัฑ์ ผู้ซ้ือ 
สหกรณ์การเกษตรมหาราช จาํกดั - ขา้วสารบรรจุถุงๆละ 5 กิโลกรัม -กลุ่มเครือข่าย OTOP 
กลุ่มอาชีพผลิตภณัฑจ์ากผา้ - กระเป๋าผา้, ท่ีเชด็มือ, ซองใส่มือ

ถือ, พวงกญุแจปลาเงิน ปลาทอง ฯ 
-สหกรณ์การเกษตรมหาราช จาํกดั 
-สหกรณ์การเกษตร
พระนครศรีอยธุยา จาํกดั 
-สหกรณ์การเกษตรบางบาล จาํกดั 

กลุ่มอาชีพสมุนไพรยาอายวุฒันะ - ยาลูกกลอนสมุนไพร -สหกรณ์การเกษตรมหาราช จาํกดั 
  -สหกรณ์การเกษตรผกัไห่ จาํกดั 

-สหกรณ์การเกษตรบางบาล จาํกดั 
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บา้นผมีด - กลว้ยตาก -สหกรณ์การเกษตรมหาราช จาํกดั 
กลุ่มเครือข่าย OTOP - สินคา้หตัถกรรมต่างๆ -สหกรณ์การเกษตรมหาราช จาํกดั 
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ผู้จําหน่าย ผลติภณัฑ์ ผู้ซ้ือ 
กลุ่มเจา้ปลุกขนมไทย - ขนมไทยต่างๆ --สหกรณ์การเกษตรมหาราช จาํกดั 
กลุ่มจกัสานเยบ็งอบ 
 

-เคร่ืองจกัสานต่างๆ --สหกรณ์การเกษตรมหาราช จาํกดั 



                                               

 

สกก.บาง
บาล จก. 

สกก.พระนคร 
ศรีอยธุยา จก. 

สกก.มหาราช 
จก. 

สกก.ผกัไห่ 

จก. 

กลุ่มอาชีพ
ผลิตภณัฑจ์าก

ผา้ 

กลุ่มสตรีบา้นผี
มด 

กลุ่มอาชีพ 
สมุนไพรยา
อายวุฒันะ 

เครือข่าย OTOP 
จงัหวดั 

พระนครศรีอยธุยา 
กลุ่มอาชีพ 

จกัสานบา้นหวั
เวยีง 

กลุ่มเกษตรกร 
ทาํนาลาด
นํ้าเคม็ 

กลุ่มจกัสาน 
เยบ็งอบ 

กลุ่ม 
เจา้ปลุกขนม

ไทย 

ภาพที ่16 เครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปลี่ยนสินคา้ในเครือข่ายศรีอยธุยา 
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กลุ่มอาชีพนาํผลิตภณัฑไ์ปขายฝาก 
สหกรณ์นาํสินคา้ไปขายใหก้ลุ่มอาชีพ 
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ผลลพัธ์เครือข่ายศรีอยุธยา 
เครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกลุ่มองคก์รประชาชนในจงัหวดัพระนครศรี อยธุยาท่ีมีอยู่

เดิม 4 ประเภท (ลาํดบัท่ี 1-4 ) นั้น ไดรั้บการสานต่อ จากการดาํเนินงานของเครือข่ายศรีอยธุยาจึงทาํ
ใหไ้ดผ้ลลพัธ์ของการเช่ือมโยงธุรกิจประเภทท่ี 5 ดงักล่าวคือ การแลกเปล่ียนสินคา้ 
                              1. การเช่ือมโยงธุรกิจทางการเงิน 
                              2. การเช่ือมโยงธุรกิจปุ๋ย   
                              3. การเช่ือมโยงธุรกิจขา้วสาร 
                              4. การเช่ือมโยงทางดา้นสงัคม 
                              5. การเช่ือมโยงธุรกิจการแลกเปล่ียนสินคา้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สกก.อุทยั จก. 

เครือข่ายOTOPจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

กอ.นํ้าลูกยอ กอ.สมุนไพรยาอายวุฒันะ 

สกก.บา้นแพรก จก. 

ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดั 

สกก.ภาชีพฒันา จก. 

สก.ปฏิรูปที่ดิน 
จก. 

สกก.ลาดบวัหลวง จก. 

สกก.มหาราช จก. 

สกก.เสนา จก. 

สกก.พระนครศรีอยธุยา จก. 

สกก.บางบาล จก. 

กอ.จกัสานบา้นหวั
เวียง

สกก.บางไทร จก. 

สกก.ผกัไห่ จก. 

สกก.บางประอิน จก. 

สกก.ท่าเรือ จก. 

กก.ทาํนาลาดนํ้าเคม็ 

สก.ผูเ้ลี้ยงสุกรอยธุยา จก. 

สกก.มีดอรัญญิก จก. สกก.บางซา้ย จก. 

สกก.บางปะหนั จก. 

สกก.นครหลวงพฒันาที่ดิน จก. 

กอ.ผลิตภณัฑจ์ากผา้ 

ก.สตรีบา้นผมีด 

สกก.นครหลวง 
จก. 

 

 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

สหกรณ์การเกษตรในเครือข่าย 

สหกรณ์การเกษตรนอกเครือข่าย 

เครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ย 

เครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจการเงิน (รับฝากและนาํฝาก) 
เครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจการเงิน(นาํฝาก) 

เครือข่ายการเชื่อมโยงทางดา้นสังคม 
เครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจขา้วสาร 
เครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปลี่ยนสินคา้ 

ภาพที ่15 เครือข่ายสมัพนัธภาพของเครือข่ายศรีอยธุยาในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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แนวทางการดาํเนินงานเครือข่ายศรีอยุธยา 
1)    คณะกรรมการดําเนินงาน 

 เครือข่ายศรีอยุธยา ไดด้าํเนินงานในรูปคณะกรรมการดาํเนินงาน โดยมีการคดัเลือก 
ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการ โดยกรรมการจะดาํเนินงานเป็นผูแ้ทนจากสหกรณ์
กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานระหว่างเครือข่ายกบั 
แต่ละสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายศรีอยธุยา  และมีอาํนาจในการตดัสินใจ
แทนประธานสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายศรีอยธุยา ประกอบดว้ย 
 1. นายเฉลิมเกียรต์ิ รุ่งพาณิชย ์ กลุ่ม OTOP พระนครศรีอยธุยา      ประธาน  
 2. นายถาวร เนคมานุรักษ ์ ผจก.สกก.บางบาล จาํกดั  รองประธาน 
 3. นายอารีย ์ ภู่สกลุ ผจก.สกก.พระนครศรีอยธุยา จาํกดั    เลขานุการ  
 4. นายสุนทร เขียวพิมล ผจก.สกก.อุทยั จาํกดั     กรรมการ 
 5. นายมนสั ไชยวเิชียร ผจก.สกก.บางปะอิน จาํกดั     กรรมการ 
 6.นายไพโรจน์ โกษะ ผจก.สกก.เสนา จาํกดั     กรรมการ 
 7. นายละเมียด เขียววิมล ผจก.สกก.มหาราช จาํกดั     กรรมการ 
 8. นายสาโรจน์ ลาภวิลยั ผจก.สกก.บางไทร จาํกดั     กรรมการ 
 9. นางพรทิพย ์ ทองหุม้ ผจก.สกก.บางปะหนั จาํกดั     กรรมการ 
 10.นายวนิยั  เน้ือนวล ผจก.สกก.ผกัไห่ จาํกดั     กรรมการ 
 11. นางศิริลกัษณ์ แสนสุข ผจก.สก.ผูเ้ล้ียงสุกรอยธุยา จาํกดั     กรรมการ 
 12. น.ส. เรณู เกิดเนตร ผจก.สกก.ภาชีพฒันา จาํกดั     กรรมการ 
 13.นางธนภรณ์ แกว้สถิตย ์ ประธานกลุ่มอาชีพงานผลิตภณัฑจ์ากผา้     กรรมการ   
 14. นางลาํพนู พรรณไวย ประธานกลุ่มอาชีพสมุนไพรอายวุฒันะ     กรรมการ 
 15. นางจนัทิรา สุทธิประเสริฐ ประธานกลุ่มอาชีพจกัสานบา้นหวัเวยีง     กรรมการ 
 16. นางสาวสุนีย ์ จนัทร รองประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นผมีด      กรรมการ  
 17. นายทองชุบ เวชวงศ ์ ประธานกลุ่มเกษตรกรทาํนาลาดนํ้าเคม็     กรรมการ 
 18. นางถนอม  กล่ินระร่ืน ประธานกลุ่มสหกรณ์บางไทร  กรรมการ 

2) กาํหนด เวลา และสถานทีป่ระชุม 
กาํหนดให้มีการประชุมในทุกวนัศุกร์ท่ี 3 ของทุกเดือน โดยการประชุมจะจดัท่ี

ศูนยก์ลางการดาํเนินงานของเครือข่ายศรีอยธุยา คือ สหกรณ์การเกษตรมหาราช จาํกดั  
3) ข้อตกลงร่วมกนั 
เครือข่ายศรีอยุธยามีปรับเปล่ียนการเช่ือมโยงเครือข่ายอยูห่ลายคร้ัง เพื่อให้สอดคลอ้ง

กับสถานการณ์และเกิดความรวดเร็วในการดาํเนินงาน โดยมีแนวทางการดาํเนินงานขอ้ตกลง
ร่วมกนั ดงัน้ี 
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1. ให้แต่ละสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่าย หาสินคา้/ชนิดสินคา้ท่ีตอ้งการ
จาํหน่าย/ตอ้งการซ้ือมา เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงความตอ้งการสินคา้ของแต่ละกลุ่ม จะไดเ้ป็นประโยชน์
ในการท่ีจะเช่ือมโยงเครือข่ายกนั 

2. สรุปรายช่ือกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มแม่บา้น/กลุ่ม OTOPท่ีจะเขา้ร่วมในการเขา้มาทาํธุรกิจ
เครือข่ายน้ี 

3. จดัทาํแบบฟอร์มเอกสารในการจดัซ้ือ/สัง่สินคา้ ท่ีใชใ้นการทาํธุรกิจภายในเครือข่ายน้ี 
4. แต่ละกลุ่มสมาชิกท่ีมีผลิตภณัฑ์/สินคา้ท่ีทางกลุ่มสมาชิกตอ้งการจาํหน่ายสามารถ

นาํมาวางจาํหน่ายแบบฝากขายไดท่ี้ ศูนยก์ารจาํหน่ายสินคา้ท่ี สหกรณ์การเกษตรมหาราช  จาํกดั 
และสหกรณ์กลุ่มสมาชิกเครือข่ายฯ 

5. ทุกคร้ังท่ีมีการสั่งซ้ือสินคา้จากกลุ่มสมาชิกของเครือข่ายฯ จะใชใ้บสั่งซ้ือสินคา้ของ
เครือข่ายฯ (ภาพผนวกท่ี 1) ทุกคร้ังท่ีมีการสัง่ซ้ือ   ซ่ึงการสัง่ซ้ือสินคา้ในเครือข่ายนั้น มีแนวทางการ
ดาํเนินงานและเง่ือนไขดงัน้ี 

- สมาชิกในเครือข่ายศรีอยธุยาท่ีเขา้มาทาํธุรกิจ จะไดรั้บสิทธิพิเศษในการสัง่ซ้ือ
สินคา้โดยจะสามารถซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาท่ีถูกกวา่ตลาด ซ่ึงในการสัง่ซ้ือสินคา้แต่คร้ังนั้นจะตอ้งมี
แบบฟอร์มการสัง่ซ้ือของเครือข่าย (ภาพผนวกท่ี 1) แนบมาดว้ยเท่านั้น ซ่ึงถา้ไม่มีแบบฟอร์มการ
สัง่ซ้ือของเครือข่ายมาจะไม่ไดรั้บสิทธิใดๆในการสัง่ซ้ือสินคา้ 

- ผูรั้บฝากขายสามารถรับฝากสินคา้ไปจาํหน่ายไดโ้ดยยงัไม่ชาํระเงิน โดยไดรั้บ
เครดิตจากผูฝ้ากขาย 30 วนั และสามารถเปล่ียน/คืนสินคา้ไดถ้า้สินคา้ไม่สามารถจาํหน่ายไดเ้ลย 
หรือเห็นสมควรวา่ สินคา้ชนิดนั้นควรมีอายกุารจาํหน่ายเท่าไหร่ เช่น ทองมว้น จะมีอายกุารจาํหน่าย
โดยประมาณ 1 อาทิตย ์ ถา้ทองมว้นไม่สามารถจาํหน่ายไดห้มดภายใน 1 อาทิตย ์ ผูฝ้ากขายท่ีเป็น
เจา้ของผลิตภณัฑน์ั้นจะรับคืนทองมว้นท่ีเหลือเหล่านั้นคืนไป   

6. ในการประชุมทุกคร้ัง กลุ่มสมาชิกของเครือข่ายศรีอยุธยาจะมาประชุมกนัและสรุป
ยอดการสั่งซ้ือสินคา้ในทุกเดือน เพื่อใหท้ราบถึงผลการดาํเนินงานของเครือข่ายศรีอยธุยา ในแต่ละ
เดือน 

 



                                               

ตารางที ่34  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของเครือข่ายศรีอยธุยา   
 

กลุ่ม/องคก์รประชาชน ที่ตั้ง 
กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํคญั
ของกลุ่ม/องคก์รที่

ดาํเนินงานอยูใ่นปัจจุบนั 

ผลงานที่เป็นลกัษณะเด่น
ของกลุ่ม/องคก์ร 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม 

จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรค 

เครือข่ายศรีอยธุยา  
ประกอบดว้ยสมาชิกจาก 
กลุ่มสหกรณ์การเกษตร  
จาํนวน 11 กลุ่ม 
กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม 
กลุ่มสตรี 1 กลุ่ม 
กลุ่มเครือข่ายOTOP5 กลุ่ม 

ศูนยเ์ครือข่ายศรีอยธุยา: 
สหกรณ์การเกษตรบางบาล 
จาํกดั 75 หมู่ที่ 2 
ต.สะพานไทย  
อ.บางบาล  
035-307790,  
035-307938 
 

1.การเชื่อมโยงธุรกิจทาง
การเงิน 
2.การเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ย 
3.การเชื่อมโยงธุรกิจ
ขา้วสาร 
4.การเชื่อมโยงทางดา้น
สงัคม 
5.การเชื่อมโยงธุรกิจ
ทางดา้นการเงิน 

1.การเป็นพนัธมิตรที่พึ่งพา
กนั เอื้ออาทรกนั โดยกลุ่มที่
มีศกัยภาพพยายามที่จะ
ช่วยเหลือสนบัสนุนกลุ่มที่มี
ศกัยภาพนอ้ยกวา่ใน
ระยะแรก เพื่อความสมัพนัธ์
ที่ดีระหวา่งกนัในอนาคต 
โดยกลุ่มสหกรณ์รับสินคา้
จากกลุ่มอาชีพ, กลุ่ม
เกษตรกร และกลุ่มสตรีมา
จาํหน่ายภายในร้านคา้
สหกรณ์ 

1.สมาชิกมีศกัยภาพ
ในการดาํเนินธุรกิจ 
2.สมาชิกมีความ
สามคัคีและมีความ
ตั้งใจในการทาํงาน
และร่วมกิจกรรมกนั 
3.กรรมการเครือข่าย
มีความเสียสละที่จะ
มาประชุมเครือข่าย
กนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
4.ผลิตภณัฑข์อง
สมาชิกมีคุณภาพ 
 

1.สมาชิกมีความ
แตกต่างกนั คือ 
-กลุ่มองคก์รมีลกัษณะ
ที่เป็นทั้งสหกรณ์โดย
นิตินยั และพฤตินยั 
-ขนาดและประเภท
ของธุรกิจของสมาชิก
มีความแตกต่างกนั
มาก 
-ความคิดและความเขา้ใจ
ในหลกัการแนวคิด
อุดมการณ์สหกรณ์มี
ความแตกต่างกนั 

1.มีตลาดรองรับ
สินคา้และผลิตภณัฑ์
ของสมาชิก ที่ศูนย์
การจาํหน่ายสินคา้
ของจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาที่
สหกรณ์การเกษตร 
2.ไดร้ับการ
สนบัสนุนจากทาง
ผูว้า่ราชการจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
 

1.ขา้ราชการในพื้นที่
จงัหวดัพระนครศรี 
อยธุยามีการโยกยา้ย
ตาํแหน่ง 
2.การที่จะสร้างแนวคิด
อุดมการณ์ร่วมกนัเป็น
เรื่องที่ตอ้งใชเ้วลาในการ
หล่อหลอมความคิดและ
อุดมการณ์ร่วมกนั 
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 ขั้นตอนท่ี 5 นกัวิจยัไดส้นบัสนุนและติดตามประเมินผลการสร้างพนัธมิตร/การ
เช่ือมโยงเครือข่าย ตามแนวทางรูปแบบกระบวนการในการเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์กลุ่ม/
องคก์รประชาชนท่ีไดน้าํเสนอไปแลว้ในขั้นตอนท่ี 4 ทาํการสรุปและนาํเสนอแนวทางรูปแบบ 
กระบวนการ และการพฒันาเครือข่ายในการเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน
ตวัแทนท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือระหวา่งกนัในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 
 

5.2 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
   

  ความสํา เ ร็จของการเ ช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่ม /องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยธุยานั้นมีปัจจยัทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกกลุ่ม/องคก์รเครือข่าย ดงัน้ี 
 

ตารางที ่35 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1.ความมีศกัยภาพของแต่ละสหกรณ์ กลุ่ม/
องคก์รประชาชนในเครือข่าย 
2.ความเตม็ใจ ความตอ้งการรวมพลงั และมี 

1.หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุน
ทั้งการใหข้อ้มูลและส่งเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้
มาดูแลอยา่งสมํ่าเสมอ 

วตัถุประสงคร่์วมกนั 
3.การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัโดยใชว้ิธีการทาง
สหกรณ์โดยมิไดมุ่้งหวงัผลกาํไร 
4.การมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ก่สหกรณ์ กลุ่ม/
องคก์รประชาชนท่ีมีขนาดเลด็กวา่ใหส้ามารถ
ต่อสู ้และยนืหยดัได ้
5.ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

2.ภาวะการณ์แข่งขนัทางธุรกิจนั้น ทวีความ
รุนแรงมากข้ึน จึงไดรั้บความร่วมมือจากลุ่ม/
องคก์รประชาชนท่ีสนใจเขา้ร่วมเครือข่ายดว้ย
ความสมคัรใจ 
3.ความต่อเน่ืองในการลงพ้ืนท่ีของทีมวิจยั 
4.ระยะเวลาท่ียาวนานพอในการหนุนเสริมสร้าง
กิจกรรมสรรคส์ร้างอยา่งต่อเน่ือง 

6.ความเท่าเทียมกนัในการร่วมงาน  
7.การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการเช่ือมโยง
เครือข่ายธุรกิจจากสมาชิกเครือข่าย 

 

8.การมีความเป็นผูน้าํของผูน้าํสหกรณ์ กลุ่ม/
องคป์ระชาชนในเครือข่าย 

 

9.การสร้างและเรียนรู้ประสบการณ์การทาํงาน
ซ่ึงกนัและกนั 

 

10.ความต่อเน่ืองในการดาํเนินงานของเครือข่าย  



 

 

 สกก. 
มหาราช จก. 

สกก. 
พระนครฯ จก. 

สกก. 
อุทยั จก. 

สกก. 
บางปะอิน จก. 

สกก. 
บางไทร จก. 

สกก. 
ผกัไห่ จก. 

สกก 
.เสนา จก. 

สกก. 
ภาชีพฒันา จก. 

สกก. 
บางปะหนั จก. 

สกก.ผูเ้ลี้ยงสุกร
พระนครฯจก. 

 

สกก. 
บางบาล จก. 

  

 

  

 

กลุ่มเกษตรกร 
ทาํนาลาดนํ้ าเคม็ 

เครือข่าย OTOP 
จงัหวดัพระนครฯ 

กลุ่มอาชีพสมุนไพร 
ยาอายวุฒันะ 

กลุ่มอาชีพจกัสาน 
บา้นหวัเวียง 

กลุ่มอาชีพ 
ผลิตภณัฑจ์ากผา้ 

กลุ่มอาชีพ 
นํ้าลูกยอ 

กลุ่มสตรี 
บา้นผมีด 

สกก. 
มหาราช จก. 

สกก. 
พระนครฯ จก. 

สกก. 
อุทยั จก. 

สกก. 
บางปะอิน จก. 

สกก. 
บางไทร จก. 

สกก. 
ผกัไห่ จก. 

สกก. 
ภาชีพฒันา จก. 

สกก. 
บางปะหนั จก. 

สกก.ผูเ้ลี้ยงสุกร
พระนครฯจก. 

 

 

 

 

 
 

 

กลุ่มเกษตรกร 
ทาํนาลาดนํ้ าเคม็ 

เครือข่าย OTOP 
จงัหวดัพระนครฯ 

กลุ่มอาชีพสมุนไพร 
ยาอายวุฒันะ 

กลุ่มอาชีพจกัสาน 
บา้นหวัเวียง 

กลุ่มอาชีพ 
ผลิตภณัฑจ์ากผา้ 

กลุ่มอาชีพ 
นํ้าลูกยอ 

กลุ่มสตรี 
บา้นผมีด 

สกก 
.เสนา จก. 

สกก. 
บางบาล จก. 

ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 
ปัจจยัภานใน 
1.ความมีศกัยภาพของแต่ละสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนในเครือข่าย 
2.ความเตม็ใจ ความตอ้งการรวมพลงั และมีวตัถุประสงค์
ร่วมกนั 
3.การช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัโดยใชว้ิธีการทางสหกรณ์
โดยมิไดมุ้่งหวงัผลกาํไร 
4.การมีความเอื้อเฟื้อเผือ่แผแ่ก่สหกรณ์ กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนที่มีขนาดเลด็กวา่ใหส้ามารถต่อสู ้และยนืหยดัได ้
5.ความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 
6.ความเท่าเทียมกนัในการร่วมงาน 
7.การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
จากสมาชิกเครือข่าย 
8.การมีความเป็นผูน้าํของผูน้าํสหกรณ์ กลุ่ม/องค์
ประชาชนในเครือข่าย 
9.การสร้างและเรียนรู้ประสบการณ์การทาํงานซึ่งกนัและ
กนั 
10.ความต่อเนื่องในการดาํเนินงานของเครือข่าย 
ปัจจยัภายนอก 
1.หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งใหก้ารสนบัสนุนทั้งการให้
ขอ้มูลและส่งเจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งเขา้มาดูแลอยา่งสํ่าเสมอ 
2.ภาวการณ์แข่งขนัทางธุรกิจนั้น ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
จึงไดร้ับความร่วมมือจากลุ่ม/องคก์รประชาชนที่สนใจเขา้
ร่วมเครือข่ายดว้ยความสมคัรใจ 
3.ความต่อเนื่องในการลงพื้นที่ของทีมวิจยั 
*ระยะเวลาที่ยาวนานพอในการหนุนเสริม ถา้กิจกรรม

่

เครือข่าย 
ศรีอยธุยา 

ภาพที ่17 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการสร้างเครือข่ายศรีอยธุยา 

      การพ
ฒั
นาขบวนการสหกรณ์

ในพ
ืน้ท

ีจ่งัหวดัพ
ระนครศรอียุธยา 
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บทที ่6 
 

บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 
 

 โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดด้าํเนินวิจยั
การเชิงปฎิบติัการแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Action Research ) และนกัวิจยัไดห้นุนเสริมใน
การสร้างเครือข่ายในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงทางภาคสหกรณ์การเกษตร กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนนั้น มีการสร้างเครือข่ายกันมาอยู่ก่อนแลว้ ทาํให้นักวิจัยทาํการหนุนเสริมการสร้าง
เครือข่ายระหว่างสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนทาํไดไ้ม่ยากนกั ทางสหกรณ์ กลุ่ม/องคป์ระชาชน
ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นอย่างดี การสร้างเครือข่ายในจังหวดัพระนครศรีอยุธยานั้ นอาศัย
หลกัการสหกรณ์ ความเป็นหน่ึงเดียว และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของแต่ละสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร
ประชาชน ทาํให้การสร้างเครือข่ายในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยานั้นประสบความสําเร็จใน
ระดบัหน่ึง  
 สําหรับในบทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่าน้ีจะประกอบไปดว้ย ความหมายของเครือข่าย
คุณค่า แบบจาํลองในการสร้างเครือข่าย และบทบาทของเครือข่ายกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน
ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 

6.1 เครือข่ายคุณค่า 
เครือข่ายคุณค่า3 (Value Network) หมายถึง  เครือข่ายพนัธมิตรระหว่างองคก์ร/สหกรณ์ 

ตั้งแต่ 2 แห่งข้ึนไปท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทาํงานร่วมกนัเพื่อการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดข้ึน
ร่วมกนั ในลกัษณะท่ีต่างฝ่ายต่างไดรั้บประโยชน์จากการสร้างพนัธมิตร 
 การสร้างเครือข่ายคุณค่า (Value Network ) เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกนัในการ
พฒันาประสิทธิภาพขององคก์ร และประโยชน์ท่ีพึงมีต่อสมาชิก  

  

6.2 แบบจําลองในการเสริมสร้างเครือข่ายในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 การเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทางโครงการวิจยัฯ นั้น มี 5 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสถานการณ์ และบทบาท สภาพการดาํเนินงาน และวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคในการดาํเนินงาน ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีเป็นอยูแ่ละความ
สนใจในการสร้างความร่วมมือระหว่างกนัของสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนทั้งท่ีจดทะเบียนและ
มิไดจ้ดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นกัวิจยัเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูลทุติยภูมิ 

ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบขอ้มูลคนจนท่ีจดทะเบียน สหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพ้ืนท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

3 จฑุาทพิย ์ภทัราวาท, 2548.เอกสารประกอบการบรรยายการสรา้งเครอืขา่ยคุณคา่.สถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
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 ขั้นตอนท่ี 3 จดัเวทีพบปะผูน้าํสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนทั้งท่ีจดทะเบียนและมิไดจ้ด
ทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความเขา้ใจในวตัถุประสงคโ์ครงการวิจยัฯและ
ประเมินความสนใจของสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนในการเขา้ร่วมโครงการฯ 
 ขั้นตอนท่ี 4 การจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงาน และการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่าง
กลุ่ม/องคก์รประชาชนตวัแทนฯ 
 ขั้นตอนท่ี 5 คณะนักวิจัยได้สนับสนุนและติดตามประเมินผลการสร้างพนัธมิตร/การ
เช่ือมโยงเครือข่าย ตามแนวทางรูปแบบกระบวนการในการเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์กลุ่ม/
องคก์รประชาชนท่ีไดน้าํเสนอไปแลว้ในขั้นตอนท่ี 4 และวิเคราะห์ปรับปรุงแนวทางรูปแบบ
กระบวนการเช่ือมโยงเครือข่าย 
 ซ่ึงมีภาพแบบจาํลองในการเสริมสร้างเครือข่ายในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดงัภาพท่ี
18 
 
 
 
 



                                                                                           

 3.จดัเวทีพบสหกรณ์กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการทั้งหมด เพื่อ
ประเมินและแสวงหารูปแบบแนวทางใน
การเชื่อมโยงเครือข่าย 

ขั้นตอนที่1ศึกษาสถานการณ์และ
บทบาทการดาํเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ในพืน้ที่จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตอนที่2 การตรวจสอบข้อมูลคนจน
ในพืน้ที่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตอนที่3 จัดเวทีพบปะผู้นํา
สหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชน 
เพือ่สร้างความเข้าใจใน
วตัถุประสงค์และประเมินความ
สนใจ 

ขั้นตอนที่4  การจัดทํากรอบทิศทางการ
ดาํเนินงานและการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนใน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตอนที่5 การสนับสนุนการสร้าง
พนัธมิตร/การเชื่อมโยงเครือข่ายใน
พืน้ที่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

เครือข่าย 
ศรีอยุธยา 

 6.ไดม้าซึ่งสหกรณ์กลุ่ม/ประชาชน
ที่จะอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ 

 5.นกัวิจยัศึกษาความเป็นไปไดข้อง
สหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนที่
อาสาสมคัรจะเขา้ร่วมโครงการฯ  

 1.นกัวิจยัในพื้นที่ติดต่อประสานทาํ
การนดัหมายกบัสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รฯ 
และเตรียมเวทีพบปะ 

 2.นกัวิจยัร่วมวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
กบัแต่ละสหกรณ์กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชน 

 1.สนบัสนุนการสร้าง
พนัธมิตรและติดตามผลการ
ปฏิบตัิงานของเครือข่าย 

 2.วิเคราะห์ปรับปรุงแนว
ทางการพฒันาเครือข่าย
เพื่อใหเ้กิดความเป็นไปได ้

 3.สรุปและนาํเสนอ
แนวทางรูปแบบ กระบวนการ 
และการพฒันาเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่18 แบบจาํลองในการเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 1.ประสานงานขอ้มูลและสมัภาษณ์เชิง
ลึกกบั ผวจ. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

 2.ตรวจสอบขอ้มูลคนจนจาก
สหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน ใน
พื้นที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 3.ประสานกลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนต่างๆ ทั้งที่จด
ทะเบียนและมิไดจ้ดทะเบียน 

 2.คดัเลือกเขตพื้นที่
ความ  เป็นไปไดใ้นการ
เขา้สาํรวจฯ 

 1.วิเคราะห์สรุปสภาพ
การดาํเนินงานปัญหา
อุปสรรคความร่วมมือกนั
และการสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งกนัของ

 2.นกัวิจยัสร้างความเขา้ใจใน
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 4.หาอาสาสมคัรสหกรณ์กลุ่ม/
องคก์รฯ เพื่อเขา้ร่วมโครงการฯ  

 3.นกัวิจยัประเมินความสนใจและ
การกลัน่กรองความสนใจของสหกรณ์
กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

 1.ศึกษาสถานการณ์และรูปแบบการ
จดัการขั้นสภาพวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกของแต่ละสหกรณ์กลุ่ม
องคก์รประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการ 

                                         การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
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6.3 นิยามและความหมายความยากจน 
ความยากจนมีผูใ้หค้วามหมาย ดงัน้ี 
ความยากจน4 หมายถึง   บุคคล    ครอบครัว และกลุ่มหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีทรัพยากร

ประกอบดว้ย  วตัถุส่ิงของ  สถานภาพทางสงัคมวฒันธรรม  และความจาํกดัขดัสนดอ้ยโอกาสตาม
ไปดว้ย    คนยากจนเหล่าน้ี  จะถูกกีดกนัแยกออกจากวถีิการดาํเนินชีวิตท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับจาก
สมาชิกในกลุ่มสงัคมท่ีตนอาศยัร่วมอยูด่ว้ย  

ความยากจน5 หมายถึง  ความยากจนในเชิงเศรษฐกิจ (Monetary Dimension) คือ พิจารณาท่ี
ระดับรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลว่ามีรายได้ไม่เพียงพอกับการดาํรงชีพได้ตาม
มาตรฐานขั้นตํ่า หรือมีรายไดต้ ํ่ากวา่มาตรฐานคุณภาพชีวิตขั้นตํ่าท่ียอมรับในแต่ละสงัคม  

ความยากจน6  หมายถึง สภาพการดาํรงชีวิตท่ีขาดแคลนปัจจยัจาํเป็นแก่ชีวิต ไดแ้ก่ขาด
แคลนอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และ การรักษาพยาบาล เช่น ไม่มีอาหารรับประทานครบสาม
ม้ือ ไม่มีเส้ือผา้พอแก่การปกปิดร่างกาย ท่ีอยูอ่าศยัไม่คุม้แดดฝนและขาดรายได ้ เม่ือเจบ็ป่วยไม่ได้
รับการรักษาตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล  
 ความยากจน7 หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัการดาํรงชีวิตไดต้าม
มาตรฐานขั้นตํ่า หรือมีรายไดต้ ํ่ากว่ามาตรฐานคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะมีรายไดต้ ํ่ากว่าเส้นความ
ยากจน (Poverty line) ของประเทศไทย  รวมถึงการขาดโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกนัอยา่ง
ต่อเน่ืองจากภาครัฐและเอกชน  การขาดโอกาสการพฒันาองคค์วามรู้ทางเศรษฐกิจท่ีก่อใหเ้กิดความ
ชาํนาญดา้นกลไกการตลาดท่ีทัว่ถึง  หรือเป็นผูท่ี้มีสิทธิมีเสียง นาํเสนอขอ้เรียกร้อง แต่ไร้อาํนาจการ
ต่อรองทางการเมือง หรือผูท่ี้อยู่ในสภาพแวดลอ้มห่างความเจริญ ทาํให้ขาดโอกาสท่ีจะไดรั้บการ
ปฏิบติัในสงัคมอยา่งเสมอภาค   
 ดงันั้นมิติของความยากจน จึงสรุปไดด้งัน้ี 

1) มิติทางดา้นรายได ้  
2) มิติทางดา้นมิใช่รายได ้
3) มิติทางดา้นความเขม้แขง็หรือการมีส่วนร่วม 

6.4 บทบาทของเครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 
 การวิจยัในโครงการการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็น
ระยะเวลา 1 ปี นั้น ทาํใหน้กัวิจยัไดเ้ห็นถึงบทบาทของเครือข่ายคุณค่ากบัการแกปั้ญหาความยากจน
ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
 ภายใตก้ระแสสถานการณ์ยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงนั้น ขบวนการ
สหกรณ์ไดเ้ขา้ไปมีบทบาทและเป็นตวัเลือกหน่ึงในการพฒันา เน่ืองจากสหกรณ์เป็นองคก์รทาง
เศรษฐกิจท่ีทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกบัองคก์ารธุรกิจทัว่ไป แต่มีหลกัการและวิธีการท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างจากองคก์ารธุรกิจทัว่ไป โดยท่ีสหกรณ์มุ่งหวงัผลทางสังคม ซ่ึงสหกรณ์

4ศนูยบ์ทบาทหญิงและชาย มหาวทิยาลยันเรศวร. 2548. ความยากจน(online).Avaliable:http://www.nu.ac.th/office/gentle/ 
5สถาบนัคลงัสมองแหง่ชาติ . 2548. ความยากจนในประเทศไทย(online). Available: http://www.knit.or.th/ 
6บุญเสริม บุญเจริญผล. 2548. ปัญหาความยากจน (online ). Available:http:www.krirk.ac.th/ecoboard/questiondetail.asp 
7วจิิตตศ์รี สงวนวงศ.์ 2549. ความยากจนและตวัช้ีวดัความยากจน.สถาบนัพระปกเกลา้ 
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นั้นเป็นองคก์รท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตวักนัดว้ยความสมคัรใจและปกครองกนัเองอย่างอิสระ โดย
เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนสมาชิกควบคุมองคก์รโดยใชห้ลกัประชาธิปไตย  

ดว้ยภายใตก้ารแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงน้ีมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีสหกรณ์จะตอ้งมีการ
ปรับทิศทาง แนวคิด และการกระทาํให้ทนัต่อต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและมีสภาพแข่งขนั
เช่นน้ี โดยปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นพื้นฐานของการปรับเปล่ียนคร้ังน้ีคือ การเปล่ียนความคิดเป็นกลยุทธ์
และการมีพนัธมิตรหรือเครือข่ายท่ีเก้ือหนุนกนั โดยสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองคก์ร
ควบคู่กนัไป และองคก์รสหกรณ์จาํเป็นตอ้งประสานกบักลุ่มองคก์ร/บุคคลภายนอก และควรยึด 
"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ซ่ึงเป็นพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 มาเป็น
แนวทางหน่ึงในการพฒันา  
 โครงการวิจยัไดห้นุนเสริมการสร้างเครือข่ายในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ และสังคม เนน้การพฒันาแบบมีคุณภาพและยัง่ยนื และเช่ือว่าการสร้างเครือข่ายคุณค่าจะ
มีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาความยากจนโดยมีนยัสาํคญัอยู ่3 ประการ (ดงัภาพท่ี 19) ดงัน้ี 
     1) มิติทางดา้นรายได ้ 

 การใหค้วามสาํคญักบัการรวมกลุ่มของสหกรณ์ กลุ่ม/องคป์ระชาชนทั้ง 18 กลุ่ม/องคก์ร
ในการเป็นเครือข่าย ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูท่ี้ดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสานหตัถกรรม การแปรรูปอาหาร ยาสมุนไพร การทาํธุรกิจ
คา้ขาย และการท่องเท่ียวระดบัชุมชน ฯลฯ เม่ือสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่ายเหล่าน้ี
ไดรั้บการพฒันาใหเ้ขม้แขง็ และมีเครือข่ายท่ีกวา้งขวางมากข้ึนแลว้ สหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน
ในเครือข่าย จะมีการขยายธุรกิจไดม้ากข้ึนซ่ึงจะส่งผลใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน รวมทั้งไดรั้บการแกไ้ข
ปัญหาในดา้นอ่ืนๆ ไปพร้อมๆกนั เม่ือเป็นเช่นน้ี เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกจ็ะสามารถเติบโต
ไปไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ ซ่ึงหมายความวา่เศรษฐกิจสามารถขยายตวัไปพร้อม ๆ กบัสภาวการณ์ดา้น
การกระจายรายไดท่ี้ดีข้ึน  

     2) มิติทางดา้นท่ีมิใช่รายได ้ 
 การตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ืออาทรของสหกรณ์ขนาดใหญ่ท่ีมีต่อ

สหกรณ์ กลุ่ม/องคป์ระชาชนท่ีมีขนาดเลก็กว่าหรือมีศกัยภาพท่ีไม่สูงนกัเม่ือเทียบกบัสหกรณ์ กลุ่ม/
องคก์รประชาชนท่ีมีขนาดใหญ่ และความสามคัคีของสมาชิกในเครือข่ายในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ ใหบ้รรลุผลสาํเร็จ ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจึงมิไดห้มายถึง รายไดแ้ต่เพียงมิติเดียว 
หากแต่ยงัรวมถึงประโยชน์ในมิติอ่ืน ๆ ดว้ย ไดแ้ก่ การสร้างความมัน่คงให้กบัสถาบนัครอบครัว 
สถาบนัชุมชน การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

     3) มิติทางดา้นความเขม้แขง็หรือการมีส่วนร่วม  
  การท่ีสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่าย มีความคิดเป็นอิสระ จดัตั้งเครือข่าย
ดว้ยความสมคัรใจ และพ่ึงพาตนเอง เนน้การมีส่วนร่วมในแนวคิดของสมาชิกเครือข่ายนั้น  



                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มิติทางด้านรายได้ 

2. มิติทางด้านมิใช่รายได้       3. มิติทางด้านความ       
เข้มแข็งหรือการมีส่วนร่วม 

-  ความเอื้ออาทรของกลุ่ม/องคก์ร  
-  การสร้างความมัน่คงใหส้ถาบนั
ครอบครัว และชุมชน 

-  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของ
สหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

- ขยายธุรกิจกวา้งขวางมากขึ้น 
- กระจายรายไดเ้พิ่มขึ้น 

- มีความคิดเป็นอิสระ 
- จดัตั้งเครือข่ายดว้ยความสมคัร

ใจ และพึ่งพาตนเอง 
- เกิดแนวทางการแกไ้ขปัญหา

สังคมแบบมีส่วนร่วมมี
คุณภาพและยัง่ยนื 

ภาพที ่ 19 การแกไ้ขปัญหาความยากจนกบัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ก่อให้เกิดการพฒันาตั้งแต่เร่ิมแรกในการรู้ปัญหาของชุมชน รู้สภาพของชุมชน และหาทางแกไ้ข
ปัญหาของชุมชนตามแนววิธีของชุมชนซ่ึงก่อใหเ้กิดแนวทางการแกไ้ขปัญหาสังคมแบบมีส่วนร่วม
มีคุณภาพและยัง่ยนืไดใ้นท่ีสุด  
 อยา่งไรก็ตาม การเขา้มาดาํเนินงานวิจยัของโครงการวิจยันั้น เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
ซ่ึงอาจทาํให้ไม่สามารถจะสรุปผลไดอ้ย่างชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาความยากจนในพ้ืนท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาได ้เน่ืองจากการดาํเนินงานเชิงสังคมหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชน 
ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาร่วมกนัไปเพื่อก่อใหเ้กิดความยัง่ยนื 
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บทที ่7 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นระยะเวลา 1 ปี
ตั้งแต่เดือน 15 สิงหาคม 2548 – 15 สิงหาคม 2549  นั้น จะสามารถสรุปรายละเอียดในการ
ดาํเนินงานไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 1) สรุปผลการศึกษา 2) ประโยชน์ท่ีนกัวิจยัไดรั้บจากโครงการวิจยัการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  และ 3) ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 

7.1 สรุปผลการศึกษา 
  7.1.1 สรุปผลการดําเนินงาน 

จากการท่ีคณะนักวิจยัไดด้าํเนินการวิจยัโครงการการพฒันาขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดเ้ขา้พื้นท่ีและทาํการศึกษาโดยมีขั้นตอนการวิจยั 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
ขั้นตอนท่ี1 ศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนใน
พื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ขั้นตอนท่ี2 การตรวจสอบขอ้มูลคนจนในพ้ืนท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา  ขั้นตอนท่ี3 จดัเวทีพบปะผูน้าํสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชน เพื่อสร้างความ
เขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละประเมินความสนใจ  ขั้นตอนท่ี4  การจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงาน
และการเช่ือมโยงธุรกิจระหว่างกลุ่ม/องคก์รประชาชนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และขั้นตอนท่ี5 
การสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร/การเช่ือมโยงธุรกิจในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงการวิจยั
ของโครงการวิจยัฯ เป็นไปตามขั้นตอนการดาํเนินงานทั้ง 5 ขั้นตอนจนไดเ้ครือข่ายศรีอยธุยา โดยมี
การดาํเนินงานการเช่ือมโยงธุรกิจร่วมกนั จาํนวนทั้งส้ิน 5 รูปแบบ คือ 

1) การเช่ือมโยงธุรกิจการเงิน 
2) การเช่ือมโยงธุรกิจปุ๋ย 
3) การเช่ือมโยงธุรกิจขา้วสาร 
4) การเช่ือมโยงทางดา้นสงัคม 
5) การเช่ือมโยงธุรกิจการแลกเปล่ียนสินคา้ 

 ในการดาํเนินงานเครือข่ายศรีอยุธยานั้น คณะกรรมการเครือข่ายพิจารณาเห็นว่า การ
เช่ือมโยงธุรกิจประเภทท่ี 1-4  ไดด้าํเนินงานมาอยู่แลว้ ระหว่างสหกรณ์ ซ่ึงไม่มีกลุ่มอาชีพ กลุ่ม 
OTOP ร่วมดว้ย ดงันั้นคณะกรรมการเครือข่าย จึงตดัสินใจใหก้ารดาํเนินงานการเช่ือมโยงธุรกิจการ
แลกเปล่ียนสินคา้ เป็นเครือข่ายนาํร่อง ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงท่ีกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP สามารถเขา้
ร่วมการเช่ือมโยงธุรกิจได ้โดยมีการดาํเนินงานของเครือข่ายศรีอยุธยาในรูปของคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน และมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการดาํเนินงานเครือข่าย 
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 7.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 1) การดาํเนินงานของทีมวิจยัเป็นช่วงระยะเวลาสั้น กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมเครือข่ายมีความ
แตกต่างกนักล่าวคือ  

 กลุ่มองคก์รมีลกัษณะท่ีเป็นทั้งสหกรณ์โดยนิตินยั และพฤตินยั  
 ประเภทธุรกิจและขนาดของกลุ่มมีปริมาณธุรกิจท่ีแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก  
 กลุ่มองคก์รบางส่วนมีการเช่ือมโยงธุรกิจกนัอยูบ่า้งแลว้ ขณะท่ีบางกลุ่ม

องคก์ร เพิ่งเร่ิมเขา้สู่การเช่ือมโยงเครือข่าย 
 ความคิดและความเขา้ใจในหลกัการแนวคิดอุดมการณ์สหกรณ์มีความ

แตกต่างกนั โดยกลุ่มองคก์รสหกรณ์นั้น มีความรู้และความเขา้ใจหลกั
สหกรณ์เป็นอยา่งดี ขณะท่ีกลุ่มอาชีพ และกลุ่ม OTOP มีความรู้ความเขา้ใจ
เชิงธุรกิจ ซ่ึงเป็นความยากลาํบากในการปรับเปล่ียนใหก้ลุ่มต่างๆเขา้กนัได้
ในระยะเวลาอนัสั้น 

2) ขา้ราชการในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีการโยกยา้ยตาํแหน่ง เช่น 
สหกรณ์จงัหวดั เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์จงัหวดั พฒันาการจงัหวดั ทาํใหก้ารประสานงานตอ้งปรับเปล่ียน
อยูต่ลอดเวลา 

3) การท่ีจะสร้างแนวคิดอุดมการณ์สหกรณ์ร่วมกนั เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาในการ
หล่อหลอม ความคิด และอุดมการณ์ร่วมกนั 
 

7.2 ประโยชน์ที่นักวิจัยได้รับจากโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
   1. ไดเ้รียนรู้ว่า แบบจาํลองในการพฒันาแนวคิดการสร้างเครือข่ายเชิงทฤษฎีอาจจะ
ใชไ้ม่ไดห้มดกบัทุกพื้นท่ี ดงันั้นการดาํเนินงานจะตอ้งปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีนั้นๆ 
   2. เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างเครือข่ายของสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน
ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
   3. เห็นถึงความสามคัคี ความร่วมมือร่วมใจ และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของสหกรณ์ 
กลุ่ม/องคป์ระชาชนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีต่อสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีมีขนาดเลก็ 
7.3 ข้อเสนอแนะ 
  7.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวจัิย 
   1) การเลือกกลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีมีขนาด และประเภทธุรกิจ ท่ีมีความแตกต่างกนั
มากเกินไป ทาํให้การวิจยันั้น ใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการปรับแนวคิด และการดาํเนินงานในการ
วิจยั 
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   2) กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีมีขนาดเล็ก ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายนั้น ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเขา้ร่วมเครือข่ายไดใ้นระยะยาว 
   3) การคดัเลือกผูน้าํเครือข่ายมีความสาํคญัมาก ถา้คดัเลือกผูน้าํท่ีดีและมีศกัยภาพจะ
ทาํใหก้ารพฒันาระบบของเครือข่ายรุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้เลือกผูน้าํไม่ได้
ดงัท่ีตอ้งการจะประสบปัญหาของการพฒันาเครือข่ายอยา่งมาก 
 

  7.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวจัิยในอนาคต 
 การวิจยัต่อยอดควรเนน้ศึกษาในเร่ือง การแสวงหาแนวทางความยัง่ยนืใหก้บั
เครือข่ายของกลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีไดส้ร้างข้ึนมา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

( Executive Summary ) 
 

โครงการวจิยั 
เร่ือง 

“ การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรีอยุธยา ” 
( 15 สิงหาคม 2548 – 15 สิงหาคม 2549 ) 

 

 การวิจยัการพฒันาขบวนการณ์สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เป�นเทคนิคการวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ี
นาํแนวคิดและวิธี การวิจยัเชิงปฏิบติัการ และ การวิจยัแบบมีส�วนร�วม มาประยกุต�ใช� ซ่ึง
เป็นการวิจยัท่ีมีบุคคลหลายฝ�ายท่ีเก่ียวข�องมีส�วนร�วมในกิจกรรมการวิจยัทุกขั้นตอน (วิ
เคราะห�ป�ญหา เกบ็ข�อมูล  วิเคราะห� สรุปรายงานการวิจยั)  

  ผลการดํา เ นินง านวิ จัยก ารพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื้ น ท่ี จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 5 ขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียด (ภาพท่ี I ) ดงัน้ี 
 ระยะที ่1  ( 15 สิงหาคม 2548  – 15 ธนัวาคม 2548 ) 
 ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 นกัวิจยัไดท้าํการศึกษาสถานการณ์ และบทบาท สภาพการดาํเนินงาน และ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ี
เป็นอยูแ่ละความสนใจในการสร้างความร่วมมือระหวา่งกนัของสหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชนทั้งท่ี
จดทะเบียนและมิไดจ้ดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในปี 2547  จาํนวน 4 กลุ่ม/องค์
ประชาชน ดงัน้ี  
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1. สหกรณ์  
มีจาํนวนทั้ งหมด 56 สหกรณ์ มีสมาชิกประมาณ 74,939 คน มีทุนดาํเนินงาน

ประมาณ 3,977,969,326.96 บาท จาํแนกตามประเภทสหกรณ์ไดด้งัน้ี 1)สหกรณ์การเกษตรมี 28 
สหกรณ์ มีสมาชิกประมาณ 49,161 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ 352,066,737.60 บาท 2) สหกรณ์
นิคมมีสมาชิกประมาณ 506 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ 27,907,241.98 บาท 3) สหกรณ์ออม
ทรัพยมี์สมาชิกประมาณ 19,084 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ 2,881,903,745.28 บาท 4) สหกรณ์
ร้านคา้มีสมาชิกประมาณ 4,709 คนมีทุนประมาณ 109,896,945.31 บาท และ 5) สหกรณ์บริการมี
สมาชิกประมาณ 1,479 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ 5,935,901.16 บาท สหกรณ์ท่ีมีจาํนวนสมาชิก
มากท่ีสุด คือ สหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร รองลงมาคือ สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์
และสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ร้านค้า ตามลาํดับ และสหกรณ์ท่ีมีทุนดําเนินงานมากท่ีสุด คือ 
สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์รองลงมาเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ร้านคา้ ตามลาํดบั  

2. กลุ่มเกษตรกร 
  มีจาํนวนทั้งหมด 96 กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 9,324 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ 
14,787,498.37 บาท จาํแนกตามประเภทกลุ่มเกษตรกรไดด้งัน้ี 1) เกษตรกรประเภทกลุ่มทาํนา มี
สมาชิกประมาณ 8,964 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ 14,141,110.14 บาท 2)เกษตรกรประเภทกลุ่ม
ทาํสวน มีสมาชิกประมาณ 287 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ  558,364.74 บาท 3) เกษตรกร
ประเภทกลุ่มผูเ้ล้ียงสัตว ์มีสมาชิกประมาณ 73 คน มีทุนดาํเนินงานประมาณ  88,023.49 บาท กลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีจาํนวนสมาชิกมากท่ีสุด คือ กลุ่มเกษตรกรประเภทกลุ่มทาํนา รองลงมาคือ กลุ่ม
เกษตรกรประเภทกลุ่มทาํนา และกลุ่มเกษตรกรประเภทกลุ่มผูเ้ล้ียงสัตว์ ตามลาํดับ และกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีทุนดาํเนินงานมากท่ีสุด คือ กลุ่มเกษตรกรประเภทกลุ่มทาํนา รองลงมาเป็นกลุ่ม
เกษตรกรประเภทกลุ่มทาํสวน และกลุ่มเกษตรกรประเภทผูเ้ล้ียงสตัว ์ตามลาํดบั 

3.  กลุ่มอาชีพ 
มีจาํนวนทั้งหมด 90 กลุ่ม แยกเป็นประเภทกลุ่มอาชีพไดด้งัน้ี 1) กลุ่มสตรีสหกรณ์ 

2)กลุ่มเยาวชนสหกรณ์โรงเรียน 3) กลุ่มอาชีพ และ 4) กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพท่ีมีสมาชิกมาก
ท่ีสุด คือ กลุ่มสตรีสหกรณ์ และกลุ่มอาชีพท่ีมีสังกดัสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงอาํเภอ
มหาราชจดัไดว้่าเป็นอาํเภอท่ีมีกลุ่มอาชีพมาก มีกลุ่มอาชีพจาํนวน 19 กลุ่ม รองลงมาคืออาํเภอปาก
แพรก มีกลุ่มอาชีพจาํนวน 15 กลุ่ม  ตามลาํดบั   

 
 



                    

3.จดัเวทพีบสหกรณ์กลุม่/องคก์ร
ประชาชนทีเ่ขา้รว่มโครงการทัง้หมด 
เพือ่ประเมนิและแสวงหารปูแบบแนวทาง
ในการเชือ่มโยงเครอืขา่ย 

ขัน้ตอนที่1 ศึกษา

สถานการณ์และบทบาทการ

ดาํเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/

องคก์รประชาชนในพืน้ที่

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ขัน้ตอนที่2 การตรวจสอบข้อมูลคน
จนในพืน้ที่จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

ขัน้ตอนที่3 จดัเวทีพบปะผู้นํา

สหกรณ์กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

เพื่อสร้างความเข้าใจใน

วตัถปุระสงคแ์ละประเมิน

ความสนใจ 

ขัน้ตอนที่4  การจดัทาํกรอบทิศ

ทางการดาํเนินงานและการเชื่อมโยง

เครือข่ายระหว่างกลุ่ม/องคก์ร

ประชาชนในจ.พระนครศรีอยธุยา 

ขัน้ตอนที่5 การสนับสนุนการสร้าง

พนัธมิตร/การเชื่อมโยงเครือข่ายใน

พืน้ที่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

เครือข่าย 

ศรีอยธุยา 

6.ไดม้าซึง่สหกรณ์กลุม่/ประชาชน
ทีจ่ะอาสาสมคัรเขา้รว่มโครงการฯ 

5.นกัวจิยัศกึษาความเป็นไปได้
ของสหกรณ์กลุม่/องคก์รประชาชนที่
อาสาสมคัรจะเขา้รว่มโครงการฯ  

1.นกัวจิยัในพืน้ทีต่ดิตอ่ประสานทาํ
การนดัหมายกบัสหกรณ์กลุม่/องคก์รฯ 
และเตรยีมเวทพีบปะ

2.นกัวจิยัรว่มวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
กบัแต่ละสหกรณ์กลุม่/องคก์ร
ประชาชน 

 1.สนบัสนุนการสรา้ง
พนัธมติรและตดิตามผลการ
ปฏบิตังิานของเครอืขา่ย 

 2.วเิคราะหป์รบัปรงุแนว
ทางการพฒันาเครอืขา่ย
เพือ่ใหเ้กดิความเป็นไปได ้

 3.สรปุและนําเสนอ
แนวทางรปูแบบ กระบวนการ 
และการพฒันาเครอืขา่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประสานงานขอ้มลูและสมัภาษณ์เชงิ
ลกึกบั ผวจ. และหน่วยงานราชการในพืน้ที ่
จ.พระนครศรอียธุยา 

2.ตรวจสอบขอ้มลูคนจนจาก
สหกรณ์ กลุม่/องคก์รประชาชน ใน
พืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา 

 3.ประสานกลุม่/องคก์ร
ประชาชนต่างๆ ทัง้ทีจ่ด
ทะเบยีนและมไิดจ้ด

 2.คดัเลอืกเขตพืน้ที่
ความ  เป็นไปไดใ้นการ
เขา้สาํรวจฯ 

 1.วเิคราะหส์รปุสภาพ
การดาํเนินงานปญัหา
อุปสรรคความรว่มมอืกนั
และการสรา้งความ
รว่มมอืระหวา่งกนัของ
กลม่ 

2.นกัวจิยัสรา้งความเขา้ใจใน
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 4.หาอาสาสมคัรสหกรณ์กลุม่/
องคก์รฯ เพือ่เขา้รว่มโครงการฯ  

3.นกัวจิยัประเมนิความสนใจและ
การกลัน่กรองความสนใจของสหกรณ์
กลุม่/องคก์รประชาชน 

1.ศกึษาสถานการณ์และรปูแบบการ
จดัการขัน้สภาพวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกของแต่ละสหกรณ์กลุม่
องคก์รประชาชนทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
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4.  กลุ่มหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)  
 มีจาํนวนทั้งหมด 101 กลุ่ม ซ่ึงสมาชิกของกลุ่มหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 

นั้น เป็นผูผ้ลิตเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเลก็ ๆ เท่านั้น ไม่ไดเ้กิดการรวมตวักนัดว้ยสมาชิกจาํนวนมาก
เหมือนอยา่งกลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์  

 ขั้นตอนท่ี 2 นกัวิจยัดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลคนจนท่ีจดทะเบียนในสหกรณ์ กลุ่ม/
องคก์รประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จากผูว้่าราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ไดแ้ก่ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา กรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์  และจากสหกรณ์การเกษตรต่างๆท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยัฯ ซ่ึงในพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยามีประชาชนท่ีมาจดทะเบียนคนจนทั้งหมด 118,974 คน ไดจ้าํแนกออกตามราย
อาํเภอ จาํแนกเป็นปัญหาความยากจน และจาํแนกตามสมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมในโครงการวิจยัฯ
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี จาํแนกตามรายอาํเภอจาํนวน 16 อาํเภอ พบว่า อาํเภอท่ีมีประชาชนท่ีมาจด
ทะเบียนคนจนมากท่ีสุด คือ อาํเภอบางปะอิน มีจาํนวน 11,327 คน รองลงมา คือ อาํเภอวงันอ้ย มี
จาํนวน 11,217 คน และอาํเภอพระนครศรีอยุธยา มีจาํนวน 11,059 คน ตามลาํดบั จาํแนกออกตาม
ปัญหาความยากจน จาํนวน 8 ปัญหา พบว่า ปัญหาความยากจนท่ีประชาชนท่ีมาจดทะเบียนคนจน
ประสบปัญหามากท่ีสุด คือปัญหาหน้ีสินในภาคประชาชน มีจาํนวน 51,476 คน รองลงมา คือ 
ปัญหาท่ีอยูอ่าศยั มีจาํนวน 32,846 คน และปัญหาในดา้นอ่ืนๆ มีจาํนวน 14,569 คน  ตามลาํดบั และ
จาํแนกตามสมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีเขา้ร่วมในโครงการวิจยัฯ จาํนวน 18 สหกรณ์ 
กลุ่ม/องคป์ระชาชน พบวา่ สหกรณ์ท่ีมีสมาชิกมาจดทะเบียนคนจนมากท่ีสุด คือ สหกรณ์การเกษตร
มหาราช จาํกดั มีจาํนวน 2 คน และสหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จาํกดั มีจาํนวน 2 คน รองลงมา 
คือ สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จาํกัด สหกรณ์การเกษตรบางบาล จาํกัด สหกรณ์
การเกษตรบางไทร จาํกดั สหกรณ์การเกษตรบางปะหัน จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรภาชีพฒันา 
จาํกดั มีจาํนวนสมาชิกท่ีมาจดทะเบียนสหกรณ์ละ 1 คน ส่วนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ 
และกลุ่มกลุ่มหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ไม่สามารถตรวจสอบจาํนวนสมาชิกท่ีมาจด
ทะเบียนคนจนได ้ 

 ขั้นตอนท่ี 3 นักวิจัยได้จดัเวทีพบปะสร้างความเขา้ใจกับผูน้ําสหกรณ์กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนทั้งท่ีจดทะเบียนและมิไดจ้ดทะเบียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงแยกเป็น 4 เวที คือ 
เวทีท่ี 1 พบปะสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เวทีท่ี 2 พบปะกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา เวทีท่ี 3 พบปะกลุ่มอาชีพ (กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์
โรงเรียน กลุ่มอาชีพและกลุ่มส่งเสริมอาชีพ) เวทีท่ี 4 กลุ่มผลิตภณัฑ์หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP) หลงัจากการจดัเวทีเพื่อพบปะกลุ่ม/องคก์รประชาชนแลว้นั้น ทาํให้ไดม้าซ่ึงกลุ่ม/องคก์ร
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ประชาชน ผูอ้าสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยัเพื่อพฒันาเครือข่ายฯ จาํนวนทั้งส้ิน 80 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
สหกรณ์จาํนวน 16 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรจาํนวน 22 กลุ่ม  กลุ่มอาชีพจาํนวน 17 กลุ่ม และ กลุ่ม
ผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) จาํนวน 25 กลุ่ม เพื่อเป็นการสร้างโอกาสใหส้หกรณ์
กลุ่ม/องคก์รประชาชนมีการปฏิสัมพนัธ์และเกิดการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัละกนัระหว่างเครือข่ายท่ีจะ
เกิดข้ึนในเบ้ืองตน้ จากการจดัเวทีทาํให้ไดม้าซ่ึงสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน ท่ีอาสาสมคัรเขา้
ร่วมเครือข่าย จาํนวนทั้ งส้ิน 29 สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน เพื่อสร้างความเขา้ใจใน
วตัถุประสงคแ์ละประเมินความสนใจ 

ระยะที ่2  ( 16 ธนัวาคม  2548 –  15 สิงหาคม  2549 ) 
ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 4 นักวิจยัมีการจดัเวทีเพื่อแลกเปล่ียนแนวคิด ระดมสมองเพื่อหาแนวทาง

และกรอบทิศทางในการสร้างและดาํเนินงานเครือข่ายอีกคร้ัง โดยมีสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน 
ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมการประชุมทั้งส้ิน 18 กลุ่มในคร้ังน้ี การประชุมคร้ังน้ีจดัข้ึน เพื่อการแลกเปล่ียน
แนวคิด ระดมสมองเพื่อหาแนวทางและกรอบทิศทางในการสร้างและดาํเนินงานการเช่ือมโยง
เครือข่าย   ตลอดจนปัญหาวิเคราะห์รูปแบบและลกัษณะการดาํเนินงานของเครือข่าย ท่ีประชุมได้
จดัตั้งเครือข่ายในการเช่ือมโยงธุรกิจว่า “เครือข่ายศรีอยุธยา ” การดาํเนินงานเครือข่ายระหว่าง
สหกรณ์ร่วมกนัมีอยูแ่ลว้ 4 ประเภท ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงธุรกิจการเงิน  การเช่ือมโยงธุรกิจปุ๋ย  การ
เช่ือมโยงธุรกิจขา้วสาร และการเช่ือมโยงทางดา้นสังคม ขณะท่ีทางกลุ่ม/องคก์รประชาชนในส่วน
กลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP ยงัไม่มีการดาํเนินงานเครือข่ายร่วมกบัทางสหกรณ์ ทางกลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนจึงไดเ้กิดแนวคิดท่ีจะไดช่้วยเหลือกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP เพื่อทาํใหมี้รายไดเ้พิ่มมากข้ึน 
และมีช่องทางในการจาํหน่ายสินคา้ในอีกทาง  จึงไดเ้ร่ิมจดัตั้งการเช่ือมโยงธุรกิจเพิ่มข้ึนอีก 1 
ประเภท คือ การเช่ือมโยงธุรกิจการแลกเปล่ียนสินคา้มีจาํนวนทั้งส้ิน 5 รูปแบบ (ภาพท่ี II )  ดงัน้ี 

1) การเช่ือมโยงธุรกิจการเงิน 
2) การเช่ือมโยงธุรกิจปุ๋ย 
3) การเช่ือมโยงธุรกิจขา้วสาร 
4) การเช่ือมโยงทางดา้นสงัคม 
5) การเช่ือมโยงธุรกิจการแลกเปล่ียนสินคา้ 

  ในการดาํเนินงานเครือข่ายศรีอยธุยานั้น คณะกรรมการเครือข่ายพิจารณาเห็นวา่ การ
เช่ือมโยงธุรกิจประเภทท่ี 1-4  ไดด้าํเนินงานมาอยูแ่ลว้ ระหวา่งสหกรณ์ ซ่ึงไม่มีกลุ่มอาชีพ กลุ่ม 
OTOP ร่วมดว้ย ดงันั้นคณะกรรมการเครือข่าย จึงตดัสินใจใหก้ารดาํเนินงานการเช่ือมโยงธุรกิจการ
แลกเปล่ียนสินคา้ เป็นเครือข่ายนาํร่อง ซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP สามารถเขา้ร่วม



                             

สกก.อุทยั จก. 

เครอืขา่ยOTOPจงัหวดั
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กอ.นํ้าลกูยอ กอ.สมนุไพรยา
อายวฒันะ 

สกก.บา้นแพรก 
จก. 

ชมุนุมสหกรณ์จงัหวดั 

สกก.ภาชพีฒันา จก. 

สก.ปฏริปูทีด่นิ 
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สกก.ลาดบวัหลวง จก. 

สกก.มหาราช จก. 
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สกก.บางบาล จก. 

กอ.จกัสานบา้นหวั
เวยีง 

สกก.บางไทร จก. 

สกก.ผกัไห ่จก. 

สกก.บางประอนิ จก. 

สกก.ทา่เรอื จก. 

กก.ทาํนาลาดนํ้าเคม็ 

สก.ผูเ้ลีย้งสกุรอยธุยา จก. 

สกก.มดีอรญัญกิ 
 

สกก.บางซา้ย จก. 

สกก.บางปะหนั จก. 

สกก.นครหลวงพฒันาทีด่นิ จก. 

กอ.ผลติภณัฑจ์ากผา้ 

ก.สตรบีา้นผมีด 

ภาพที่ II เครอืขา่ยสมัพนัธภาพของเครอืขา่ยศรอียธุยาในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา 

สกก.นครหลวง 
จก. 
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ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

สหกรณ์การเกษตรในเครอืขา่ย 

สหกรณ์การเกษตรนอกเครอืขา่ย 
 เครอืขา่ยการเชือ่มโยงธุรกจิการเงนิ (รบัฝากและนําฝาก) 
เครอืขา่ยการเชือ่มโยงธุรกจิการเงนิ(นําฝาก) 
 

เครอืขา่ยการเชือ่มโยงธุรกจิการแลกเปลีย่นสนิคา้ 

เครอืขา่ยการเชือ่มโยงธุรกจิปุ๋ ย 
 เครอืขา่ยการเชือ่มโยงทางดา้นสงัคม 
 เครอืขา่ยการเชือ่มโยงธุรกจิขา้วสาร 
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การเช่ือมโยงธุรกิจได้ โดยมีการดําเนินงานของเครือข่ายศรีอยุธยาในรูปของคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน และมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการดาํเนินงานเครือข่าย 
 การเช่ือมโยงธุรกิจทั้ง 18 สหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่ายฯ นั้น มีการเช่ือมโยง
ธุรกิจกนัทั้ง 5 รูปแบบ แต่การเช่ือมโยงธุรกิจรูปแบบใหม่ คือ การเช่ือมโยงธุรกิจการแลกเปล่ียน
สินคา้นั้น มีบางสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่ายฯ นั้น ยงัไม่พร้อมท่ีจะเช่ือมโยงธุรกิจ
การแลกเปล่ียนสินคา้ได ้ เพราะบางสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่ายฯ ยงัไม่พร้อมใน
เร่ืองสถานท่ี และไม่มีร้านคา้ในสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่ายฯ ทาํให้ไม่สามารถนาํ
สินคา้จากทางสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม OTOP ไปวางจาํหน่ายได ้แต่
ในอนาคตนั้นสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่ายฯเหล่านั้น มีแนวโน้มท่ีจะมีร้านคา้ใน
สหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่ายฯ ดงันั้นสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่ายฯ 
เหล่าน้ีก็จะสามารถเช่ือมโยงธุรกิจการแลกเปล่ียนสินคา้ โดยการรับเอาสินคา้จากสหกรณ์ กลุ่ม/
องคก์รประชาชนในเครือข่ายฯ ไปวางจาํหน่ายได ้ซ่ึงมีสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชนในเครือข่าย
ฯ เขา้ร่วมในการเช่ือมโยงธุรกิจการแลกเปล่ียนสินคา้จาํนวน 10 กลุ่ม (ภาพท่ี III ) 

  ขั้นตอนท่ี 5 นกัวิจยัไดส้นบัสนุนและติดตามประเมินผลการสร้างพนัธมิตร/การ
เช่ือมโยงเครือข่าย ตามแนวทางรูปแบบกระบวนการในการเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์กลุ่ม/
องคก์รประชาชนท่ีไดน้าํเสนอไปแลว้ในขั้นตอนท่ี 4 ทาํการสรุปและนาํเสนอแนวทางรูปแบบ 
กระบวนการ และการพฒันาเครือข่ายในการเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รประชาชน
ตวัแทนท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือระหวา่งกนัในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 
  จากระยะเวลา 1 ปีของการวิจัยโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา อนันาํไปสู่ขอ้เสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจยั และขอ้เสนอแนะ
สําหรับการต่อยอดโครงการวิจัยในอนาคต  ได้ดัง น้ี  ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุง
กระบวนการวิจยัมี 3 ประเด็นดว้ยกนั คือ 1) การเลือกกลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีมีขนาด และประเภท
ธุรกิจ ท่ีมีความแตกต่างกนัมากเกินไป ทาํให้การวิจยันั้น ใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการปรับแนวคิด 
และการดาํเนินงานในการวิจยั  2) กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีมีขนาดเลก็ ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายนั้น ไม่
สามารถรับภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเขา้ร่วมเครือข่ายไดใ้นระยะยาว และ 3) การคดัเลือกผูน้าํ
เครือข่ายมีความสาํคญัมาก ถา้คดัเลือกผูน้าํท่ีดีและมีศกัยภาพจะทาํใหก้ารพฒันาระบบของเครือข่าย
รุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้เลือกผูน้าํไม่ไดด้งัท่ีตอ้งการจะประสบปัญหาของ
การพฒันาเครือข่ายอยา่งมาก ส่วนขอ้เสนอแนะสาํหรับการต่อยอดโครงการวิจยัในอนาคต คือ  การ
วิจยัต่อยอดควรเนน้ศึกษาในเร่ือง การแสวงหาแนวทางความยัง่ยืนใหก้บัเครือข่ายของกลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนท่ีไดส้ร้างข้ึนมา 



                    

สกก.บาง
บาล จก. 

สกก.พระนคร 
ศรีอยธุยา จก. 

สกก.มหาราช 
จก. 

สกก.ผกัไห่ 

จก. 

กลุ่มอาชพี
ผลติภณัฑ์
จากผา้ 

กลุ่มสตรีบา้น
ผมีด 

กลุ่มอาชีพ 
สมุนไพรยา
อายวุฒันะ 

เครอืขา่ย OTOP 
จงัหวดั 

พระนครศรอียุธยา
กลุ่มอาชีพ 
จกัสานบา้น
หวัเวียง 

กลุ่ม
เกษตรกร 
ทาํนาลาด

กลุ่มจกัสาน 
เยบ็งอบ 

กลุ่ม 
เจา้ปลุกขนม

ไทย 
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กลุ่มอาชีพนาํผลิตภณัฑไ์ปขายฝาก 
สหกรณ์นาํสินคา้ไปขายใหก้ลุ่มอาชีพ 
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