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บทสรุปผูบริหาร 
 

ความเปนมา : 
การวิจัย “พัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลัก

เพื่อเสริมสรางเครือขายคุณคาระหวางกลุม/องคกรประชาชนและสหกรณในพื้นที่จังหวัด เพื่อให
เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพคนและองคกรในการแกไขปญหาความยากจนอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

กระบวนการวิจัย : 
การดําเนินการโครงการวิจัยไดแบงกลุมการดําเนินงานการวิจัยเปน 2 ท ีม ไดแก              

ทีมประสานงานกลาง และทีมวิจัยในพื้นที่จังหวัด 36 จังหวัด ซ่ึงทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลก เปน    
สวนหนึ่งของทีมวิจัยจังหวัด  ดําเนินการภายใตกรอบแนวคิดของการเชื่อมโยงเครือขาย และให
ความสําคัญในการหนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือขายเปนไปตามความสมัครใจของกลุม/องคกร
ประชาชน 

กระบวนการวิจัย เร่ิมตนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับทีมวิจัยและผูเกี่ยวของ เพื่อ
สรางความเขาใจในการดําเนินการวิจัย กําหนดวัตถุประสงค กระบวนการวิจัย บทบาทหนาที่ 
ภารกิจ วิธีการดําเนินการ และกลุมเปาหมายการวิจัย   โดยกระบวนการวิจัยแบงออกเปน 5 ขั้นตอน
ไดแก ขั้นที่หนึ่ง การศึกษาสถานการณและบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ/กลุม/องคกร
ประชาชนที่มีอยูในพื้นที่  ขั้นที่สอง  การตรวจสอบขอมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ/
กลุม/องคกรประชาชน  ขั้นที่สาม  การจัดเวทีสรางความเขาใจระหวางผูนํากลุม/องคกรเรื่องการ
จัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานขององคกรและการเชื่อมโยงเครือขาย  ขั้นที่ส่ี การจัดทํากรอบ 
ทิศทางการดําเนินงานของกลุม/องคกรประชาชน ขั้นที่หา การสนับสนุนการสรางพันธมิตร/การ
เชื่อมโยงเครือขาย 
ผลการวิจัย : 
 ผลการศึกษาสถานการณการดําเนินงานของกลุม/องคกรประชาชน  ซ่ึงสามารถแบง
ออกเปนสหกรณที่จดทะเบียน  กลุมองคกรการเงิน กลุมอาชีพ และกลุม/องคกรประชาชนอื่นๆ 
สหกรณที่จดทะเบียน ประกอบดวย  สหกรณการเกษตร  สหกรณนิคม สหกรณออมทรัพย  
สหกรณรานคา  และสหกรณบริการ  บทบาทสวนใหญมุงเนนที่ธุรกิจสินเชื่อ  ธุรกิจซื้อ  ธุรกิจขาย  
และธุรกิจแปรรูป  อาทิ สหกรณออมทรัพยมีบทบาทในดานสินเชื่อและรับฝากเงิน   สหกรณ
การเกษตร  มีบทบาทในการใหสินเชื่อ รับฝากเงิน การซื้อ การขาย และบริการ สําหรับปญหา
อุปสรรคที่สําคัญ ไดแก สมาชิกรวมตัวกันยังไมเหนียวแนนพอ  สมาชิกไมสนใจและไมศรัทธา
สหกรณอยางที่ควรจะเปน  สมาชิกไมยึดมั่นในหลักการ/ อุดมการณของสหกรณ  ที่จะรวมมือกัน
เพื่อชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เปนตน  คณะกรรมการไมมีความรู  ความสามารถ



 (b)

ทางดานการบริหาร  ไมมีความรูดานธุรกิจของสหกรณ  กรรมการทุจริต  สําหรับกลุม/องคกรภาค
ประชาชนมีจุดเดนที่สามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของสมาชิกไดอยางรวดเร็ว
และทันเวลา เนื่องจากเปนการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ ดังนั้นกฎระเบียบ กติกา ขอบังคับตาง ๆ 
สามารถยืดหยุนและปรับตัวเองเขากับสถานการณไดงาย  การสื่อสารภายในกลุม/องคกรเปนไป
อยางรวดเร็วและไมเปนทางการ สมาชิกและคณะกรรมการสามารถพูดคุยกันไดตลอดเวลา สมาชิก
มีสวนรวมในกลุม/องคกร มีความรูสึกเปนเจาของ สําหรับปญหาอุปสรรค ไดแก คณะกรรมการ  
ขาดความเขาใจในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ขาดความรูในดานการบริหารจัดการ เกิดการ 
ทุจริต โดยเฉพาะกลุม/องคกรการเงิน เชน กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โครงการแกไขปญหา
ความยากจน (กข.คจ.) กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต สมาชิกขาดความรู ความเขาใจ ใน
วัตถุประสงคของกลุม/องคกรของตนเอง  การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในบางกลุม/องคกร
มีนอย  

สถานการณความรวมมือของกลุม/องคกรในพื้นที่จังหวัดในรูปเครือขายนั้น  พบวา
สามารถแบงออกเปน 2  ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ง การรวมตัวลักษณะเปนเครือขายในแนวดิ่ง 
เปนการสรางเครือขายที่เกิดจากลางขึ้นสูบน ไดแก  เครือขายระดับตําบล อําเภอ  และระดับจังหวัด  
เพื่อหนุนเสริมใหเกิดความเขมแข็ง องคกรที่รวมกันลักษณะเหลานี้ เชน เครือขายกองทุนหมูบาน
ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด  เครือขายผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑระดับอําเภอ จังหวัด 
(เครือขาย OTOP ระดับอําเภอ จังหวัด) ลักษณะที่สอง การรวมตัวลักษณะเปนเครือขายในแนวราบ 
ซ่ึงมีหนวยงานของรัฐและเอกชนสนับสนุน เชน ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด  เครือขาย
ผาทอจังหวัดพิษณุโลก ชมรมผูสูงอายุ  เปนตน ซ่ึงบทบาทสวนใหญเปนการใหขอมูลขาวสาร 
แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะเครือขายผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ   

ผลการดําเนินงานของทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงมีกรอบเวลา 1 ป ภายใตการหนุนเสริม
ของทีมประสานงานกลาง/ผูทรงคุณวุฒินั้น  วิธีการที่ทีมวิจัยเลือกใชในการสรางกระบวนการมีสวน
รวมที่สําคัญ ไดแก เทคนิคการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม  การสนทนากลุมเปาหมาย  การ
ประชุมระดมความคิด  กระบวนการสรางเครือขายของทีมวิจัย เร่ิมตนจาก ขั้นตอนที่หนึ่ง การชี้แจง
การทําความเขาใจ เร่ืองการสรางความเขมแข็ง (การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม/
องคกร) และการเชื่อมโยงเครือขายแกผูนํากลุม/องคกร พรอมกับการเชิญชวนใหเขารวมโครงการฯ  
ขั้นตอนที่สอง ทีมวิจัยดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของกลุม/องคกรหนุนเสริม และจัดทํากรอบ ทิศ
ทางการดําเนินงานของกลุม/องคกรในอนาคต ขั้นตอนที่สาม ไดแก ดําเนินการหนุนเสริมการสราง
กระบวนการเชื่อมโยงเครือขาย ซ่ึงทีมวิจัยรวมกันวางแผน ขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน และ
การแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนไปตามแผนงานที่วางไวและตอเนื่อง ทั้งนี้ปจจัย
ที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การทําความเขาใจอยางชัดเจนทีมวิจัยทุกคนเกี่ยวกับกรอบแนวคิด 
การเชื่อมโยงเครือขายตั้งแตเร่ิมตนโครงการ และการไดมีโอกาสในการทบทวน แลกเปลี่ยนความ



 (c)

คิดเห็นกันอยางสม่ําเสมอ การดําเนินการเชื่อมโยงเครือขายของทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลก เปนการ
เชื่อมเครือขายเชิงกิจกรรม ซ่ึงผลการดําเนินการเกิดเครือขายคุณคาทางธุรกิจ จํานวน  5  เครือขาย ไดแก 
(1)  เครือขายรวบรวมขาวโพด (2) เครือขายโครงการขาวปลอดภัย (3) เครือขาย  โคเนื้อ (4) 
เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร  และ(5) เครือขายสหกรณ   

ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจัย ไดแก 
  (1)  ควรขยายการวิจัยการสรางเครือขายคุณคาไปยังจังหวัดอื่น ๆ ที่เหลืออีก 
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ใหนักพัฒนาในพื้นที่เรียนรูไป ปฏิบัติไป (Learning by doing) พรอมกับใช
หลักวิชาการเขามาชวยเปนแนวทาง ซ่ึงเปนรูปแบบที่ดี 
  (2)  ควรกําหนดสัดสวนของคนจนที่จดทะเบียนฯ ในการเขารวมโครงการให
ชัดเจน เพื่อใหสามารถอธิบายผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน 
  (3)  ควรเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับกระบวนการจัดทําแผนชุมชน กลาวคือ 
กระบวนการเสริมสรางเครือขายคุณคาที่เปน Best Practice ควรนํามาปรับใชกับการหาแนวทางที่
เหมาะสมในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน เนื่องจากแผนชุมชนเปนกรอบทิศทางการพัฒนาตนเอง
ของชุมชน/กลุม/องคกร และกิจกรรมการเชื่องโยงเครือขายคุณคาควรจะมีอยูในแผนชุมชนดวย 
เพื่อใหผูนํากลุม/องคกร/ชุมชน สามารถนําหลักวิชาการมาใชไดจริงในทางปฏิบัติและเกิดประโยชน
อยางชัดเจน เปนรูปธรรม   
 สําหรับขอเสนอแนะสําหรับการตอยอดโครงการวิจัยในอนาคต ไดแก 
  (1)  การสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายทั้ง 5 เครือขาย ควรจะดําเนินการ
ตอไป เนื่องจากขณะนี้ เครือขายอยูในชวงเร่ิมตน หากมีการสนับสนุนอยางตอเนื่องทั้งงบประมาณ
และวิชาการ โดยเฉพาะจากสถาบันการศึกษา จะทําใหการทํางานลักษณะที่มีหลักวิชาการเขามาชวย
ในการปฏิบัติงาน จะเปนรูปธรรมมากขึ้น ซ่ึงอาจเปนตนแบบในการนําหลักวิชาการเขามาชวยใน
การดําเนินการพัฒนา 
  (2)  ควรสงเสริมเครือขายที่มีความเขมแข็งเขามาเปนทีมวิจัยเพื่อผลักดันเครือขายที่
ออนแอใหสามารถพัฒนาเปนเครือขายที่เขมแข็ง 

(3)  ขาราชการหรือบุคคลในพื้นที่ควรจะตองเรียนรูรวมกันในกระบวนการสราง 
เครือขายที่ยั่งยนื เนื่องจากบคุคลกลุมดังกลาวทํางานใกลชิดกับกลุม/องคกร/ผูนํา ทําใหมีอิทธิพลตอ
ทัศนะของประชาชนในชุมชน 

(4)  ควรใหความรู ฝกอบรม หรือจัดเปนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับเจาหนาที่ของ 
องคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการสรางเครือขายคุณคา เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล
ทํางานใกลชิดกับประชาชนและมีศักยภาพในการสรางเครือขาย 

(5) จัดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู กับเครือขายที่ประสบความสําเร็จ เพื่อเปน 
การสรางขวัญ และกําลังใจใหผูที่รวมดําเนินการอยางสม่ําเสมอ 



ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติความเปนมา 

หลักฐานการสรางเมืองพิษณุโลกมีมาแตพุทธศตวรรษที่   15   สมัยขอมมีอํานาจปกครอง
เดิมมีช่ือเรียกวา  “ เมืองสองแคว ” เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยูระหวางแมน้ํานานและแมน้าํแควนอย 
หรือบริเวณทีต่ั้งของวัดจฬุามณีในปจจุบัน   เมื่อประมาณป พ.ศ. 1900  สมเด็จพระมหาธรรมราชา-  
ลิไทยแหงกรุงสุโขทัย ไดโปรดเกลาฯ ใหยายเมืองมาตั้งอยู ณ ตัวเมืองปจจุบัน โดยมฐีานะเปนเมือง
ลูกหลวง  ตอมาสมัยอยุธยา เมืองพิษณุโลกทวีความสําคัญมากขึ้น  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรง
ปฏิรูปการปกครองและไดเสด็จมาประทบัที่เมืองนี ้  พิษณุโลกจึงเปนราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยาถึง 
25  ป หลังรัชสมัยของพระองค พิษณุโลกมีฐานะเปนเมืองลูกหลวงและเปนเมืองหนาดานสําคัญที่
สกัดกั้นกองทพัพมา เมื่อคร้ังพระนเรศวรมหาราชดํารงฐานะพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก 
ในชวงเวลานัน้ ไทยตกเปนเมืองขึ้นพมา สมเด็จพระนเรศวรไดทรงรวบรวมชายฉกรรจชาว
พิษณุโลกกอบกูอิสรภาพชาตไิทยได 
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            ในสมัยรัตนโกสินทร  พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัโปรดเกลาฯ  ใหยกฐานะ
เมืองพิษณุโลกข้ึนเปนมณฑล  เรียกวา มณฑลพิษณุโลก  ตอมาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑล
แลว   พิษณุโลกจึงมีฐานะเปนจังหวัดเรื่อยมาจนปจจุบนั 

คําขวัญของจงัหัดพิษณุโลก 
" พระพุทธชินราชงามเลิศ          ถ่ินกําเนิดพระนเรศวร 
สองฝงนานลวนเรือนแพ          หวานฉ่ําแทกลวยตาก 
ถํ้าและน้ําตกหลากตระการตา " 

สภาพทางภูมิศาสตร 
 ท่ีตั้งและอาณาเขต จังหวดัพิษณุโลก ตั้งอยูในเขตภาคเหนือตอนลางของประเทศหางจาก 
กรุงเทพมหานคร 377 กิโลเมตร โดยทางรถยนต มีเนื้อที่ 10,815.8 ตารางกิโลเมตร ,759,909 
ไร)  หรือ รอยละ 6.37 ของพื้นที่ภาคเหนอื และรอยละ 2.1 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีอาณาเขตติดตอ
ดังนี ้
ทิศเหนือ    ติดกับอําเภอน้าํปาด   อําเภอพิชัย   อําเภอทองแสนขัน   จังหวัดอุตรดิตถ  
    และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต   ตดิกับอําเภอเมือง   อําเภอสามงาม   อําเภอวังทรายพนู  กิ่งอําเภอสากเหล็ก 

จังหวดัพิจิตร 
ทิศตะวนัออก  ติดกับอําเภอดานซาย จังหวดัเลย  อําเภอเขาคอ อําเภอวงัโปง จังหวดัเพชรบูรณ 
ทิศตะวนัตก  ติดกับอําเภอลานกระบือ   จังหวัดกําแพงเพชร   อําเภอครีีมาศ  

อําเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย 
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลก  ทางตอน

เหนือและตอนกลางเปนเขตที่สูง  ที่ราบสูงทางดานตะวันออกและตะวันตกเฉียงเหนือ  มีขอบเขต
ภูเขาสูง  ทั้งนี้มีเขตที่ราบหุบเขา  ซ่ึงเปนที่ราบดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ  พื้นที่ตอนกลาง   และตอน
ใตเปนที่ราบลุมตามแนวน้ํายมและแมน้ํานานเปนยานการเกษตรที่สําคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก 
             สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  มีลมมรสุมพัดผานจากมหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทรอินเดีย 
และแบงฤดูกาลออกไดเปน 3 ฤดู ฤดูฝน จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปริมาณน้ําฝน 
เฉลี่ยประมาณปละ 1,375 มิลลิเมตร ฤดูหนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 19 องศาเซลเซียส ฤดูรอน ประมาณเดือนกุมภาพันธ - เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยของฤดูรอน 
เฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส 
การปกครองและประชากร 
 การปกครอง  จังหวดัพิษณุโลกแบงการปกครองออกเปน  9  อําเภอ แยกปน  93  ตําบล   
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1,037  หมูบาน โดยมีช่ืออําเภอ ไดแก  อําเภอเมืองพิษณโุลก  ชาติตระการ นครไทย  เนินมะปราง  
บางกระทุม บางระกํา  พรหมพิราม   วังทอง  และวดัโบสถ 
               สําหรับการปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง    
องคการบริหารสวนตําบล 89 แหง  เทศบาลนคร 1 แหง และเทศบางตําบล 12 แหง มีสมาชิก
ผูแทนราษฎร จํานวน 6 คน สมาชิกวุฒิสภา จํานวน 3 คน 

สําหรับประชากร   มีประชากรทั้งสิ้น จํานวน  863,208  คน แยกเปน ชาย  427,197  คน  
คิดเปนรอยละ  49  เปนหญิง  436,011  คน  คิดเปนรอยละ  51  ความหนาแนน ประชากร  80  คน 
ตอตารางกิโลเมตร 
ทรัพยากรปาไมและแหลงน้ําท่ีสําคัญ    

ปาไมเปนทรัพยากรที่มีคาของจังหวดัทําใหมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจทางธรรมชาติ 
หลายแหง   ไดแก   
               1.  ปาสงวนแหงชาต ิ
               2.  อุทยานแหงชาติในจังหวดัพิษณุโลก 
                   -  อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
                   -  อุทยานแหงชาติภูหนิรองกลา 
                   -  อุทยานแหงชาติน้ําตกชาตติระการ 

-  อุทยานแหงชาติภูสอยดาว 
-  อุทยานแหงชาติแกงเจ็ดแคว 

3.  เขตรักษาพนัธุสัตวน้ํา  ไดแก  เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเมี่ยง – ภูขัด และเขตหาม 
ลาสัตวปาเขานอย-เขาประดู 

แหลงน้ําท่ีสําคญั  ไดแก  
1.  แมน้ํา ซ่ึงเปนแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญและเปนประโยชนตอการเกษตร   

และการประมงของจังหวดัจงัหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 สาย  ไดแก  แมน้ํานาน ยม  เข็ก และ 
แควนอย 
  2.  เขื่อน ซ่ึงเปนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่สําคัญ ไดแก เขือ่นนเรศวร และ        
แควนอย            
การคมนาคม   

จังหวดัพิษณุโลกเปนศูนยกลางดานคมนาคมภาคเหนือตอนลาง   โดยมีเสนทางติดตอกับ 
จังหวดัตางๆ ไดอยางสะดวก 4 เสนทาง คือ 
ทางรถไฟ : มีขบวนรถโดยสารผาน  ขึ้นลอง  จากกรุงเทพฯ - เชียงใหม  และเชียงใหม - กรุงเทพฯ 
ทางรถยนต : มีทางหลวงแผนดิน  ทางหลวงจังหวัดและถนนสายตางๆ  ชวยใหประชาชนสามารถ
เดินทางภายในอําเภอ  และระหวางจังหวัดไดสะดวก  อยางไรก็ตาม  จังหวัดพิษณุโลกยังประสบ
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ปญหาการจราจรคับคั่ง  เนื่องจากสภาพเมืองที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว  ถนนในเมืองมีขนาดเล็ก 
ทางอากาศ : มีทาอากาศยานพาณิชย  1  แหง  มีเสนทางติดตอกับจังหวัดตางๆ  ดังนี้  คือ  กรุงเทพฯ   
เชียงใหม  ลําปาง  เลย   แมสอด  ตาก  และนาน  และมีทาอากาศยานทหารกองบิน 46 อีก 1 แหง 
ทางน้ํา : ใชได 2 สาย คือแมน้ํานาน และแมน้ํายม แตใชไดเฉพาะฤดูน้ําหลากเทานั้น 
เศรษฐกิจ 

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ ไดแก  ขาว  ขาวโพดเลี้ยงสัตว    
มันสําปะหลัง  ถ่ัวเขียว  ถ่ัวเหลือง  ออย  ไมผลที่นิยมปลูก คือ มะมวง  มะปราง  มะขาม เปนตน 
การทําปศุสัตวที่สําคัญ ไดแก  การเลี้ยงโคเนื้อ  กระบือ   สุกร และเปด-ไก  สําหรับการทําประมง 
มี 2 ลักษณะ คือ การจับสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยมีการเพาะเลีย้ง
ปลานิลแดง มากที่สุด รองลงมาคือปลานิลและปลาดุก ตามลําดับ 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป จํานวน 35,418 บาท (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก, 
2549) 
การศึกษา 

การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาระดับมัธยมไดกระจายไปอยางทั่วถึง สําหรับการศึกษา 
นอกระบบโรงเรียนไดจัดการสรางเสริมการศึกษาผูใหญแบบตางๆ  ใหกวางขวางยิ่งขึ้นตลอดจน
การฝกอาชีพใหกับผูที่สนใจทั่วไป  ปจจุบันมีโรงเรียนระดับประถมและมัธยม  523  แหง ระดับ 
อุดมศึกษา มี  12  แหง  กรมอาชีวศึกษา  6  แหง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  2  แหง   
สถาบันสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  3  แหง  และสถาบันศึกษาของรัฐสังกัดสภาการศึกษาสงฆ
อีก  1  แหง  โดยมีสัดสวนนักศึกษาตอครูและอาจารยผูสอนอยูในระดับ  15:1 
วัฒนธรรม ประเพณี 
 วัฒนธรรม ประเพณี  และการละเลนพื้นเมืองที่สําคัญ  ที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต
โบราณที่สําคัญ ไดแก  

1. ประเพณีสรงน้ําพระพุทธชินราช   ซ่ึงพระพุทธชินราชเปนพระพุทธรูปสําคัญ 
คูบานคูเมืองเปนเปนที่พึ่งทางใจ  ชาวพิษณุโลกจะพากันมาสรงน้ําพระพุทธชินราช 
เพื่อความเปนสิริมงคลในวันตรุษสงกรานต ซ่ึงตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกป 

2.ประเพณีย่ํากองบอกเวลา จะใชตีเวลา ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ปจจุบันนี้
ยังตีกลองบอกเวลาทุกวัน เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว  
  3. ประเพณีปกธงชัย    เปนประเพณีดั้งเดิมของชาวอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก   โดย
ชาวนครไทยมีความเชื่อวาอําเภอนครไทยคือ “เมืองบางยาง”   ในอดีต   ซ่ึงพอขุนบางกลางหาวใช
เปนที่รวบรวมไพรพลเพื่อขับไลขอม ในการตอสูครั้งนั้น พอขุนบางกลางหาวไดรับชัยชนะจากการ
สูรบจึงเอาผาคาดเอวผูกปลายไมปกไวบนยอดเขาชางลวงเพื่อเปนอนุสรณในชัยชนะ   ชาวนครไทย
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จึงไดยึดถือเปนประเพณีปฏิบัติในวันขึ้น 14  ค่ํา เดือน 12  ของทุกป  ชาวนครไทยจะรวมกันทอผืน
ธงผาฝาย  และจะนําไปยังเขาชางลวงเพื่อปกธงชัย   

4. ประเพณีการเซนไหวผีเรือน   หรือผีบรรพบุรุษที่ไดอันเชิญมาไวบนเรือนซึ่งเปนการ
แสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษผูลวงลับไป  พิธีนี้นิยมทํากันเปนประจําทุกป หรือ 2-3 ปตอคร้ัง 

5. การละเลนพื้นบาน   มีการละเลนมังคละ   รําวงฮินเลเล   การเลนขอฝน 
6. ประเพณีแขงเรือยาว   การแขงเรือยาวเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก 

ที่ไดยึดมาเปนเวลาชานาน  จนกระทั่งปจจุบัน  จะจัดงานแขงเรือยาวประเพณีประมาณ เดือนตุลาคม
ของทุกป  ในงานนี้จะมีการประกวดขบวนเรือ   การแขงเรือยาวประเพณี   และมีการประดับขบวน
เรือยาวตางๆ  สวยงามนาชมงานนี้จัดขึ้นบริเวณแมน้ํานาน หนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

7. งานมหกรรมอาหารและสินคาของระลึกจังหวัดพิษณุโลก   งานมหกรรมอาหารฯ         
จัดขึ้นเปนประจําในชวงเดือนเมษายนและในเดือนธันวาคมของทุกป   โดยเทศบาลนครพิษณุโลก
รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง,2547) 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ขอมูลเก่ียวกับสหกรณ/กลุม/องคกร/ในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลกกอนเขารวมโครงการ 
 การดําเนินการในรูปกลุม/องคกรของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงสามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภท  ไดแก ประเภทที่ 1 การรวมตัวกันในรูปกลุม/องคกรแลวมีการจดทะเบียนเปน
สหกรณ ประเภทที่ 2 การรวมตัวกันในรูปกลุม/องคกรแลวมิไดจดทะเบียนเปนสหกรณ เปนการ
รวมตัวกันในรูปแบบของกลุม/องคกรภาคประชาชน  

1.1.1  สหกรณท่ีจดทะเบียน หมายถึง สหกรณที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ ซ่ึงมี
อยูทั้งสิ้น 6 ประเภท ไดแก สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง สหกรณออมทรัพย 
สหกรณรานคา สหกรณบริการ พบวาในจังหวัดพิษณุโลกมีสหกรณ 5 ประเภท ยกเวน สหกรณ
ประมง  รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 
ตารางที่  1.1   แสดงประเภทและจํานวนสหกรณและสมาชิก แยกเปนรายอําเภอ 
 

แยกเปนรายอาํเภอ 

ที่ ประเภท 
จํานวน
ทั้งหมด
(แหง) 

จํานวน
สมาชิก 
(คน) 

เม
ือง

 

วัง
ทอ

ง 

พร
หม

พิร
าม

 

บา
งก
ระ
ทุม

 

บา
งร
ะก

ํา 

วัด
โบ

สถ
 

นค
รไ
ทย

 

ชา
ติต

ระ
กา
ร 

เน
ินม

ะป
รา
ง 

1 สหกรณการเกษตร 79 95,236 15 11 18 11 4 9 5 3 3 
2 สหกรณนิคม 3 7,382 -  1 - - - - - - 2 
3 สหกรณออมทรัพย 18 33,605 18 - - - - - - - - 
4 สหกรณบริการ 7 914 3 1 - - - 2 1 - - 
5 สหกรณรานคา 3 610 1 - - - - - 2 - - 

 รวม 110 137,747 37 13 18 11 5 11 8 3 5 
ที่มา : สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก , 30 กันยายน 2548 
 

 จากตารางที่ 1.1 จะพบวาสหกรณที่จดทะเบียนในจังหวัดพิษณุโลก มีจํานวน 110 แหง      
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของประเภทสหกรณ พบวาประเภทสหกรณการเกษตรมีจํานวนมาก
ที่สุด รองลงมา ไดแก สหกรณออมทรัพย และสหกรณบริการ ตามลําดับ   
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สําหรับจํานวนสมาชิกสหกรณ มีจํานวนทั้งหมด 137,747 คน เมื่อเมื่อพิจารณาใน 

รายละเอียด พบวา สหกรณการเกษตรมีจํานวนสมาชิกมากที่สุด รองลงมา ไดแก สหกรณ- 
ออมทรัพย และสหกรณนิคม ตามลําดับ 
 1.1.2  บทบาทและภารกิจของสหกรณท่ีจดทะเบียน 

 สหกรณที่ตั้งขึ้นมีบทบาทอยางสําคัญสําหรับเกษตรกรกลาวคือ  เปนแหลงเงินทุนของ
สมาชิกในการลงทุนประกอบอาชีพหลักและรอง  หรือกิจกรรมอื่น ๆ เมื่อมีความจําเปน  นอกจากนี้
ยังเปนแหลงเงินออมของสมาชิก  ชวยใหรูจักคุณคาของการออมเงินมากขึ้น  กิจกรรมเหลานี้  ไดแก  
สหกรณการเกษตร สหกรณออมทรัพย  เปนตน 
 บทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ  เปนตัวกลางในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณการเกษตร
การตลาดสินคาเกษตร  สินคาอุปโภค  บริโภค  มาจําหนายใหสมาชิก  เพื่อใหสมาชิกสามารถลด
ตนทุน  สะดวก  ประหยัดคาใชจาย  มีพลังการตอรอง  การทํางานรวมกัน  การชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน  สหกรณเหลานี้  ไดแก  สหกรณการเกษตร  สหกรณรานคา เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการ
ชวยเหลือสมาชิกใหมีที่ทํากินเปนของตนเอง  โดยหาที่ดินผืนใหญมาปรับปรุงแลวจัดสรรให
สมาชิกที่ไมมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีไมพอไดเขาครอบครองทําประโยชน  เชน  สหกรณนิคม 
 โดยปกติการดําเนินกิจกรรมของสหกรณ จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยการสมัคร
เปนสมาชิกระดมเงินทุนรวมกันในรูปของหุน  โดยแตละสหกรณ  จะกําหนดจํานวนหุน  การสง
เงินหุน  และกฎกติกาการดําเนินงานไวอยางชัดเจน  เพื่อความสะดวกและโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได เมื่อสมาชิกตองการ  นอกจากนี้ ยังมีบริการรับฝากและถอนเงินดวย  ในสวนของกาํไร
จากการดําเนินกิจกรรม  จะจัดสรรใหกับสมาชิกโดยตรง  ไดแก  เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน  และ   
สวนหนึ่งนํามาจัดสรรเปนสวัสดิการแกสมาชิก  และกิจกรรมสาธารณประโยชน  ดังตารางที่ 2  ซ่ึง
แสดงถึงปริมาณธุรกิจของสหกรณ 

 จากตารางที่ 1.2 จะพบวา สหกรณออมทรัพยมีบทบาทในดานสินเชื่อและรับฝากเงิน        
มากที่สุด คิดเปนมูลคา 9,729.53 ลานบาท  สําหรับสหกรณที่มีบทบาทในการใหสินเชื่อ รับฝากเงิน 
การซื้อ การขาย และบริการ คือ สหกรณการเกษตร  คิดเปนมูลคา 1,233.47 ลานบาท  นอกจากนี้ 
สหกรณการเกษตรเปนสหกรณที่มีสมาชิกมากที่สุด จํานวน 95,236 คน คิดเปนรอยละ 69 ของ 
สมาชิกสหกรณทั้งหมด
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ตารางที่  1.2  แสดงปริมาณธุรกิจของสหกรณ จําแนกตามประเภทสหกรณ 
                                                                                                                                                                                                                               หนวยมูลคา : ลานบาท 

มูลคาการดําเนนิธุรกิจแตละประเภท (จํานวนสหกรณ และมูลคา)    
ที่ ประเภทสหกรณ 

จํานวน 
(สหกรณ) 

จํานวน
สมาชิก (คน) 

รวมมูลคา
ธุรกิจ สินเชื่อ เงินรับฝาก ซื้อ ขาย บริการ 

สหกรณภาคเกษตร 82 102,618 1,366.27  429.68  248.07  384.23  282.99  21.3 
1 สหกรณการเกษตร 79 95,236 1,233.47 54 374.66 25 216.10 60 364.46 9 256.95 49 21.3 
2 สหกรณนิคม 3 7,382 132.8 3 55.02 3 31.97 3 19.77 3 26.04 - - 
สหกรณนอกภาคเกษตร 28 35,129 9,744.15  8694.06  1,046.22  3.85  0.02  0 
3 สหกรณออมทรัพย 18 33,605 9,729.53 18 8,686.53 11 1,043.00 - - - - - - 
4 สหกรณบริการ 7 914 4.27 1 1.03 1 3.22 - - 1 0.02 - - 
5 สหกรณรานคา 3 610 10.35 1 6.50 - - 1 3.85 - - - - 

รวมทั้งหมด 110 137,747 11,110.42  9,123.74  1,294.29  388.08  283.01  21.30 
ที่มา : สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก , 30 กันยายน 2548 
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 1.1.3  บทวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ปญหา อุปสรรคของสหกรณท่ีจดทะเบียน 

จุดเดนของสหกรณท่ีจดทะเบียน   
 จุดเดนที่สําคัญของสหกรณที่จดทะเบยีน ไดแก  
  (1)  มีสถานที่ตั้งสํานักงานหรือที่ทําการเปนของตนเอง 
  (2)  ลักษณะกจิกรรมที่ดําเนนิการชัดเจน 
  (3)  มีการกําหนดคณะกรรมการดําเนินงานไวอยางชัดเจนทั้ง จํานวนของ
คณะกรรมการ  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง บทบาท/อํานาจ/หนาที่ เปนตน  
  (4)  มีกฎระเบยีบที่ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 
  (5)  มีกฎหมายรองรับ 
  (6)  สามารถทํานิติกรรมได 
  (7)  มีการตรวจสอบบัญชีเปนประจําทุกป 
 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาสหกรณที่จดทะเบยีนจะมจีุดเดนมากมาย แตก็ยังมีจุดดอยเชนกนั 

จุดดอยของสหกรณท่ีจดทะเบียน 
 จุดดอยของสหกรณทีจ่ดทะเบียน ไดแก 
  (1)  ความเปนนิติบุคคลทําใหสหกรณทีจ่ดทะเบยีนเปนองคกรที่มีความยืดหยุน
นอย เนื่องจากมีกฎหมาย/กฎระเบียบที่ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 
  (2)  สมาชิกมักจะมอบความไววางในในการบริหารใหกับคณะกรรมการ          
ดําเนินงาน ดังนั้น การดําเนินงานของสหกรณ มักจะขึ้นอยูกับผูนํา หรือคณะกรรมการบริหาร  
ทําใหการมีสวนรวมของสมาชิกมีนอย ซ่ึงเปนความเสี่ยงที่องคกรขึ้นอยูกับคน ๆ เดียว               
หรือกลุมคนกลุมเดียว เปดโอกาสใหเกิดการทุจริตไดงาย ขาดการตรวจสอบอยางจริงจัง  

ปญหา/ อุปสรรคของสหกรณท่ีจดทะเบียน 

 (1)  ปญหาที่เกิดจากหนาท่ีสหกรณ 
  (ก)  ปญหาในการทําธุรกิจการซื้อ  กลาวคือ  ปญหานี้เกิดจากการจัดหาวัสดุ
อุปกรณเกี่ยวกับปจจัยการผลิตตาง  ๆ  เชน  ปุย  ยาฆาแมลง  เมล็ดพันธุ  ตลอดจนสินคาอุปโภค  
บริโภคที่จําเปนมาจําหนายใหแกสมาชิก  มีตนทุนในการจัดซื้อสูง 
  (ข)  ปญหาในการทําธุรกิจการขาย  สหกรณที่ทําหนาที่รวบรวมผลผลิตของ
สมาชิกออกจําหนาย  เชน  ขาวเปลือก  ขาวโพด  เปนตน  มักประสบปญหาการตลาด  เชน  ปญหา
การตั้งราคา  ปญหาการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก  ปญหาการเก็บรักษาผลผลิตกอนขาย  ฯลฯ  
เปนตน 
  (ค)  ปญหาในการทําธุรกิจธนกิจ  ไดแก  ปญหาเกี่ยวกับสนิเชื่อ  เชน  การที่
สมาชิกไมชําระคืนเงินกู  ปญหาการจัดการแหลงเงินทุนมาใหสมาชิกกูยืม 



 

 10 

 (2)  ปญหาที่เกิดจากคนที่เก่ียวของกับสหกรณ 
  (ก)  ปญหาที่เกิดจากตัวสมาชิก  เชน  สมาชิกรวมตัวกันยังไมเหนียวแนนพอ  
สมาชิกไมสนใจและไมศรัทธาสหกรณอยางที่ควรจะเปน  สมาชิกไมยึดมั่นในหลักการ/ อุดมการณ
ของสหกรณ  ที่จะรวมมือกันเพื่อชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เปนตน 
  (ข)  ปญหาที่เกิดจากคณะกรรมการ  เชน  กรรมการไมมคีวามรู  ความสามารถ
ทางดานการบริหาร  ไมมีความรูดานธุรกิจของสหกรณ  กรรมการทุจริต  เปนตน 
  (ค)  ปญหาที่เกิดจากเจาหนาที่ของรัฐ  เชน  ความลาชาในการจดัการกับปญหาที่
เปนอยูของสหกรณ  จนกลายเปนเรื่องที่ยากจะแกไข  เปนตน 
 การวิเคราะหดังกลาวขางตน เปนการวิเคราะหสหกรณที่จดทะเบียนในภาพรวมของจงัหวดั
พิษณุโลกของทีมวิจัย   
 อยางไรก็ตาม สหกรณที่จดทะเบียนที่มีความสําคัญในโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการ 
สหกรณในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สกต.พิษณุโลก ซ่ึงทําหนาที่เปนแมขายในการเชื่อมโยงเครือขาย
คุณคาจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น หากวิเคราะหโดยเทคนิค SWOT จะทําใหมีความเขาใจและรู
ศักยภาพของสหกรณที่ทําหนาที่เปนแมขายมากยิ่งขึ้น จึงนําเสนอบทวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรคของ สกต.พิษณุโลก เพื่อใหเห็นความพรอมในการเปนแมขาย ดังนี้ 
 จุดออนของ สกต.พิษณุโลก ไดแก (1) เจาหนาที่ สกต.พิษณุโลกมีความรูความสามารถไม
ตรงกับงาน และไมสามารถหมุนเวียนงานไดทุกฝาย (2) การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงาน
และบทบาทหนาที่ของ สกต.พิษณุโลก ไมทั่วถึง ลูกคาบางคนไมรูจัก บางครั้งสงผลกระทบตอการ
ทํางานของเจาหนาที่ (3) ไมมีสํานักงานเปนของตนเองตองอาศัยอยูกับ ธ.ก.ส. สํานักงานจังหวัด
พิษณุโลก ทําใหไมสะดวกในการปฏิบัติงาน  
 จุดแข็งของ สกต.พิษณุโลก ไดแก (1) เจาหนาที่ สกต.พิษณุโลกมีความมุงมั่นในการทํางาน 
(2) คณะกรรมการมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการองคกรเปนอยางดี (3) มีอุปกรณการ
ทํางานครบถวน เชน เครื่องใชสํานักงาน คอมพิวเตอร รถยนต เปนตน (4)  การดําเนินงานมีผลกําไร  
 โอกาสของ สกต.พิษณุโลก ไดแก (1) ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานและคําปรึกษา
จากเจาหนาที่ ธ.ก.ส. สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกเปนอยางดี  (2) มีสมาชิกเปนจํานวนมาก กลาวคือ 
ลูกคา ธ.ก.ส. จะเปนผูถือหุนและสมาชิกของ สกต.พิษณุโลก (3) กลุมเกษตรกร กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง กลุมวิสาหกิจชุมชน ตาง ๆ ในชุมชน พรอมที่จะเปนเครือขายกับ สกต.พิษณุโลก 
 อุปสรรคของ สกต.พิษณุโลก ไดแก (1) ภาวะน้ํามันแพง เงินเฟอ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารตาง ๆ  มีผลกระทบทางลบตอธุรกิจคาขายของ สกต.พิษณุโลก ทําใหขายสินคาไดนอยลง          
(2) มีการแขงขันทางการตลาดสูง โดยคูแขงมีกลยุทธเขาถึงกลุมลูกคาถึงระดับอําเภอและชุมชน 
รวมทั้งมีพอคาคนกลางในพื้นที่ ทําใหโอกาสทางการตลาดของ สกต.พิษณุโลก ลดลง  
(สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. จังหวัดพษิณุโลก,มปป.) 
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1.2.1  สหกรณภาคประชาชน หมายถึงกลุม/องคกรประชาชนที่จัดตั้งและดําเนินงาน      
บนหลักความรวมมือกันชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก แตมิได          
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณซ่ึงอาจจําแนกออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ ไดแก 

(1) กลุม/องคกรการเงิน หมายถึง กลุม/องคกรประชาชนที่ดําเนินภารกิจสําคัญใน
เร่ืองการสงเสริมการออม และการใหเงินกูแกสมาชิก มีทั้งที่เกิดขึ้นตามนโยบายรัฐ และเกิดขึ้นตาม
ความตองการของสมาชิก ที่สําคัญไดแก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนหมูบานและ-      
ชุมชนเมือง โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)  เปนตน 

(2) กลุมอาชีพ หมายถึงกลุม/องคกรประชาชนที่ดําเนินภารกิจบนการรวมมือกัน
เพื่อการแกไขปญหาและการสงเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก ที่สําคัญ ๆ ไดแก กลุม
เกษตรกร กลุมเกษตรกรทํานา/ทําไร กลุมผูเล้ียงโค กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมOTOP ฯลฯ 

(3) กลุม/องคกรประชาชนอื่น ๆ หมายถึง ที่จัดตั้งขึ้นบนหลักความรวมมือเพื่อ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  อาทิเชน  กลุมเยาวชน  กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข  กลุมอนุรักษ              
กลุมผูสูงอายุ กลุมพัฒนาสตรีหมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด ฯลฯ 
 1.2.2  บทบาทและภารกิจของสหกรณภาคประชาชน 

 กลุม/ องคกรมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  เพราะวาการรวมกันเปนกลุม/ องคกรจะทําให
สมาชิกเปดโอกาสที่จะพัฒนาตนเองและผู อ่ืนไดแสดงความสามารถแลกเปลี่ยนความรู  
ประสบการณระหวางกัน  ไดทํางานรวมกัน  เปนการเพิ่มโอกาสในการแกไขปญหาโดยใชปจจัย
ของกลุมเอง  อันจะนําไปสูการคิดได  ทําเปน  พึ่งพากันเอง  และสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด  
นอกจากนี้  ยังทําใหสมาชิกกลุม/ องคกร  มีพลังอํานาจตอรอง 
 จากความสําคัญดังกลาวขางตน  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และ องคกรเอกชน  
รวมทั้งประชาชนเอง  จึงสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุม/ องคกร  เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของคนใน
ชุมชน  มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเองมากกวาที่จะรอความชวยเหลือจากบุคคลภายนอกชุมชน  
รวมมือกันคิดแกไขปญหาของตนเอง  ส่ิงที่สะทอนใหเห็นแนวความคิดเหลานี้  เชน  การจัดตั้ง 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  เพื่อเปนแหลงการเงินของชุมชนใน
การกูยืม  เพื่อการลงทุนและใชจายในเรื่องที่จําเปน นอกจากนี้  ยังมีการจัดตั้งกลุมอาชีพตาง  ๆ  เพื่อ
รวมกันผลิตจําหนาย เพื่อสรางอํานาจตอรอง ถายทอดทักษะประสบการณ สืบทอดภูมิปญญา
ทองถ่ิน เสริมรายไดใหกับครอบครัวของตนเอง อยางไรก็ตาม หนวยงานที่ใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกลุม/องคกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร  กรมสงเสริม
สหกรณ กรมการพัฒนาชุมชน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนตน ซ่ึงจะ
เห็นไดจากจํานวนกลุม/องคกร รายละเอียดดังตารางที่ 1.3 – 1.7 
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ตารางที่  1.3    จํานวนกลุมและสมาชิกของกลุม/องคกร สนับสนุนโดยกรมสงเสริมการเกษตร   
 
ท่ี ประเภท จํานวน (กลุม) สมาชิก (คน) 

1 กลุมเกษตรกรทํานา 59 15,204 

2 กลุมเกษตรกรทําไร 18 4,962 

3 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว 26 1,611 

4 กลุมเกษตรกรทําสวน 4 1,520 

 รวม 107 23,297 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดพษิณุโลก , 30 กันยายน 2548 
 

 จากตารางที่ 1.3  จะเห็นวาประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก มีการรวมตัวกันเพื่อชวยตนเอง
และพ่ึงกันเองในรูปแบบกลุมเกษตรมากที่สุด จํานวน 59 กลุม สมาชิก 15,204 คน รองลงมา ไดแก 
กลุมเกษตรกรทําไร จํานวน 18 กลุม สมาชิก 4,962 คน และกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว จํานวน 26 กลุม 
สมาชิก 1,611 คน ตามลําดับ 

จากตารางที่  1.4  จะพบวา ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก เปนสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการ-
ผลิต จํานวน 662 กลุม สมาชิก 92,039 คน จํานวนเงินสัจจะสะสม 273,302,167 บาท เมื่อพิจารณา
รายละเอียดดานจํานวนกลุมและสมาชิก พบวา ประชาชนในอําเภอนครไทย มีการรวมตัวกันในรูป
ของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มากที่สุด รองลงมา คือ อําเภอบางระกํา และวังทอง ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณารายละเอียดดานจํานวนเงินสัจจะสะสม พบวา กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตใน
อําเภอนครไทย มีเงินสัจจะสะสม มากที่สุด รองลงมา คือ อําเภอวังทอง และพรหมพิราม ตามลําดับ  

จากตารางที่ 1.5  จะพบวา ประเภทกลุมอาชีพที่ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกมีการรวมตัวกัน 
มากที่สุด คือ อาหาร โดยมีจํานวน  39  กลุม สมาชิก 1,513  คน  รองลงมา ไดแก  เครื่องใชและ
เครื่องประดับตกแตง จํานวน  13  กลุม สมาชิก 392  คน  ผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 8  กลุม 
สมาชิก 301  คน ตามลําดับ 
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ตารางที่  1.4    กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
                        พิษณุโลก แยกเปนรายอําเภอ 
 

อําเภอ จํานวน (กลุม) จํานวนสมาชกิ (คน) จํานวนเงินสัจจะสะสม (บาท) 
เนินมะปราง 58 6,234 8,578,944 

เมืองพิษณุโลก 73 10,695 42,442,653 

ชาติตระการ 59 5,198 11,207,992 

นครไทย 140 21,020 30,287,348 

บางกระทุม 20 1,981 4,993,744 

บางระกํา 98 17,116 54,490,957 

พรหมพิราม 94 11,346 50,298,019 

วังทอง 81 12,564 53,067,635 

วัดโบสถ 39 5,885 17,934,875 

รวม 662 92,039 273,302,167 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพษิณโุลก , 30 กันยายน 2548 
 

ตารางที่  1.5  แสดงจํานวนกลุมและสมาชิกของกลุมอาชีพแยกตามประเภท  
 
ท่ี ประเภท จํานวน (กลุม) สมาชิก (คน) 

1 อาหาร 39 1,531 
2 เครื่องดื่ม 1 86 
3 ผาและเครื่องแตงกาย 8 301 
4 เครื่องใชและเครื่องประดับตกแตง 13 392 
5 ศิลปะประดิษฐและของที่ระลึก 2 86 
6 อ่ืน ๆ  7 170 
 รวม 70 2,566 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพษิณโุลก , 30 กันยายน 2548 
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ตารางที่  1.6       กลุมอาชีพที่ไดรับดาวระดับประเทศ  3-5 ดาว ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล- 
                       หนึ่งผลิตภณัฑ (OPC) ป พ.ศ. 2547  
 
ท่ี ประเภท จํานวน (กลุม) สมาชิก (คน) 

1 กลุมอาชีพที่ไดรับดาวระดับประเทศ 3 ดาว 30 482 
2 กลุมอาชีพที่ไดรับดาวระดับประเทศ 4 ดาว 19 285 
3 กลุมอาชีพที่ไดรับดาวระดับประเทศ 5 ดาว 5 96 
 รวม 54 1,106 

ที่มา :  ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชมุชนเขตที่ 6, 2548 

จากตารางที่ 1.6  จะพบวา กลุมอาชีพที่ไดรับดาวระดับประเทศ  3-5 ดาว ในการคัดสรรสุด
ยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OPC) ป พ.ศ. 2547 มีจํานวน 30 ,19 และ 5  กลุม  ตามลําดับ  
 

ตารางที่  1.7    แสดงประเภท จํานวนกลุมและสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชน ป 2546-2548  
 
ที่ ประเภท จํานวน (กลุม) สมาชิก (คน) 

1 โรงสีขาวชุมชน 5 284 

2 ศูนยซอมเครื่องจักรกล 2 71 

3 ปุยอินทรีย/สารชีวภาพ/ปุยหมัก 3 139 

4 แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3 130 

5 ผาทอมือใยประดิษฐ 1 19 

6 ถานอัดแทง 3 146 

7 ผลิตอาหารสัตว(สุกร) 1 43 

8 โคเนื้อ 2 60 

9 หัตถกรรมไมไผ 1 63 

10 ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 1 52 

11 เพาะชํากลาไม 1 54 

12 ขาวซอมมือ 1 52 

13 ผลิตขาวสารหอมมะลิ 1 51 

 รวม 25 1,164 

ที่มา :  สํานักงานเกษตรจังหวัดพษิณุโลก, 30 กันยายน 2548 
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จากตารางที่ 1.7  จะพบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับสํานักงานเกษตรจังหวัด
พิษณุโลก สวนใหญเปนประเภทโรงสีขาวชุมชนมากที่สุด รองลงมา ไดแก ปุยอินทรีย/สารชีวภาพ/
ปุยหมัก และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ตามลําดับ  

 1.2.3  บทวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ปญหา อุปสรรคของสหกรณภาคประชาชน 
จุดเดน 
 จุดเดนที่สําคัญ ไดแก  
 (1)  สามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของสมาชิกไดอยางรวดเร็วและ
ทันเวลา เนื่องจากเปนการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ ดังนั้นกฎระเบียบ กติกา ขอบังคับตาง ๆ สามารถ
ยืดหยุนและปรับตัวเองเขากับสถานการณไดงาย  ดังนั้น การปรับเปล่ียนกติกาเพื่อตอบสนองความ
ตองการและปญหาตาง ๆ ของสมาชิก สามารถทําไดงาย และรวดเร็ว 
 (2)  การสื่อสารภายในกลุม/องคกรเปนไปอยางรวดเร็วและไมเปนทางการ สมาชิกและ
คณะกรรมการสามารถพูดคุยกันไดตลอดเวลา  
 (3)  สวนใหญมีขนาดเล็ก กะทัดรัด ดังนั้น สมาชิกและคณะกรรมการรูจักและคุนเคย กัน
เปนสวนใหญ ทําใหสามารถดูแล เอาใจใสกันอยางทั่วถึง 
 (4)  สมาชิกมีสวนรวมในกลุม/องคกรมาก เนื่องจากการจัดตั้งกลุม/องคกรดังกลาวเปน
ความตองการของสมาชิก จึงทําใหมีความรูสึกเปนเจาของสงผลใหเกิดการมีสวนรวมในการกําหนด
และดําเนินกิจกรรม 
 (5)  สามารถคัดเลือกคนที่สมาชิกมีความไววางใจใหเปนคณะกรรมการบริหารกลุม 
เนื่องจากสวนใหญกรรมการและสมาชิก รูจัก คุนเคยกัน และมีภูมิลําเนาในพื้นที่เดียวกัน หรือ
ใกล เคียงกัน  ดังนั้น  ทําใหสมาชิกสามารถคัด เลือกคนที่มีความรูความสามารถมาเปน  
คณะกรรมการบริหารกลุมได 
 อยางไรก็ตาม กลุม/องคกรตาง ๆ ถึงแมวาจะมีจุดเดนมากมาย แตก็ยังมีจุดดอยอีกหลาย
ประการเชนเดียวกัน 
จุดดอย 
 จุดดอยของกลุม/องคกร ไดแก  
 (1)  กิจการยุบหรือยกเลิกไดงาย เนื่องจากไมมีกฎหมายรองรับ 
 (2)  เกดิการทจุริตไดงาย กรณีที่สมาชิกกลุมมีความไววางใจคณะกรรมการบริหารมาก และ
ไมมีการตรวจสอบการทํางาน 
 (3)  การระดมเงินทุนมีนอย กรณีที่เปนองคกรทางการเงนิ เนื่องจากกลุม/องคกรมีขนาดเล็ก 
กะทัดรัด ดังนัน้ หากมีความจําเปนตองระดมเงินทุน ทําใหมีเงินทนุจํานวนนอย ไมเพียงพอตอความ
ตองการของสมาชิก 
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ปญหา/อุปสรรคในการดําเนนิงานของสหกรณภาคประชาชน 
 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานมักจะแตกตางกันไปตามลักษณะ/ประเภทของกลุม/
องคกรที่ประชาชนมีการรวมตัวกัน เชน กลุมอาชีพ กลุมองคกรการเงิน กลุมอาสาสมัครตาง ๆ 
อยางไรก็ตาม ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานของกลุม/องคกรตาง ๆ ที่สําคัญมี 5 ดาน ไดแก 
ดานคณะกรรมการ  ดานสมาชิก  ดานการบริหารจัดการ  ดานทุน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ/ภาคี
การพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้ 
ดานคณะกรรมการ  ไดแก 
 (1)  ขาดความเขาใจในบทบาทเหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 (2)  ขาดความรูในดานการบริหารจัดการ 
 (3)  ขาดความรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
 (4)  เกิดการทุจริตและยักยอกเงินทุน  หรือทรัพยสินของกลุม/องคกร โดยเฉพาะกลุม/
องคกรการเงิน เชน กองทุนหมูบาน โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) กลุมอาชีพ กลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนตน 
 (5)  ขาดการติดตามความเคลื่อนไหวของขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับกลุม/องคกร 
 (6)  ขาดการเชื่อมโยงเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับกลุม/องคกรอื่นๆ  
 (7)  ไมมีเวลาทํางานในบทบาทหนาที่คณะกรรมการ  ทาํใหไมสามารถบริหารจัดการ
กองทุน/ กลุมใหเจริญกาวหนา  สงผลตอการไมยอมรับของสมาชิก 
 (8)  บางกลุม/องคกรในบางพื้นที่พบวาไมมีคนรุนใหมมารับชวงตอการบริหารจัดการ   
เชน กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ซ่ึงไมคอยมีคนรุนใหม ๆ มารวมเปนคณะกรรมการบริหาร 
ดานสมาชกิ 
 (1)  ขาดความรู ความเขาใจ ในวัตถุประสงคของกลุม/องคกรของตนเอง 
 (2)  การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในบางกลุม/องคกรมีนอย 
 (3)  ไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง  และระเบยีบขอบังคับกลุม 
ดานการบริหารจัดการ   
 (1)  การขาดความรู  ความเขาใจในหลักการบริหารจัดการ เชน กองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง คณะกรรมการบริหารมีความรู ความเขาใจเรื่องการจัดทําบัญชี และการจัดทําระบบเอกสาร 
นอยมาก  
 (2)  การแบงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารไมคอยชัดเจน กลุม/องคกรมักจะมอบ
ความรับผิดชอบสวนใหญใหประธานกรรมการ ไมคอยกระจายความรับผิดชอบ 
 (3)  การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานมีนอย  
 (4)  การประชาสัมพันธการดําเนินงานของกลุม/องคกรมีนอย ทําใหสมาชิกบางสวนไม
เขาใจการดําเนินงาน สมาชิกขาดความสนใจในกลุม/องคกร 



 

 17 

ดานทุน   
มีบางกองทุนมีเงินทุนไมเพียงพอที่จะใหบริการสมาชิก  โดยเฉพาะกองทุนโครงการแกไข

ปญหาความยากจน (กข.คจ.)  กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง บางครั้งเปนเหตุใหเกิดหนี้นอกระบบ 
หรือ กลุมอาชีพที่ตองการขยายการผลิต ไมสามารถระดมทุนของกลุมไดอยางเพียงพอกับความ
ตองการ 
ดานหนวยงานที่เก่ียวของและภาคีการพฒันา 
 (1)  การสนับสนุนชวยเหลือทางดานวิชาการวัสดุ  อุปกรณ  และเงนิทนุขาดความตอเนื่อง 
 (2)  ขาดการจัดทําและพัฒนาระบบขอมูล 
 (3)  ขาดการประสานงานหรอืบูรณาการโครงการกิจกรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ชวยเหลือสนับสนุนกองทุน 
 (4)  ขาดการกาํกับ  ติดตาม  ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

1.3  ขอมูลเก่ียวกับเครือขายพันธมิตรท่ีมีอยูเดิมในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก 
เครือขายที่มีอยูเดิมในพื้นทีจ่งัหวัดพิษณุโลก  สามารถแบงออกเปน 2  ลักษณะไดแก     
1.3.1  การรวมตัวลักษณะเปนเครือขายในแนวดิ่ง เปนการสรางเครือขายที่เกิดจากลางขึ้น 

สูบน  กลาวคือ เครือขายจากระดับตําบล อําเภอ  และระดับจังหวัด  เพื่อใหการบริการดานการเงิน
หรือวิชาการแกองคกรสมาชิกระดับลางและการหนุนเสริมใหเกิดความเขมแข็ง องคกรที่รวมกัน
ลักษณะเหลานี้ เชน เครือขายกองทุนหมูบานระดับตําบล อําเภอ จังหวัด  เครือขายผูผลิตสินคาหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑระดับอําเภอ จังหวัด (เครือขาย OTOP ระดับอําเภอ จังหวัด)   
    1.3.2  การรวมตัวลักษณะเปนเครือขายในแนวราบ ซ่ึงมีหนวยงานของรัฐและเอกชน
สนับสนุน เชน ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด  เครือขายผาทอจังหวัดพิษณุโลก ชมรม
ผูสูงอายุ  เปนตน   
 สวนใหญเครือขายทั้งสองลักษณะ  มีบทบาทในการใหขอมูลขาวสาร  แลกเปลี่ยน
ประสบการณซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะเครือขายผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เมื่อมี
กิจกรรมสินคาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จะมีการประสานขอมูลขาวสารผานประธาน
เครือขาย หลังจากนั้น ประธานจะแจงตอไปยังคณะกรรมการเครือขายแตละอําเภอ เพื่อใหแตละ
อําเภอกระจายขอมูลสูสมาชิกตอไป 

1.4  สรุป 
 โดยสรุป ประเภทและบริบทการดําเนินงานของสหกรณ/กลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่
จังหวดัพิษณุโลก สามารถแสดง ดังตารางที่  1.8 
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ตารางที่ 1.8    ประเภทและบริบทการดําเนนิงานของกลุมองคกรประชาชนในพืน้ที่จังหวัด 

ประเภทสหกรณกลุม/องคกร บทบาท/ภารกจิ หนวยงานหลักท่ีสนับสนุน 

1.สหกรณที่จดทะเบยีน   
1.1 สหกรณการเกษตร การดําเนินธุรกิจดานสินเชื่อ การรับ

ฝากเงิน การซือ้ การขาย  และบริการ 
กรมสงเสริมสหกรณ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

1.2 สหกรณนิคม 
 

การจัดหาทีด่นิทํากินแกสมาชิก และมี
การดําเนินธุรกิจตางๆ ไดแก ธุรกิจดาน
สินเชื่อ การซื้อ การขาย การแปรรูป 
การสงเสริมอาชีพ 

กรมสงเสริมสหกรณ  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 
 

1.3 สหกรณออมทรัพย 
 

การสงเสริมการออม ดําเนินธุรกิจดาน
สินเชื่อ การรับฝากเงิน การจัด
สวัสดิการ และการใหการศกึษาอบรม
แกสมาชิก 

กรมสงเสริมสหกรณ  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 
 

1.4 สหกรณรานคา 
 

การจัดหาสินคาอุปโภคบริโภคและ
รวบรวมผลิตผล ผลิตภัณฑมาจําหนาย
แกสมาชิกและบุคคลทั่วไปบนพื้นฐาน
ของการรวมกนัจัดซื้อ-ขาย  

กรมสงเสริมสหกรณ  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

1.5 สหกรณบริการ 
 

การใหบริการเพื่อการแกไขปญหาและ
สงเสริมในการประกอบอาชีพ และ
สนองความตองการของสมาชิกภายใต
กรอบของพระราชบัญญัติสหกรณ โดย
ยึดหลักการประหยัด การชวยตนเอง
และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

กรมสงเสริมสหกรณ  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
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ตารางที่ 1.8    (ตอ) 

ประเภทสหกรณกลุม/องคกร บทบาท/ภารกจิ หนวยงานหลักท่ีสนับสนุน 

2. สหกรณภาคประชาชน    

    2.1 กลุมองคกรการเงิน 
        - กลุมออมทรัพยเพื่อการ 
          ผลิต 
        - กลุมเครดิตยูเนีย่น 
        - กองทุนหมูบานและ 
          ชุมชนเมือง 

การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เรียนรูการ
บริการจัดการ โดยการสงเสริมการออม 
การใหกูเงิน การจัดสวัสดิการ เพื่อ
สมาชิก การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อชีวิต
ความเปนอยูทีด่ีขึ้น 

กรมการพัฒนาชุมชน 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(พอช.) 

    2.2  กลุมอาชีพ 
- กลุมเกษตรกร 
- กลุมทํานา 
- กลุมทําไร 
- กลุมทําสวน 
- กลุมผูเล้ียงสัตว 
- กลุมวิสาหกจิชุมชน 
- กลุม OTOP 
- กลุมแปรรูปอาหาร 

ฯลฯ 

การพึ่งพา การชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
การรวมมือกันในการแกไขปญหาดาน
การประกอบอาชีพ การตลาด การสราง
อํานาจการตอรอง การใหบริการดาน
เงินกู การออม การรวมกันซือ้ การ
รวมกนัขาย การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร ประสบการณซ่ึงกนัและกนั 
 

กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กรมสงเสริมการเกษตร 
กรมสงเสริมสหกรณ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
 

  2.3 กลุม/องคกร อ่ืน ๆ  
- กลุมพัฒนาสตรีหมูบาน/   
   ตําบล/อําเภอ/จังหวัด 
- กลุมอนุรักษ 
- กลุมผูสูงอายุ 
- กลุม อสม. 
- ชมรมแพทยแผนไทย 
- กลุมฌาปนกจิ 
- กลุมปุยชีวภาพ/หมัก 
-  ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน 

           ฯลฯ 

การพึ่งพา การชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
การรวมมือกันในการแกไขปญหา
พื้นฐาน/ความตองการของคนในชุมชน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ประสบการณ ขอมูลขาวสาร เพื่อการ
พัฒนารวมกัน 

กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงสาธารณสุข 
กรมการปกครอง 
กรมสงเสริมการเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
 

 



บทที่  2    
บทสังเคราะหขอมูลคนจน 

  
 การแกไขปญหาความยากจน เปนนโยบายเรงดวนที่รัฐบาลไดแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่  
26 กุมภาพันธ 2544 โดยเห็นวา ความยากจนสามารถแกไขไดดวยการใหโอกาสและการปลดปลอย
ศักยภาพของคน จึงจะเปนการแกไขปญหาความยากจนอยางยั่งยืน ดังนั้น รัฐบาลกําหนดแนวทางการ
ตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนและจัดตั้งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ (ศตจ.)
ขึ้น เปนองคกรเปนองคกรอํานวยการระดับชาติ ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามนโยบายดังกลาว 
รัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการจดทะเบียนปญหาความเดือดรอนและ
ความตองการของประชาชน รวม  7  ประการ คือ ปญหาที่ดินทํากิน คนเรรอน ผูประกอบอาชีพผิด
กฎหมาย การใหความชวยเหลือนักเรียน/นักศึกษาใหมีรายไดจากอาชีพที่เหมาะสม การถูกหลอกลวง 
หนี้สินภาคประชาชน และที่อยูอาศัยของคนจน (กองวิชาการและแผนงาน, 2547:4-5) ภายใตช่ือ  การ
แกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
 การแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ คือ การบูรณาการความรวมมือของ
ชุมชน ภาคประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนผูที่ประสบ
ปญหา เปนผูใหขอมูลปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง นอกจากนี้ กระบวนการตรวจสอบยืนยันความถูกตอง
ของขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา โปรงใส เปนธรรม จะตองดําเนินไปอยางรอบคอบและ
ไมกอใหเกิดความแตกแยกในชุมชน และเปนการสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาของชุมชนเอง โดยบูรณาการความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และทุก
ภาคสวน 
2.1  แหลงขอมูลและวิธีการเก็บขอมูล 
 ประชากรในจังหวัดพิษณุโลกมีจํานวนทั้งหมด 841,524  คน ไดมีการรับจดทะเบียน
ประชาชนที่มีปญหาความเดือดรอนและความตองการ ตามโครงการแกปญหาสังคมและความยากจน
เชิงบูรณาการ  ตั้งแตวันที่  4  ธันวาคม  2546  ถึงวันที่  15  มีนาคม  2547  ณ  ที่วาการอําเภอทุกแหง  
ดําเนินการโดยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  พรอมกับการตรวจสอบและยืนยัน โดยการ
จัดทําเวทีประชาคม ซ่ึงผูที่รับผิดชอบในการจัดทําเวทีประชาคม คือ กรมการพัฒนาชุมชน การ
รวบรวมและสงตอขอมูลดําเนินการโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ วันที่           
31 ธันวาคม 2548 พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 115, 654  คน จํานวนปญหา 164,361 ปญหา (ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดพิษณุโลก , 2548) 
 ทีมวิจัยไดดําเนินการประสานขอมูลกับที่ทําการปกครองจังหวัดพิษณุโลกและศูนย
อํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดพิษณุโลก  (ศตจ.จ.)  โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปน
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ประธานกรรมการระดับจังหวัด  และปลัดจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ ขอมูลการจดทะเบียน
ประชาชนที่มีปญหาความเดือดรอนและความตองการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก   

2.2  การวิเคราะหขอมูลคนจดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสงัคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
 ในการวิเคราะหขอมูลประชาชนที่จดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิง –
บูรณาการ สามารถวิเคราะหได 2 ลักษณะ คือ ตามจํานวนปญหาและจํานวนคนที่จดทะเบียน ฯ ดังนี้ 
 
ตารางที่  2.1   จํานวนประชาชนที่จดทะเบยีนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
                      จังหวดัพิษณุโลกแยกตามประเภทของปญหา 
 

ปญหา 
จํานวนผูมาลงทะเบียน  

(คน) 
รอยละ 

คิดเปนรอยละของ
ประชากรทั้งจงัหวัด 

ดานที่ดินทํากนิ 56,302 34.26 6.69 
ดานคนเรรอน 37 0.02 0 
ประกอบอาชพีผิดกฎหมาย 31 0.02 0 
นักเรียน/นักศกึษาตองการงานทํา 2,956 1.80 0.35 
การถูกหลอกลวง 846 0.51 0.10 
หนี้สินภาคประชาชน 68,086 41.42 8.09 
คนจนไมมีที่อยูอาศัย 21,056 12.81 2.5 
อ่ืนๆ 15,047 9.16 1.79 

รวม 164,361 100 19.53 
ขอมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2548   
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดพษิณุโลก , 2548 

 จากตารางที่ 2.1  พบวา จังหวัดพิษณุโลกมีประชาชนมาจดทะเบียน ฯ รวม  164,361  ปญหา  
และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด จะเห็นวาประชาชนที่จดทะเบียนเพื่อขอรับการแกไขและชวยเหลือ
มากที่สุด คือ ปญหาดานหนี้สินภาคประชาชน คิดเปนรอยละ  41.42  ของทั้งหมด รองลงมา ไดแก 
ปญหาดานที่ดินทํากิน รอยละ  34.26  และปญหาดานที่อยูอาศัย รอยละ  12.81  ตามลําดับ 
 อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก พบวา ประชาชน 
ที่จดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ คิดเปนรอยละ 19.53 ของ  
ประชากรทั้งจังหวัด และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ปญหาหนี้สินภาคประชาชน คิดเปน    
รอยละ 8.09  ปญหาที่ดินทํากิน คิดเปนรอยละ 6.69 และปญหาดานที่อยูอาศัย คิดเปนรอยละ 2.5 ของ
ประชากรทั้งจังหวัด 
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ตารางที่  2.2   แสดงจํานวนคนที่จดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
                      จังหวดัพิษณุโลก แยกเปนรายอําเภอ จําแนกตามประเภทปญหา 
 

อําเภอ 
จํานวนผูจด
ทะเบียน
ท้ังหมด 

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

ชาติตระการ 11,301 4,591 1 2 565 41 5,332 475 294 
นครไทย 23,659 11,748 4 0 363 30 8,168 1,522 1,824 
บางกระทุม 9,179 2,998 0 5 81 28 4,255 1,508 304 
บางระกํา 21,747 6,206 8 4 85 188 11,405 2,695 1,156 
พรหมพิราม 19,562 6,157 5 1 258 169 10,310 2,506 156 
วังทอง 27,637 9,834 1 3 298 103 9,711 3,772 3,915 
วัดโบสถ 9,014 3,318 2 1 203 36 3,444 1,189 821 
เนินมะปราง 14,436 9,353 3 8 254 46 3,513 873 386 
เมืองพิษณุโลก 27,826 2,097 13 7 849 205 11,948 6,516 6,191 

รวม 164,361 56,302 37 31 2,956 846 68,086 21,056 15,047 
ขอมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2548 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดพษิณุโลก , 2548 
  
 จากตารางที่ 2.2  จะพบวาอําเภอเมืองพิษณุโลก มีจํานวนผูจดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสังคม
และความยากจนเชิงบูรณาการ มากที่สุด รองลงมา ไดแก อําเภอวังทองและนครไทย ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา ปญหาดานหนี้สินภาคประชาชนมีมากที่สุด โดยอําเภอที่มีปญหา
หนี้สินภาคประชาชนมากที่สุด คือ อําเภอเมืองพิษณุโลก รองลงมา ไดแก อําเภอบางระกํา และพรหม
พิราม ตามลําดับ 
 อยางไรก็ตาม การวิเคราะหประชาชนที่มาจดทะเบยีนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ นอกจากจะวิเคราะหตามประเภทของปญหาดังกลาวมาแลวขางตน ยังสามารถ
วิเคราะหตามพื้นที่อีกดวย รายละเอียด ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่  2.3   แสดงจํานวนคนที่จดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
                      จังหวดัพิษณุโลก จําแนกตามพื้นที ่
 

อําเภอ จํานวนผูลงทะเบียนท้ังหมด รอยละ 
คิดเปนรอยละของ
ประชากรทั้งจงัหวัด 

ชาติตระการ 8,112 7.01 0.96 
นครไทย 15,964 13.80 1.90 
บางกระทุม 6,599 5.71 0.78 
บางระกํา 15,565 13.46 1.85 
พรหมพิราม 13,801 11.93 1.64 
วังทอง 17,596 15.21 2.09 
วัดโบสถ 6,604 5.71 0.78 
เนินมะปราง 11,095 9.59 1.32 
เมืองพิษณุโลก 20,318 17.57 2.41 

รวม 115,654 100 13.74 
ขอมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2548 
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดพษิณุโลก , 2548 
 
 จากตารางที่ 2.3  จะพบวา จํานวนประชาชนที่จดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ ในจังหวัดพิษณุโลก จํานวนทั้งสิ้น 115,654  คน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบวา อําเภอเมืองพิษณุโลกมีประชาชนที่จดทะเบียน ฯ มากที่สุด จํานวน 20,318 คน คิดเปนรอยละ 
17.57  รองลงมา ไดแก อําเภอวังทอง จํานวน 17,596 คน คิดเปนรอยละ 15.21  และอําเภอนครไทย
จํานวน 15,964 คน คิดเปนรอยละ  13.80 ของประชาชนที่จดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและ
ความยากจนเชิงบูรณาการทั้งหมด ตามลําดับ 
 อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับประชากรทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก พบวา ประชาชน 
ที่จดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ คิดเปนรอยละ 13.74 ของ
ประชากรทั้งจังหวัด และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา อําเภอเมืองพิษณุโลก คิดเปนรอยละ 2.41  
อําเภอวังทอง คิดเปนรอยละ 2.09 และอําเภอนครไทย คิดเปนรอยละ 1.90 ของประชากรทั้งจังหวัด 
 อยางไรก็ตาม การดําเนินเชื่อมเครือขายพันธมิตรหรือเครือขายคุณคาของทีมวิจยัจังหวดั
พิษณุโลก เพื่อใหเครือขายไดเปนชองทางหนึ่งที่จะชวยลดปญหาความยากจน
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ตารางที่ 2.4 วิเคราะหขอมูลคนจนที่จดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสงัคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
 

รายการ จํานวนคนจนจดทะเบยีน คารอยละ 
ประชากรในจงัหวัด        (841,524  คน)  100 
ผูจดทะเบยีนคนจนในจังหวดั 
         -  แบงตามพื้นที ่
         -  แบงตามปญหาความยากจน 

 
115,654 
164,361 

 
13.74 
19.53 

สมาชิกสหกรณ  (ทั้งหมด) 
         -  สหกรณจดทะเบยีน 
         -  สหกรณภาคประชาชน 

101,784 
31,888 
68,996 

100 
31.33 
68.67 

สมาชิกสหกรณที่เขารวมเครือขายของโครงการ 
          -  สหกรณจดทะเบียน 
          -  สหกรณภาคประชาชน 

10 
0 
10 

100 
0 

100 
ขอมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2548 
 
 จากตารางที่ 2.4  จะพบวา จํานวนประชากรในจังหวัดพิษณุโลกมีจํานวน 841,524 คน มีผูที่  
จดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ เมื่อพิจารณาตามพื้นที่ พบวา มีผูที่   
จดทะเบียน ฯ จํานวน  115,654  คน คิดเปนรอยละ 13.74 ของประชากรในจังหวัด  พิจารณาตาม
ปญหาความยากจน มีผูที่จดทะเบียน ฯ จํานวน  164,361  ปญหา คิดเปนรอยละ 19.53 ของประชากร
ในจังหวัด   
 จากการสํารวจสมาชิกสหกรณทั้งหมด(ทั้งสหกรณที่จดทะเบียนและภาคประชาชน) ที่จด
ทะเบียน ฯ มีจํานวน 101,784  คน ในจํานวนนี้ เปนสมาชิกสหกรณที่จดทะเบียน จํานวน 31,888 คน  
คิดเปนรอยละ 31.33 และเปนสมาชิกสหกรณภาคประชาชน จํานวน 68,996 คน คิดเปนรอยละ 68.67 
ของจํานวนสมาชิกสหกรณที่จดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
ทั้งหมด สําหรับสมาชิกสหกรณที่เขารวมเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก มีจํานวน ทั้งสิ้นสิ้น 10  คน 
ไมมีสมาชิกสหกรณจดทะเบียน ดังนั้น เปนสมาชิกสหกรณภาคประชาชน จํานวน 10 คน 
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2.3  บทสรุปการสังเคราะหขอมูลคนจน 
การแกไขปญหาของประชาชนที่จดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิง-  

บูรณาการ  จังหวัดพิษณุโลกไดใชศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัด (ศตจ.จ)        
เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาในระดับจังหวัด ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนอําเภอ 
(ศตจ.อ.) เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาในระดับอําเภอ กิจกรรมที่ ศตจ.อ. และศตจ.จ. ดําเนินการ
ชวยเหลือผูที่จดทะเบียน ฯ เร่ิมตั้งแต 1 มิถุนายน 2547 เปนตนมา  

กลไกการบริหารจัดการจังหวัดไดแตงตั้งคณะทํางานแกปญหาสังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ จํานวน 4 คณะ ไดแก (1)  คณะทํางานจัดที่ดนิ ที่ทํากิน  เอกสารสิทธิ  และที่อยูอาศยัคน
ยากจน (2) คณะทํางานแกปญหาหนี้สินคนยากจน  (3) คณะทํางานเพิ่มรายได ลดรายจาย และขยาย
โอกาสดานเกษตรกรรม และ(4) คณะทํางานเพิ่มรายได ลดรายจายและขยายโอกาสดานแรงงานและ
สวัสดิการสังคม  

กิจกรรมคาราวานแกจน เปนการเยี่ยมเยียนคนที่จดทะเบียน ฯ ถึงหมูบาน/ครัวเรือนเปน
ประจําทุกเดือนโดยหมุนเวียนไปทุกอําเภอ และนําบริการตาง ๆ ของรัฐไปดวย  เชน  การฝกอบรม
ดานอาชีพ การบริการตรวจรักษาโรคและสุขอนามัย  การบริการศึกษาแกบุตรหลานคนยากจน  การ
แจกพันธุกลาไม การรักษาฉีดวัคซีนใหสัตวเล้ียง การทําปุยหมัก/ปุยชีวภาพ การใหคําปรึกษาทาง
กฎหมาย การซอมแซม เครื่องใชไฟฟาและเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก การจําหนายสินคาราคา
ถูก การตรวจสอบขอมูลของผูที่จดทะเบียน ฯลฯ 

ปญหาที่จังหวัดมุงใหความสนใจเปนอยางมาก คือ ปญหาหนี้สินภาคประชาชนที่เปนหนี้
นอกระบบ เนื่องจากเปนปญหาที่ประชาชนจดทะเบียน ฯ มากที่สุด กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแก การ
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ย หลังจากนั้นสงใหสถาบันการเงินปรับโครงสรางหนี้
จากหนี้นอกระบบเปนหนี้ในระบบ  สําหรับประเด็นปญหาอื่น ๆ ศตจ.อ. สงรายละเอียดขอมูลให
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการชวยเหลือตอไป   

ปญหาที่ดินทํากิน เปนปญหาสําคัญที่มีผูจดทะเบียนมากเปนลําดับที่สอง วิธีการแกไขโดย
จังหวัดใหประชาชนเขาทําประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชน ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน รายละไมเกิน 15 ไร ในทองที่อําเภอพรหมพิราม อําเภอวัดโบสถ และอําเภอวังทอง และที่ดินใน
เขต ส.ป.ก. 

ปญหาคนจนไมมีที่อยูอาศัย จังหวัดพิษณุโลกมีโครงการบานเอื้ออาทรพิษณุโลก เพื่อ
ชวยเหลือคนจนไมมีที่อยูอาศัย โดยจะใหสิทธิผูที่จดทะเบียน ฯ รอยละ 50 ของจํานวนหนวยที่
กอสราง สวนอีกรอยละ 50 จะใหสิทธิบุคคลทั่วไป ตามระเบียบของการเคหะแหงชาติ 

อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการแกไขปญหาในระยะยาว จังหวัดจึงไดมีโครงการธนาคารหมูบาน     
(ธนาคารคนจน) เพื่อสงเสริมใหประชาชนระดมทุนกันเองภายในหมูบาน/ตําบล โดยการสนับสนุน
จากธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร
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สงเสริมวิสาหกิจชุมชน (SME) เปนโครงการนํารองอยางนอยอําเภอละ 1 หมูบาน ขณะนี้อยูระหวาง
ศึกษารายละเอียด เพื่อใหการสนับสนุนการกอตั้งใหเปนรูปธรรม 
 จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นวา จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดหนึ่งที่มีความพยายามใน
การที่จะแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทุก ๆ ดาน/ปญหา พยายามที่จะสรางกลไกใน
การควบคุมและบริหารจัดการใหงานบรรลุผลตามที่ตั้งเปาหมายไว จะเห็นไดจากการตั้งคณะทํางาน
เพื่อควบคุม ดูแล จํานวน 4 คณะ มีการประชุม พูดคุย หารือ กันอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการ
ระดมหนวยงานที่เกี่ยวของรวมมือกันทํางานอยางเต็มที่ จะเห็นไดจากมีการสงตอขอมูลใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการและรายงานใหคณะทํางานทราบ เปนระยะ ๆ มีการเยี่ยมเยียนและตรวจสอบ
ขอมูลผูที่จดทะเบียน ฯ ถึงหมูบาน/ตําบลเพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงและชัดเจน 
 อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของจังหวัดพิษณุโลก ยังมีชองวางในการดําเนินงาน ซ่ึงทีมวิจัย
เสนอเปนการวิเคราะหดังนี้ 
  (1)  การแกปญหาดังกลาว สวนใหญเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา เพื่อใหบัง
เกิดผลทันทีทันใด เปนการดําเนินงานที่ทันตอเหตุการณ แตไมมีมาตรการรองรับในการแกไขปญหา
ระยะยาว หรือการแกไขที่เกิดจากตนตอของปญหาจริง ๆ เพื่อปองกันไมใหปญหาเดิมเกิดขึ้นอีก เปน
ปญหาซ้ําซาก เชน กรณีหนี้สินภาคประชาชนที่เปนหนี้สินนอกระบบ ลูกหนี้มีพฤติกรรมที่ไม
นาเชื่อถือเนื่องจากไมมีอาชีพที่แนนอนและมีพฤติกรมที่ไมนาไววางใจ สถาบันการเงินไมสามารถ
อนุมัติใหกูได จังหวัดไมมีมาตรการใดรองรับ ยังไมมีแนวคิดที่จะแกไขปญหาดังกลาวอยางยั่งยืน  

ในการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน  อาจจะตองมีการวิเคราะหปญหาทั้งระบบ  
เนื่องจาก ปญหาหนี้สินเปนปญหาที่มีความซับซอน และมีระดับความรุนแรง/ความจําเปนแตกตางกัน 
บางคนอาจเปนหนี้สินเพราะน้ําทวมผลผลิต ฝนแลง โรคระบาด การมีโรคประจําตองใชคาใชจายเปน
จํานวนมากในการรักษา บางคนอาจจะเปนหนี้สินเพราะถูกหลอก ถูกโกงจากพอคาคนกลาง/นายทุน
ซ่ึงลูกหนี้ไมมีอํานาจตอรอง บางคนอาจจะเปนหนี้สินเพราะทัศนะที่มีดีตอการครองตน เชน ติดการ
พนัน เสพสุราเปนอาจิณ คิดไมเปน ไมคิดพึ่งตนเอง คิดพึ่งคนอื่นอยูตลอดเวลา ความเขาใจผิดของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ/สงเสริมสนับสนุนประชาชน เชื่อโฆษณามากเกินไปจึงบริโภคเกินความจําเปน 
เปนตน  ดังนั้น สาเหตุหลักอาจจะมาจากทัศนะ/ความคิด/ความเชื่อของคนที่มุงไปที่เงิน ไมใช
ความสุข ความพอเพียง การชวยเหลือและมีน้ําใจใหกันและกัน  ฉะนั้น การนําแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนหลักยึดในการดําเนินชีวิต จึงเปนทางออกแนวทางหนึ่งที่จะนําไปสูการแกไขปญหา
อยางจริงจัง 
  (2)  จุดเริ่มตนในการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ อาจจะเริ่ม
จากคน ๆ หนึ่งกอนที่จะคิดพึ่งตนเอง ซ่ึงหมายรวมถึงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและตัวผูจดทะเบียน ฯ 
เนื่องจากปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น สวนใหญเกิดจากตนเอง มีเพียงสวนนอยที่เกิดจากสภาพแวดลอม 
ดังนั้น หากสามารถควบคุมตนเองได ก็จะสามารถลดปญหาไดเชนกัน 



บทที่ 3 
ขั้นตอน/กระบวนการสรางเครือขายคุณคาของทีมวิจัย 

 
 ทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลกไดดําเนินการวิจัยการสรางเครือขายเชิงกิจกรรมในลักษณะ      
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action research) ใชระยะเวลา 1 ป     
มีกระบวนการทํางานสรางเครือขายคุณคา ดังนี้  
 
3.1  ทีมวิจัย 

3.1.1  จัดตั้งทีมวิจัย  มีจํานวน 6 คน  เปนผูแทนจาก  
1) สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัด

พิษณุโลก และฝายกจิการสาขา จํานวน  3  คน           
2)  สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดพิษณุโลกและอําเภอเมอืง ฯ จํานวน2  คน 
3)  สหกรณจังหวัดพิษณุโลก จํานวน  1  คน    

 3.1.2  ทีมสนับสนุน(ผูชวยวิจัย) ไดแก  เจาหนาที่ของสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณพิษณุโลก จํากัด (สกต. ธ.ก.ส. พิษณุโลก) และเจาหนาที่
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอําเภอที่เกี่ยวของในจังหวัด
พิษณุโลก 
 ในการดําเนินงาน ทีมวิจัยไดมีการประชุมและทําความเขาใจรวมกัน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 
เพื่อ (1) ใหมีความเขาใจในแนวทาง วิธีการ และกระบวนการในการวิจัยตรงกัน (2) วางกรอบแนว
ทางการทํางานรวมกัน 
 
3.2  ขั้นตอนการสรางเครือขาย  
 การสรางเครือขายองคกรชุมชน จังหวัดพิษณุโลกใชสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณพิษณุโลก จํากัด (สกต. ธ.ก.ส. พิษณุโลก) เปนแมขาย โดยมี
พนักงานของสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ฯ (สกต.) เปนตัวกลางในการเชื่อมประสานกับ
สหกรณ กลุม/องคกรอื่น ๆ ที่มีในพื้นที่อําเภอตาง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงในการสรางเครือขาย
ดังกลาวมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 3.2.1  การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํากลุม/องคกรตามพื้นที่ตาง ๆ เพื่อช้ีแจงทํา
ความเขาใจและสมัครใจเขารวมโครงการ 
 3.2.2  การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมของกลุม/องคกรเพื่อการวางแผนการดําเนนิงาน
ของกลุม/องคกร/เครือขาย เพื่อ (1) สํารวจสถานภาพของกลุม/องคกรและกิจกรรม (2) บทบาทของ
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กลุม/องคกรที่มีตอสมาชิก/ชุมชน (3) สภาพปญหา (4) จดุแข็งและจุดออน (5) แผนการดําเนินงาน
ของกลุม/องคกร 
 3.2.3  การกําหนดแมขายในกลุมเครือขายตาง ๆ และกําหนดกิจกรรมที่จะทํารวมกนั
(ประเดน็รวม) 

3.2.4  การรวมกลุมเครือขาย 
 3.2.5  การประชุมเครือขาย  

3.2.6  การเชื่อมเครือขายภายใตการหนุนเสริมของทีมวิจัย 
3.2.7  การติดตามและหนุนเสริมการดําเนนิงานเครือขายของทีมวิจยั 

สามารถสรุปขั้นตอนการทํางาน ดังรูปที่ 3.1 
 
รูปท่ี 3.1  แสดงขั้นตอน/กระบวนการสรางเครือขายคุณคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากกระบวนการขั้นตอนสรางเครือขายดังกลาวแลว เครื่องมือที่ทีมวิจัยใช ไดแก การระดม
สมอง การวิเคราะหจุดออน จุดแข็งขององคกร การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

สําหรับขั้นตอนการสรางเครือขาย มีรายละเอยีด ดังตารางที่  3.1  

เร่ิมตน การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
แกผูนํากลุม/องคกรตามพื้นที่ 

การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม  
จุดแข็งและจุดออน การดําเนินงาน 
ของกลุม/องคกร 
 

รวมประชุมกลุม/องคกรที่
สนใจเขารวมเปนเครือขาย
ตามพื้นที่ตาง ๆ  

เครือขายรวบรวมขาวโพด 

เครือขายโครงการขาวปลอดภัย 

เครือขายโคเนื้อ 

เครือขายธุรกิจวัสดอุุปกรณการเกษตร 

เครือขายสหกรณ 

ทีมวิจัย ผูเชี่ยวชาญ ผูนํากลุม/องคกรตาง ๆ  ทีมวิจัย  ผูนํากลุม/องคกรตาง ๆ  

ทีมวิจัย ผูนํากลุม/องคกรตาง ๆ  

ทีมวิจัย หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูนํากลุม/องคกร/เครือขาย  

กําหนดแมขายในการเชื่อมครือขาย 
กําหนดกิจกรรมที่จะทํารวมกัน
(ประเด็นรวม) 
การรวมกลุมเครือขาย 

* การประชุมเครือขาย 
* การเชื่อมเครือขายภายใตการ 
  หนุนเสริมของทีมวิจัย  
* การติดตามและหนุนเสริมการ
ดําเนินงานเครือขายของทีมวิจยั 



 29 

ตารางที่  3.1   แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสรางเครือขายคณุคาของทีมวิจัย 
 

ลําดับ 
ที่ 

ว/ด/ป 
กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย 

(ระบุการจัดสัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู) 
กลุม 

เปาหมาย  
สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ 

หมาย
เหตุ 

1 
 
 

29 สิงหาคม 
2548 
  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํากลุมกองทุนหมูบาน 
เพื่อชี้แจงทําความเขาใจและสมัครใจเขารวม
โครงการฯ  

175  คน 
  
  

วิทยาลัยสารพดัชาง 
อ.นครไทย 

  

สรางความเขาใจเกีย่วกับประโยชนของการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 
และประโยชนที่เกิดจากมีการมีเครือขาย  

3 
 

 2  กันยายน   
2548 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํากลุมเกษตรกรผูปลูก 
และรวบรวมขาวโพดตามโครงการแฟนพนัธุแท 
พรอมทั้งการวเิคราะหปจจัยสภาพแวดลอม จุดแข็ง
และจุดออน การดําเนินงานของกลุม/องคกร 

50 คน 
  

บานเนินสวาง   
อ.วังทอง 

สรางความเขาใจในระหวางกลุมและ 
องคกร และประโยชนในการมีเครือขาย  
กลุม/องคกรสามารถวิเคราะหและเขาใจ
ปญหาและความตองการของตนเองมากขึน้ 

  
  

4 
 
 
 

 3  กันยายน   
2548 
  
  

รวมกับสหกรณจังหวัด พัฒนาชุมชน และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จัดเวท ี
แลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํากลุม/ผูสนใจเกีย่วกับ 
การเลี้ยงโคเนือ้ ตามโครงการแฟนพันธุแท  
ระดมสมองรวมกันวเิคราะหจุดออน จดุแขง็ของกลุม 

60 คน 
  
  
  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ราชมงคลลานนา 
อ.เมืองพิษณุโลก 

สรางความเขาใจในระหวางกลุมและองคกร 
ทราบปญหาของผูเลี้ยงโคและใหความรูดาน 
การเลี้ยงและการเลือกพันธุโค รวมถึงตลาดโค 
กลุม/องคกรมีความเขาใจสภาพปญหาของ
สมาชิกและชองทางการทํามาหากินมากขึน้ 

  
  
  
  

5 
 

 4  กันยายน  
2548 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํากลุม/ผูสนใจเกีย่วกับ 
การเลี้ยงโคเนือ้ ตามโครงการแฟนพันธุแท กําหนด
แมขายในการดําเนินงาน 

30  คน 
  

ตลาดนัดโค กระบือ 
อ.บางกระทุม 

สรางความเขาใจในระหวางกลุมและองคกร
ทราบปญหาของผูเลี้ยงโค รวมมือกัน
ดําเนินงานและกําหนดแมขายในการทํางาน
รวมกัน เกิดชองทางการตลาดมากขึ้น 
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ตารางที่  3.1   (ตอ) 

ลําดับ 
ที่ 

ว/ด/ป 
กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย 

(ระบุการจัดสัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู) 
กลุม 

เปาหมาย  
สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ 

หมาย
เหตุ 

6 
 
 

 7  กันยายน  
2548 
  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนําเครือขายกองทุน
หมูบาน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจและสมัครใจเขารวม
โครงการฯ  

150 คน 
  
  

ศาลาประชาคม 
อ.เมืองพิษณุโลก 

  

สรางความเขาใจเกีย่วกับประโยชนของการ 
สรางเครือขายกองทุนหมูบาน รวมทั้งปญหา
และความตองการ 

  
  
  

7 
 
 

 8  กันยายน  
2548 
  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนําเครือขายกองทุน
หมูบาน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจและสมัครใจเขารวม
โครงการฯ  

120 คน 
  
  

ศาลาประชาคม 
อ.  เนินมะปราง 
  

สรางความเขาใจเกีย่วกับประโยชนของการ 
สรางเครือขายกองทุนหมูบาน รวมทั้งปญหา
และความตองการ 

  
  
  

8 
 
 

 9  กันยายน 
2548 
  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนําเครือขายกองทุน
หมูบานเพื่อชี้แจงทําความเขาใจและสมัครใจเขารวม
โครงการฯ  

40 คน 
  
  

ศาลาประชาคม 
อ.ชาติตระการ 
  

สรางความเขาใจเกีย่วกับประโยชนของการ 
สรางเครือขายกองทุนหมูบาน รวมทั้งปญหา
และความตองการ 

  
  
  

9 
  

 12  
กันยายน 

2548 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํากลุม/ผูสนใจเกีย่วกับ 
การเลี้ยงโคเนือ้ ตามโครงการแฟนพันธุแท และสนใจ
เขารวมเปนเครือขาย 

50 คน 
  

ศาลาประชาคม 
อ.  เนินมะปราง 

สรางความเขาใจในระหวางกลุมและองคกร 
ทราบปญหา ความตองการของกลุมผูเลี้ยงโค
และกําหนดแมขายในการเชือ่มโยงกัน 

  
  

10 
  

19 กันยายน  
2548 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํากลุม/ผูสนใจเกีย่วกับ 
กลุมออมทรัพย ฯ กับการสรางเครือขายวัสดุ
การเกษตร 

120 คน 
  

ศาลาประชาคม 
อ.บางระกํา 

สรางความเขาใจและทราบปญหาและความ 
ตองการเกี่ยวกบัวัสดุอุปกรณในการทํา
การเกษตร 
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ตารางที่  3.1   (ตอ) 

ลําดับ 
ที่ 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย 
(ระบุการจัดสัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู) 

กลุม 
เปาหมาย  

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ หมาย
เหตุ 

11 
  

19 กันยายน 
2548 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํากลุม/ผูสนใจเกีย่วกับ 
การสรางเครือขายเพื่อรวมกนัซื้อวัสดุการเกษตร  
ระดมสมองรวมกันวเิคราะหจุดออน จดุแขง็ของกลุม 

50 คน 
  

ตําบลปากโทก 
อ.เมืองพิษณุโลก 

สรางความเขาใจในระหวางกลุม/ผูสนใจ 
ปญหา ความตองการและกรอบการดําเนินงาน
วิเคราะหศักยภาพของกลุมตนเองได 

  
  

12 
  

21 กันยายน  
2548 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํากลุมสหกรณ 
เพื่อชี้แจงทําความเขาใจและสมัครใจเขารวม 
โครงการ ฯ พรอมทั้งแนวทางการรวมมือกัน 

60 คน 
  

โรงแรมราชพฤกษ 
อ.เมืองพิษณุโลก 

สรางความเขาใจในระหวางกลุมและองคกร 
ทราบปญหาและแนวทางการพัฒนากลุม 
กิจกรรมที่จะทํารวมกันโดยมี สกต.พฺษณุโลก 
เปนแมขาย 

  
  

13 
  
  

22 กันยายน  
2548 

  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํากลุมผูเลี้ยงโค 
และผูสนใจเกีย่วกับการเลี้ยงโคเนื้อ  
 และรวมกันวเิคราะหจุดออน จุดแข็งของกลุม  

40 คน 
  
  

ศาลาประชาคม 
อ.นครไทย 

  

สรางความเขาใจในระหวางสมาชิก กลุมและ 
ทราบปญหา ความตองที่จะพฒันากลุม 
รวมทั้งการ จัดทํากรอบทิศทางการดําเนนิงาน
ในอนาคต 

  
  
  

14 
  
  

23 กันยายน  
2548 

  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนําเครือขายกองทุน
หมูบาน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจและสมัครใจเขารวม
โครงการฯ  พรอมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องสถาบัน
การเงินชุมชน 

50 คน 
  
  

ศาลาประชาคม 
อ.ชาติตระการ 

  

สรางความเขาใจในระหวางกลุมและผูสนใจ 
ทราบปญหา ความตองการของกลุม/เครือขาย 
และสภาพแวดลอมของกลุม 
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ตารางที่  3.1   (ตอ) 

 
ลําดับ 
ที่ 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย 
(ระบุการจัดสัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู) 

กลุม 
เปาหมาย  

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ หมาย
เหตุ 

15 
  
  

26 กันยายน 
2548 

  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํากลุมผูเลี้ยงโค 
และผูสนใจเกีย่วกับการเลี้ยงโคเนื้อ  
  

50 คน 
  
  

ศาลาประชาคม 
อ.เนินมะปราง 

  

สรางความเขาใจในระหวางสมาชิก กลุมและ 
ทราบปญหา ความตองที่จะพฒันากลุม 
รวมทั้งการ จัดทํากรอบทิศทางการดําเนนิงาน
ในอนาคต 

  
  
  

16 
  
  

30 กันยายน 
2548 

  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนําเครือขายกองทุน
หมูบาน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจและสมัครใจเขารวม
โครงการฯ  

40 คน 
  
  

ศาลาประชาคม 
อ.บางกระทุม 

  

สรางความเขาใจเกีย่วกับประโยชนของการ 
สรางเครือขายกองทุนหมูบาน รวมทั้งปญหา
และความตองการ 

  
  
  

17 
  

8 ตุลาคม 
2548 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํากลุมเกษตรกรผูปลูก 
และรวบรวมขาวโพด ตามโครงการแฟนพันธุแท   

50 คน 
  

ศาลาประชาคม 
อ.วังทอง 

สรางความเขาใจในระหวางสมาชิกและทราบ 
ปญหา ความตองการและประโยชนของ
เครือขาย 

  
  

18 
  

14 ตุลาคม 
2548 

ประชุมและทบทวนการดําเนินงานของทมีวิจยั 
  

10 คน 
  

สนง. ธ.ก.ส. จังหวัด  
อ.เมืองพิษณุโลก 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับทีมวิจยัและ 
ผูเกี่ยวของ 

  
  

19 
  
  
  

7 
พฤศจิกายน 

2548 
 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํากลุม/ผูสนใจเกีย่วกับ 
การเลี้ยงโคเนือ้ ตามโครงการแฟนพันธุแท 
  
  

20 คน 
  
  
  

สถาบันการเงิน
ชุมชน 

ต.บานกราง 
อ.เมืองพิษณุโลก 

สรางความเขาใจในระหวางกลุมและองคกร 
ทราบปญหา ความตองการของกลุมผูเลี้ยงโค 
รวมทั้งเกิดเครือขายผูเลี้ยงโคเนื้อ และมี
แนวทาง การดาํเนินกจิกรรมรวมกัน 
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ตารางที่  3.1    (ตอ) 
 
ลําดับ 
ที่ 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย 
(ระบุการจัดสัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู) 

กลุม 
เปาหมาย  

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ หมาย
เหตุ 

20 
  
  

9 
พฤศจิกายน 

2548 
  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํากลุม/ผูสนใจเกีย่วกับ 
การสรางเครือขายเพื่อรวมกนัซื้อวัสดุอุปกรณ
การเกษตร  
  

50 คน 
  
  

ศูนยถายทอด
เทคโนโลยี 
ต.ปากโทก 

อ.เมืองพิษณุโลก 

สรางความเขาใจในระหวางกลุม/ผูสนใจ 
ปญหา  ความตองการและกรอบการ
ดําเนินงานของกลุมและเกดิเครือขายวัสดุ
อุปกรณการเกษตร 

  
  
  

21 
  
  

9 ธันวาคม 
2548 

  

สัมมนาผูนํากลุมและองคกรที่เกี่ยวของเกีย่วกับ
โครงการ พัฒนาเครือขายสหกรณ 
  

50 คน 
  
  

โรงแรมไพลิน 
อ.เมืองพิษณุโลก 

  

สรางความเขาใจในระหวางกลุมและองคกร 
ประโยชนของการสรางเครือขายรวมกนั กลุม
เห็นความสําคัญและเกดิเครือขาย 

  
  
  

22 
  
  

13 ธันวาคม 
2548 

  

ประชุมทีมวิจยั 
  
  

5 คน 
  
  

สกต.พิษณุโลก 
จํากัด 

  

ทราบความกาวหนาในการดาํเนินงาน ปญหา  
อุปสรรค และแนวทางแกไข รวมทั้งเตรียม 
ขอมูลนําเสนอผล และเขยีนรายงานการวิจยั 

  
  
  

23 
  
  

21-23 
 ธันวาคม 

2548 

เรื่อง การนําเสนองานวจิัย 
  
  

6 คน 
  
  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

กทม. 

นําเสนอผลการดําเนินงานของทีมวิจัย 
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ตารางที่  3.1   (ตอ) 

ลําดับ 
ที่ 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย 
(ระบุการจัดสัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู) 

กลุม 
เปาหมาย  

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ หมาย
เหตุ 

24 
  
  

27 ธันวาคม 
2548 

  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเกษตรกร/ผูสนใจ 
ในการลดตนทุนการผลิตโดยการรวมกันขายและซื้อ 
  

35 คน 
  
  

วัดเนินมะปราง 
อ.เนินมะปราง 

  

สรางความเขาใจและเชิญชวนทํางานรวมกนั
เปน เครือขายในการลดตนทุนการผลิต โดย
การรวม กันขายผลผลิตและซื้อวัสดุอุปกรณ
การเกษตร 

  
  
  

25 
  
  

28 ธันวาคม 
2548 

  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเกษตรกรผูปลูก 
ขาวโพดเกี่ยวกับการสรางเครือขายรวบรวมขาวโพด 
  

22 คน 
  
  

บานนายสุทิน ทิพยพา 
บานเขาชี ต.บานกลาง 

อ.วังทอง 

สรางความเขาใจและเชิญชวนทํางานรวมกนั
เปน เครือขายในการขายขาวโพดใหกับผูซื้อ
โดยตรงไมผานพอคาคนกลาง กําหนดแมขาย
ในการดําเนินงาน 

  
  
  

26 
  

6 มกราคม 
2549 

ประชุมทีมวิจยั 
  

4 คน 
  

สกต.พิษณุโลก 
จํากัด 

รายงานความกาวหนา ปญหา อุปสรรค และ
แผนการดําเนนิงานตอไป 

  
  

27 
   

18 มกราคม 
2549 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเกษตรกรผูปลูกขาว 
เขารวมเปนเครือขาย ตามโครงการขาวปลอดภัย 
รวมทั้งการวิเคราะหจดุออน จุดแข็ง แผนการ
ดําเนินงาน  

47 คน วัดนิมิตรวราราม 
ต.บานกราง 

อ.เมืองพิษณุโลก 

สรางความเขาใจและเชิญชวนทํางานรวมกนั
เปนเครือขายในผลิตและขายปลอดสารพิษ 
เพื่อสรางรายไดและลดตนทนุการผลิต เกิด
เครือขาย 

  

28 
  

20 มกราคม 
2549 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํา/สมาชิกกองทุน
หมูบาน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจและสมัครใจเขารวม
โครงการฯ  

40 คน 
  

วัดดอนทอง 
อ.เมืองพิษณุโลก 

สรางความเขาใจเกีย่วกับประโยชนของการ 
สรางเครือขาย รวมทั้งปญหาและความ
ตองการ 
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ตารางที่  3.1   (ตอ) 

ลําดับ 
ที่ 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย 
(ระบุการจัดสัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู) 

กลุม 
เปาหมาย  

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ หมาย
เหตุ 

29 
  

27 มกราคม 
2549 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํากลุมผูเลี้ยงโค 
และผูสนใจเกีย่วกับการเลี้ยงโคเนื้อ  

50 คน 
  
  

วัดโคกสนั่น 
ต.บานนอยซุม

ขี้เหล็ก 
อ.เนินมะปราง 

สรางความเขาใจการดําเนินงานและคัดเลือก
กลุม ที่สนใจและพรอมเปนเครือขายโคเนื้อ 
รวมทั้งจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานใน
อนาคต 

  

30 
  

3 กุมภาพนัธ 
2549 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเกษตรกร/ผูสนใจ 
ในการลดตนทุนการผลิตโดยการรวมกันขายและซื้อ 

15 คน  รานเคียงน้ํา 
อ.วังทอง 

สรางความเขาใจเกีย่วกับประโยชนของการ 
สรางเครือขาย รวมทั้งปญหาและความ
ตองการ 

  
  

31 3 กุมภาพนัธ 
2549  

เยี่ยมเยยีนการดําเนินงานกลุมออมทรัพยบานคุยยาง 
ซึ่งเปนเครือขายวัสดุอุปกรณการเกษตร 

15 คน บานคุยยาง 
อ.บางระกํา 

สรางความเขาใจในการดําเนนิงานเครือขาย 
วัสดุอุปกรณการเกษตร และทราบ
ความกาวหนา ในการดําเนินงานและปญหา
อุปสรรค 

  

32 
  

23 
กุมภาพนัธ 

2549 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสมาชิกกองทุนหมูบาน 
ที่สนใจจดัตั้งเครือขายสุกร 

 30 คน 
  

บานน้ําดํา 
อ.เมืองพิษณุโลก 

สรางความเขาใจในการดําเนนิงานเครือขาย 
การบริหารจัดการเครือขายสุกร และการดแูล
สุกร 

  
  

33 8 มีนาคม 
2549 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเกษตรกร/ผูสนใจ 
ปลูกขาวโพด  

 20 คน บานถ้ําพระ 
อ.เนินมะปราง 

ทราบปญหา/ความตองการ สรางความเขาใจ
และเชิญชวนเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย
รวบรวมขาวโพด  
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ตารางที่  3.1   (ตอ) 

 

ลําดับ 
ที่ 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย 
(ระบุการจัดสัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู) 

กลุม 
เปาหมาย  

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ หมาย
เหตุ 

34 
 

17 มีนาคม 
2549 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเกษตรกร/ผูสนใจ 
ปลูกขาวโพด หลังจากศึกษาดูงานที่บานเขาชี 
ต.บานกลาง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 

 20 คน บานถ้ําพระ 
อ.เนินมะปราง 

รวมเปนเครือขายรวบรวมขาวโพด และ
วางแผนการดาํเนินงาน และการบริหารจัดการ 

   

35 
 

12 เมษายน 
2549 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสมาชิกกลุมเกษตรกร 
สมาชิกกองทนุหมูบาน สมาชิกกลุมออมทรัพย ฯ  
การเชื่อมโยงกบัเครือขายวัสดุอุปกรณการเกษตร 

 20 คน 
  
  

บานตลุกกระเทียม 
ตําบลตลุกกระเทียม 
อ.พรหมพิราม 

สรางความเขาใจและเชิญชวนทํางานรวมกนั
เปนเครือขายวสัดุอุปกรณการเกษตร  

  
  
  

36 
 

20 เมษายน 
2549 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูนํากลุมเกษตรกรผูปลูก
ขาวที่เขารวมเปนเครือขาย ตามโครงการขาวปลอดภยั 

20 คน 
  

บานนายจํานงค ดวงมั่ง 

ต.บานกราง 
อ.เมืองพิษณุโลก 

สรางความเขาใจในการทํางานรวมกนัเปน 
เครือขายในผลิตและขายปลอดสารพิษ เพือ่
สรางรายไดและลดตนทุนการผลิต 

  
  
  

37 
 

4  
พฤษภาคม 

2549 

เยี่ยมเยยีน/สนบัสนุน กลุมผูปลูกขาวโพด ซึ่งเปน
สมาชิกเครือขายรวบรวมขาวโพด 

10 คน 
  

บานนายสุทิน ทิพยพา 
บานเขาชี ต.บานกลาง 

อ.วังทอง 

สรางความเขาใจในการดําเนนิงานเครือขาย 
รวบรวมขาวโพด พรอมทราบความกาวหนา
ในการดําเนินงานและปญหาอุปสรรค 

  

38 
  
  

26 
พฤษภาคม 

2549  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสมาชิกกลุมเกษตรกร 
สมาชิกกองทนุหมูบาน สมาชิกกลุมออมทรัพย ฯ  
การเชื่อมโยงกบัเครือขายวัสดุอุปกรณการเกษตร 

 20 คน 
  
  

บึงกระดาน 
ต.บานปา 

อ.เมืองพิษณุโลก 

สรางความเขาใจและเชิญชวนทํางานรวมกนั
เปนเครือขายวสัดุอุปกรณการเกษตร  
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ตารางที่  3.1   (ตอ) 

 

ลําดับ 
ที่ 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย 
(ระบุการจัดสัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู) 

กลุม 
เปาหมาย 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ หมาย
เหตุ 

39 
  

29 
พฤษภาคม 

2549  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสมาชิกกลุมเกษตรกร 
สมาชิกกองทนุหมูบาน สมาชิกกลุมออมทรัพย ฯ  
การเชื่อมโยงกบัเครือขายวัสดุอุปกรณการเกษตร 

 20 คน 
 

วัดสะอกั 
ต.ดอนทอง 

อ.เมืองพิษณุโลก 

สรางความเขาใจและเชิญชวนทํางานรวมกนั
เปนเครือขายวสัดุอุปกรณการเกษตร  

  
  
  

40 
  
  

30 
พฤษภาคม 

2549 
  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสมาชิกกลุมเกษตรกร 
สมาชิกกองทนุหมูบาน สมาชิกกลุมออมทรัพย ฯ  
การเชื่อมโยงกบัเครือขายวัสดุอุปกรณการเกษตร 

 20 คน 
  
  

วัดดอนทอง 
ต.ดอนทอง 

อ.เมืองพิษณุโลก 

สรางความเขาใจและเชิญชวนทํางานรวมกนั
เปนเครือขายวสัดุอุปกรณการเกษตร  

  
  
  

41 
  
  

31 
พฤษภาคม 

2549 
  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสมาชิกกลุมเกษตรกร 
สมาชิกกองทนุหมูบาน สมาชิกกลุมออมทรัพย ฯ  
การเชื่อมโยงกบัเครือขายวัสดุอุปกรณการเกษตร 

 20 คน 
  
  

อบต.สมอแข 
ต.สมอแข 

อ.เมืองพิษณุโลก 

สรางความเขาใจและเชิญชวนทํางานรวมกนั
เปนเครือขายวสัดุอุปกรณการเกษตร  
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ตารางที่  3.1   (ตอ) 

 

ลําดับ 
ที่ 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย 
(ระบุการจัดสัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู) 

กลุม 
เปาหมาย 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ หมาย
เหตุ 

42 
  
  

  
  

6 มิถุนายน 
2549 

  
  
  

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกสมาชิกเครือขายโคเนื้อ 
และเกษตรกรที่สนใจการเลีย้งโคเนื้อ  พรอมทั้งเปน
การใหความรูและประสบการณคาขายโค-กระบือจาก
ผูมีประสบการณจากจังหวัดกําแพงเพชรและ อาจารย
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
  

200  คน 
  
  
  
  

ศาลาประชาคม 
อ.บางกระทุม 

  
  
  

หนุนเสริมประสบการณการเลี้ยงโคเนื้อใหมี
ประสิทธิภาพ โดยเกษตรกรผูเลี้ยงโคที่
ประสบความสําเร็จจากจังหวัดกําแพงเพชร  
ประธานเครือขายโคเนื้อพิษณุโลก  และ
อาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา 

  
  
  
  
  

43 
 

  

14 มิถุนายน 
2549 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสมาชิกกองทุนหมูบาน 
ที่สนใจจดัตั้งเครือขายสุกร 

20 คน บานนายดาว กันเกต ุ
บานนายอุทยั ฉิมสา 

ต.ดอนทอง 
อ.เมืองพิษณุโลก 

สรางความเขาใจในการดําเนนิงานเครือขาย 
การบริหารจัดการเครือขายสุกร และการดแูล
สุกร 
  

  

 



ศึกษาดูงาน/คําปรึกษา 

กลุมผูปลูกขาวโพด 
บานเขาชี  ต.บานกลาง 
      อําเภอวังทอง 
(นายสุทิน  ทิพยพา) 
 

กลุมผูปลูกขาวโพด 
บานหวยเฮ้ีย 
ตําบลซํารู  อําเภอนครไทย 
(นายดวน จันทรคีรี) 
 

 
ธ.ก.ส. 

สาขาพิษณุโลก นครไทย 
เนินมะปราง และวังทอง 

สน
ับส

นุน
สิน

เช
ื่อ/
คํา
ปร

ึกษ
า 

สน
ับส

นุน
สิน

เช
ื่อ/
คํา
ปร

ึกษ
า 

ศึกษาดูงาน/คําปรกึษา 

ซื้อ-ขายขาวโพด 

บทที่  4   
เครือขายที่เกิดขึ้น 

 
 การสรางเครือขายคุณคาของกลุม /องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  มี
วัตถุประสงคเสริมสรางเครือขายคุณคาระหวางกลุม/องคกรประชาชนและสหกรณในพื้นที่จังหวัด 
เพื่อใหเกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพคนและองคกรในการแกไขปญหาความยากจน 
รูปแบบของเครือขายที่เกิดขึน้จากการดําเนนิงานของทีมวิจัย จํานวน  5  เครือขาย รายละเอียดดังนี ้
 
4.1  เครือขายรวบรวมขาวโพด 

 4.1.1  รูปแบบของเครือขายรวบรวมขาวโพด 

รูปท่ี 4.1   แสดงการเชื่อมโยงเครือขายรวบรวมขาวโพด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
  

กลุมผูปลูกขาวโพด 
      บานถ้ําพระ 
ตําบลชมพู อําเภอ 
เนินมะปราง 
 (กรรมการ สกต ) 

สกต.
พิษณุโลก 

บริษัทเจริญ 
โภคภัณฑ 

(พิษณุโลก) 
บริษัทเจริญ 
โภคภัณฑ 
อาหารสัตว 

บริษัทเจริญ 
โภคภัณฑเมล็ด

พันธุ 
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จากรูปที ่4.1  จะเห็นวาเครือขายรวบรวมขาวโพด ประกอบดวย 4 กลุม  ไดแก  
(1)  กลุมผูปลูกขาวโพด จํานวน  3 กลุม คือ บานหวยเฮี้ย  ตําบลซํารู  อําเภอนครไทย     

โดยมีนายดวน จันทรคีรี   เปนประธานกลุมผูปลูกขาวโพดและเปนผูรวบรวมขาวโพด  กลุมผูปลูก
ขาวโพดบานถ้ําพระ  ตําบลชมพู  อําเภอเนินมะปราง  ผูดําเนินการรวบรวมขาวโพด คือ กรรมการ  
สกต. อําเภอเนินมะปราง และ กลุมผูปลูกขาวโพด  บานเขาชี  ตําบลบานกลาง   อําเภอวังทอง มี 
นายสุทิน ทิพยพา เปนประธานกลุมและเปนผูรวบรวมขาวโพด  ทั้ง 3 กลุม ดังกลาวขางตน 
รวบรวมขาวโพดและขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว จํากัด  

(2)  บริษัทเจรญิโภคภัณฑ (พิษณุโลก)  
(3)  ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก นครไทย  เนินมะปราง  และวังทอง   
(4)  สกต. พิษณุโลก 

 ในกระบวนการผลิตขาวโพด ธ.ก.ส. สาขาตาง ๆ ที่สมาชิกกลุมมีภูมิลําเนาอยู เปนผูที่
สนับสนุนสินเชื่อและใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง ผาน สกต. พิษณุโลก ในรูปของวัสดุอุปกรณ
การเกษตรและใหคําปรึกษาแกกลุม นอกจากนี้  เจาหนาที่ของ สกต. พิษณุโลก สามารถให
คําปรึกษาแกกลุมดวยเชนกัน 
 4.1.2  ความเปนมาของเครือขายรวบรวมขาวโพด 
 เกษตรกรผูปลูกขาวโพดมักจะประสบปญหาเกี่ยวกับราคาขายขาวโพดตกต่ํา และคุณภาพ
ของผลผลิตไมสม่ําเสมอ/ไมคอยมีคุณภาพ ไมสามารถตอรองราคาขายกับพอคาได จึงถูกเอารัด   
เอาเปรียบอยูเสมอ เปนหนี้นอกระบบซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงมากเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคาร  เงนิลงทุนไมเพียงพอ ปญหาตกเขียวขาวโพด ไมคอยมีความรูในการเก็บรวบรวมขาวโพด
ใหมีคุณภาพดี สงผลใหมีรายไดนอย โดยท่ัวไปเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกมักจะขายผลผลิต
ใหกับพอคาคนกลาง   
 จากขอมูลของเจาหนาที่ สกต.พิษณุโลก และ ธ.ก.ส. สาขานครไทย และการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูผูปลูกขาวโพดบานหวยเฮี้ย  ตําบลซํารู  อําเภอนครไทย  พบวานายดวน จันทรคีรี   
เปนประธานกลุมผูปลูกขาวโพดและเปนผูรวบรวมขาวโพด มีความชํานาญ และชวยเหลือสมาชิก
กลุมในการพัฒนาคุณภาพการเก็บรักษาขาวโพด รวมทั้งการขายขาวโพดที่ไดราคาสูงกับบริษัท
เจริญโภคภัณฑอาหารสัตว ดังนั้น ทีมวิจัยจึงไดนําขอมูลดังกลาวมาพูดคุย/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับกลุมผูปลูกขาวโพด   บานเขาชี  ตําบลบานกลาง  อําเภอวังทอง ซ่ึงมีนายสุทิน ทิพยพา เปน
ประธานกลุม ตอมา กลุมขาวโพดบานเขาชี จึงเดินทางไปศึกษา/ดูงานที่บานหวยเฮี้ย  ตําบลซํารู  
อําเภอ   นครไทยและไดพูดคุยกับนายดวน จันทรคีรี จึงตกลงที่จะรวมเปนเครือขายรวบรวม
ขาวโพด เพื่อจะไดเปนเพื่อนคูคิดใหคําปรึกษาซึ่งกันและกัน ตอมา กลุมผูปลูกขาวโพดบานถ้ําพระ 
ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง  ไดมาศึกษา/ดูงานการบริหารจัดการกลุมและรวบรวมขาวโพด และ
ไดตัดสินใจรวมเปนเครือขายรวบรวมขาวโพด 
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 4.1.3  การดําเนินการของเครือขายในปจจุบัน 
 เครือขายรวบรวมขาวโพดมีอิสระในการดําเนินงานของกลุมตนเอง  กลาวคือ แตละกลุม 
จะมีประธานกลุมซึ่งเปนตัวแทนกลุมในการติดตอและระสานงานกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร
สัตว และเมลด็พันธุ  เจาหนาที่ สกต.พิษณโุลก เจาหนาที ่ธ.ก.ส. และระหวางเครือขายดวยกนัเอง 
  (1)  การบริหารจัดการภายในกลุมของสมาชิกเครือขาย   
 กลุมผูปลูกขาวโพดที่เปนสมาชิกของเครือขายฯ  มีอิสระในการดําเนนิการและบรหิาร
จัดการภายในกลุมของตนเอง  สกต.พิษณุโลก ทําหนาที่เปนแมขาย 
   (1.1)  ผูประสานงานของกลุม ฯ ประสานงานการดําเนินงานกับกลุมที่เปน
เครือขาย ไดแก การสรางยุงฉางเก็บขาวโพดที่ถูกสุขลักษณะ ระบายอากาศไดดี  ทําใหขาวโพดมี
ความชื้นลดลง การสี และขนสงขาวโพด พรอมทั้งราคาขายขาวโพด ณ ราคาหนาบริษัทโภคภัณฑ
อาหารสัตว  
   (1.2)  ผูประสานงานของกลุม ฯ ประสานงานการดําเนินงานกับบริษัท
เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ เกี่ยวกับเมล็ดพันธุขาวโพดที่ใชปลูก วิธีการเตรียมพื้นที่ การบํารุง ดูแล  
บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว  การเก็บรักษา และการคัดคุณภาพขาวโพด 
   (1.3)  ผูประสานงานของกลุม ฯ ประสานกับ สกต.พิษณุโลก เกี่ยวกับ
ราคาขายขาวโพด ณ ราคาหนาบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว ขอมูลการรวบรวมขาวโพดและ
การรับจายเงินการซื้อขายขาวโพด นอกจากนี้ ยังประสานงานเกี่ยวกับการเอื้ออํานวยใหสมาชิกกลุม
มีการเพิ่มพูนความรูและทักษะเรื่องขาวโพด จะเห็นไดจากกลุมบานเขาชี  ตําบลบานกลาง  อําเภอ
วังทอง  ไปศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนความรู  และประสบการณกับบานหวยเฮี้ย  ตําบลซํารู  อําเภอ
นครไทย  กลุมบานถ้ําพระ  ตําบลชมพู  อําเภอเนินมะปราง  ไปศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ กับกลุมบานเขาชี  ตําบลบานกลาง  อําเภอวังทอง โดย สกต.พิษณุโลกเปนผูประสาน
และสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณ 
  (2)  แตละกลุมมีตัวแทนในการติดตอประสานงานกัน   
 แตละกลุมจะมีตัวแทนของกลุม เรียกวา ผูประสานงาน ทําหนาที่รวบรวม ติดตอและ
ประสานงานกับกลุมอื่นภายในเครือขายเดียวกัน เจาหนาที่ สกต.พิษณุโลก เจาหนาที่ ธ.ก.ส. และ
เจาหนาที่บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตวและเมล็ดพันธุ  รวมทั้งทําหนาที่ใหคําปรึกษา/แนะนําแก
สมาชิกเครือขาย  ดังนี้ 
 บานหวยเฮีย้  ตําบลซํารู  อําเภอนครไทย  คือ  นายดวน  จันทรคีรี 
 บานเขาชี  ตําบลบานกลาง  อําเภอวังทอง  คือ  นายสุทิน  ทิพยพา 
 บานถ้ําพระ ตาํบลชมพู อําเภอเนินมะปราง คือ เจาหนาที่ สกต. พิษณโุลก  
(นายเชื้อชาย วงศบุรี) 
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  (3)  กิจกรรมที่ทําใหเครือขายรวบรวมขาวโพดเชื่อมโยงเขาดวยกัน     
 กิจกรรมที่ทําใหสมาชิกเครือขายมีความสัมพันธกันซึ่งกันและกันเรียนรู  ขอมูลขาวสาร 
ประสบการณ ซ่ึงกันและกัน  กลาวคือ นายสุทิน  ทิพยพา  ประธานกลุมบานเขาชี  ตําบลบานกลาง  
อําเภอวังทอง จะพูดคุย ปรึกษาหารือ  กับนายดวน  จันทรคีรี ประธานกลุมบานหวยเฮี้ย  ตําบลซํารู  
อําเภอนครไทย ทุกครั้งที่มีขอขัดของ หรือตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการขนสงขาวโพดไปยัง
บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว  และการจัดคิวขนถายขาวโพด  ซ่ึงถือวาเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด
ของกลุมฯ  เนื่องจากนายดวน  จันทรคีรี  มีความชํานาญ ประสบการณ และรอบรูในกระบวนการ
เจรจา และจัดคิวขนถายขาวโพดกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ  สามารถใหความชวยเหลือกลุมอื่น ๆ ใน
เครือขายไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ ยังไดมีการถายทอดองคความรู เกี่ยวกับการทํายุงฉางเก็บ
ขาวโพด การควบคุม และการคัดคุณภาพเมล็ดขาวโพด ระหวางสมาชิกเครือขายดวยกันเอง 
 ตอมา  กลุมบานถํ้าพระ ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง ไดมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับการรวบรวมขาวโพด  การสรางยุงฉาง  การควบคุมดูแลเมล็ดขาวโพด  และ
การบริหารจัดการกลุม เพื่อใหขายไดในราคาที่เหมาะสมขึ้นกวาเดิม กับกลุมบานเขาชี  ตําบล    
บานกลาง  อําเภอวังทอง  
 (4)  บทบาทของกลุม/องคกรและหนวยงานที่เก่ียวของ  

(4.1)  ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก นครไทย  เนินมะปราง  และวังทอง  การสนับสนุน 
การดําเนินงาน มีรายละเอยีด ดังนี ้

 ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก มีบทบาทในการใหสินเชื่อกับ สกต.พิษณุโลก 
เพื่อ สกต. พิษณุโลก ใชเปนทุนในการดําเนินธุรกิจรวบรวมขาวโพด พรอมทั้งกํากบั ดูแล และให
คําปรึกษา สกต.พิษณุโลก ในฐานะผูตรวจสอบกิจการและตามที่ สกต.พิษณุโลกรองขอ 

  ธ.ก.ส. สาขานครไทย  เนินมะปราง  และวังทอง มบีทบาทในการให 
บริการดานสินเชื่อและคําปรึกษา โดยเนนการรวมกันซื้อและรวมกันขาย แกกลุมลูกคา ธ.ก.ส. ซ่ึง
กลุมผูรวบรวมขาวโพดทั้ง 3 อําเภอ สวนใหญเปนลูกคา ธ.ก.ส. สําหรับบทบาทตอ สกต.พิษณุโลก 
มีหนาที่ในการใหคําปรึกษา กับเจาหนาที่ สกต.พิษณุโลกซ่ึงมีประจําอยูแตละอําเภอ ตามที่รองขอ  

(4.2)  สกต.พษิณุโลก ทําหนาที่เปนแมขายในการเชื่อมโยงลูกขายแตละอําเภอ 
มีบทบาท ดังนี้  

 สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเกษตร  เชน พันธุขาวโพด ปุย  เปนตน  
ใหกับกลุมผูรวบรวมขาวโพด 

 ใหคําปรึกษาการดําเนินงานและขอมูลตาง ๆ แกกลุม/สมาชิก  
 สนับสนุนการดําเนินงาน เชน การศกึษาดูงาน  การจัดเวทพีูดคยุ     

ซ่ึงกันและกัน การพบปะ เยี่ยมเยียน  เปนตน 
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 จัดการระบบการโอนเงินระหวางบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว 
กับ กลุมฯ  โดย สกต.พิษณุโลกเปนตัวกลางในการจายเงินจากการขายขาวโพดของกลุม ฯ กลาวคือ  
เมื่อกลุม ฯ ขายขาวโพดใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว ณ ราคาหนาบริษัท ฯ ในแตละวัน
หลังจากนั้น สกต. พิษณุโลก จะจายเงินใหกับกลุม ฯ ภายใน 1-2 วัน  ตอมาเมื่อบริษัท ฯ  ไดรับ
ขาวโพดและตรวจสอบคุณภาพเรียบรอยแลว  จึงจะจายเงินใหกับ สกต . พิษณุโลก  ดังนั้น              
การดําเนินงานดังกลาว ซ่ึงถือวาเปนธุรกิจบริการที่บริการที่ สกต.พิษณุโลก มอบใหลูกคา  
    ประสานงานกับบริษัท ฯ เกี่ยวกับราคาซื้อ-ขายขาวโพด ซ่ึงเปนราคา
ซ้ือขาย ณ หนาบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว ขอตกลงอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอสมาชิก ไดแก 
การยกเวนคาชั่งและลงขาวโพด (โดยปกติผูขายจะตองจายคาชั่งขาวโพด 10 บาทตอตัน คาลง
ขาวโพด 10 บาทตอตัน) ในกรณีที่สมาชิกเครือขาย ฯ นําขาวโพดไปขายใหบริษัท ฯ แตไมสามารถ
ช่ังและลงขาวโพดไดทันในวันเดียวกัน และในวันดังกลาวราคาขาวโพด ณ หนาบริษัทเจริญโภค
ภัณฑอาหารสัตว สูงกวาราคาขาวโพดในวันถัดมา สมาชิก ฯ สามารถขายขาวโพดไดในราคาที่    
สูงกวา อยางไรก็ตาม หากในวันถัดมา ราคาขาวโพดสูงกวาวันที่ไมสามารถชั่งและลงขาวโพด 
สมาชิก ฯ สามารถขายขาวโพดในราคาที่สูงกวา เปนตน  

 ประสานงานกับกลุมที่เปนสมาชิกเครือขาย เกี่ยวกับการรวบรวม 
ขาวโพด ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน การเงิน ฝกทักษะการคัดคุณภาพขาวโพด เปนตน 

(4.3) บริษัทเจริญโภคภัณฑพิษณุโลก ซ่ึงประกอบดวยบริษัทเจริญโภคภัณฑ 
อาหารสัตว และบริษัทเจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว  ทําหนาที่
ในการรับซื้อขาวโพด และใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกสมาชิกเครือขาย ฯ เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวและ
คัดคุณภาพขาวโพด  สําหรับบริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ ทําหนาที่ในการจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพดและใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกสมาชิกเครือขาย ฯ เกี่ยวกับการปลูกและการบํารุง รักษา
ขาวโพด นอกจากนี้ ในบางโอกาสบริษัท ฯ ยังสงเจาหนาที่ไปใหคําแนะนําในการปลูก บํารุง ดูแล
รักษา และเก็บเกี่ยวขาวโพด โดยทํางานรวมกับเจาหนาที่ของ สกต.พิษณุโลก ที่ประจําอยูในทองที่
นั้น ๆ เพื่อใหผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพตรงกับความตองการของบริษัท ฯ  หากมีปญหาและ
ขอขัดของบริษัท ฯ จะประสานไปยัง สกต.พิษณุโลก เชน กรณีที่สมาชิกเครือขายบางรายสง
ขาวโพดที่ไมไดคุณภาพ บริษัท ฯ จะแจงประสานไปยัง สกต.พิษณุโลก เพื่อดําเนินการตอไป 

 (4.4)  เครือขายรวบรวมขาวโพด  สมาชิกของเครือขาย คือ กลุมผูปลูกขาวโพดจะ
มีตัวแทนในการรวบรวมผลผลิตขายใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว  ดังนั้น แตละกลุม ฯ 
จะมีผูประสานดําเนินการประสานงานซึ่งกันและกันเพื่อทราบราคาซื้อและขายในขณะนั้น  คิวการ
ขนสงผลผลิตไปยังบริษัท ฯ และการขนถายผลผลิตจากรถบรรทุกไปยังโรงเก็บขาวโพดของ   
บริษัท ฯ รวมทั้งเปนผูที่ประสานกับบริษัท ฯ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณภาพขาวโพดที่ตองการ 
ประสานแจงการขายใหกับบริษัท ฯ และ สกต.พิษณุโลก ทราบลวงหนา  หากมีปญหาในการเจรจา
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ตอรองกับบริษัท ฯ ผูแทนกลุมจะประสานแจงใหกับ เจาหนาที่ของ สกต. พิษณุโลก ทราบและ
ดําเนินการแกไข   

อยางไรก็ตาม กลุมที่เปนตนแบบและเปนกลุมหลักของเครือขายรวบรวมขาวโพด คือ 
กลุมผูปลูกขาวโพดบานหวยเฮี้ย  ตําบลซํารู  อําเภอนครไทย ซ่ึงมีนายดวน จันทรคีรี เปนประธาน
กลุม ฯ เนื่องจากมีความชํานาญในการดูแลรักษา คุณภาพขาวโพด การขนสงและจัดคิวขนถาย
ขาวโพดใหกับบริษัท ฯ เปนอยางดี   
 (5)  การบริหารจัดการเครือขาย    
 ในการบริหารจัดการเครือขายรวบรวมขาวโพด สกต. พิษณุโลก เปนแมขาย สมาชิก
เครือขายประกอบดวย  กลุมผูปลูกขาวโพด จํานวน 3 กลุม แตละกลุมมีผูประสานงานกลุม คือ  
บานหวยเฮี้ย  ตําบลซํารู  อําเภอนครไทย  คือ  นายดวน  จันทรคีรี  บานเขาชี  ตําบลบานกลาง  
อําเภอวังทอง  คือ  นายสุทิน  ทิพยพา  บานถ้ําพระ ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง คือ เจาหนาที่ 
สกต. พิษณุโลก (นายเชื้อชาย วงศบุรี) ดังนั้น การประสานงานกับเครือขาย ฯ จึงเปนการ
ประสานงานระหวางเจาหนาที่  สกต .พิษณุโลก  กับผูประสานงานของกลุม  หลังจากนั้น                            
ผูประสานงานกลุมจะนําขอมูลรวมประชุม พูดคุยกับสมาชิกกลุมตอไป อยางไรก็ตาม การประชุม
ระหวางเจาหนาที่ สกต.พิษณุโลกกับผูประสานงานของกลุมไมไดมีการกําหนดไวเปนการแนนอน 
แตขึ้นอยูกับความจําเปนและความตองการสมาชิก ฯ  
 4.1.4  วัตถุประสงค/เปาหมาย 
 การจัดตั้งเครือขายรวบรวมขาวโพดมวีัตถุประสงค เพื่อ 
  (1)  ตัดวงจรการเปนหนีน้อกระบบ และการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง 
  (2)  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดานความรู  ประสบการณ  และขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดขาวโพด  
โดยมีเปาหมายสูงสุด เพื่อยกระดับรายไดของครอบครัวใหดีขึ้น 
 4.1.5  แนวทางการดําเนนิการ  (ที่ทีมวิจยัไดกําหนดกรอบไว) 
 กรอบการดําเนินงานที่ทีมวจิัยไดวางไว คอื สกต.พิษณุโลก เปนแมขายในการดําเนนิงาน 
สมาชิกเครือขายแตละกลุมมีผูประสานงาน ซ่ึงทําหนาที่ประสานการดําเนินงานกับ สกต. และ
บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว และบริษทัเจริญโภคภณัฑเมล็ดพนัธุ  พรอมกับดําเนินการควบคมุ
คุณภาพการผลิตขาวโพดใหคงมาตรฐานที่ดี พัฒนากลุมใหเขมแข็งตอไป สําหรับผูประสานงาน
หลัก คือ นายดวน จันทรคีรี  ธ.ก.ส. ทําหนาที่ในการหนุนเสริมความรูและเงินทุนแกกลุม ฯ และ 
สกต.พิษณุโลก  

อยางไรก็ตาม สําหรับเครือขายรวบรวมขาวโพด ทีมวิจยัไดวางกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานไว 2  ลักษณะ คือ เครือขาย ฯ ระดับหมูบาน และระดับจังหวดั รายละเอยีดดังรูปที่ 4.2 
และ 4.3 ตามลําดับ   



 45 

 
(1)  เครือขาย ฯ ระดับหมูบาน 

รูปท่ี 4.2  รูปแบบเครือขายรวบรวมขาวโพดระดับหมูบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.2  จากกลุมแรกที่เกษตรกรมีการรวมกัน กลุมละ 10  คน (กลุมละ 10 คน เนื่องจาก
สามารถบริหารจัดการกลุมไดคลองและสะดวกที่สุด นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับการสนับสนุน
สินเชื่อ จาก ธ.ก.ส. ไดกลุมละ 500,000 บาท) เมื่อสามารถดําเนินการไดระยะหนึ่งแลว สมาชิกกลุม
แตละคนมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการกลุมอยางดีแลว และพรอมที่จะแยกกลุมเพื่อ
ไปจัดตั้งกลุมใหม อีก 2 กลุม ดังนั้น กลุมใหมที่เกิดขึ้นกลุมที่ 1 จะมีสมาชิกจากกลุมเดิม 5 คน 
สมาชิกใหมอีก 5 คน กลุมใหมที่เกิดขึ้นกลุมที่ 2 จะมีสมาชิกจากกลุมเดิม 5 คน สมาชิกใหมอีก       
5 คน ทําเชนนี้ไปเรื่อย ๆ  จนสามารถครอบคลุมคนทั้งหมดหมูบาน ที่เปนเชนนี้ เพื่อใหเกิดการ
ถายทอดทักษะ ความรู และประสบการณการบริหารจัดการกลุม และการทํางานที่ดีรวมกัน อันจะ

กลุม 10  คน 

เดิม 5 คน 
+ใหม 5 คน 

เดิม 5 คน 
+ใหม 5 คน 

เดิม 5 คน 
+ใหม 5 คน 

เดิม 5 คน 
+ใหม 5 คน 

เดิม 5 คน 
+ใหม 5 คน 

เดิม 5 คน 
+ใหม 5 คน 

กลุมแม หรือกลุมแรก 

 จากกลุมเดิมแยกออกเปน 2 กลุม 

 จากกลุมเดิมแยกออกเปน 2 กลุม 
 จากกลุมเดิมแยกออกเปน 2 กลุม 



 46 

ศึกษาดูงาน/คําปรึกษา 

เครือขาย 
รวบรวมขาวโพด 
อําเภอนครไทย 
(ขายขาวโพด) 

ธ.ก.ส. 
สาขาพิษณุโลก นครไทย 
เนินมะปราง และวังทอง 

สน
ับส

นุน
สิน

เช
ื่อ/
คํา
ปร

ึกษ
า 

สนับสนุนสินเชื่อ/คําปรึกษา 

ศึกษาดูงาน/คําปรกึษา 

ซื้อ-ขายขาวโพด 

เครือขาย 
รวบรวมขาวโพด 
อําเภอวังทอง 
(ขายขาวโพด) 

เครือขาย 
รวบรวมขาวโพด 
อําเภอเนินมะปราง 

(ขายขาวโพด) 

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ/คําปรึกษา 

บริษัทเจริญ 
โภคภัณฑ 

(พิษณุโลก) ใหความรู คําปรึกษา 

นําไปสูการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุม เปนการสรางความเขมแข็งใหกับกลุม และการมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้นของสมาชิก เมื่อกลุมมีความเขมแข็ง เครือขายก็จะมีความเขมแข็งตามไปดวย  
บทบาทของ สกต.พิษณุโลก และ ธ.ก.ส.ก็จะทํางานเชื่อมประสานกับเครือขายมากขึ้น  

 
(2)  เครือขาย ฯ ระดับจังหวดั 

รูปท่ี 4.3  เครือขายรวบรวมขาวโพดระดับจังหวดั 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือขาย 
รวบรวมขาวโพด 

สกต. 
พิษณุโลก 

บริษัทเจริญ 
โภคภัณฑ 
อาหารสัตว 

บริษัทเจริญ 
โภคภัณฑเมล็ด

พันธุ 



 47 

 จากรูปที่ 4.3  จะพบวา แนวทางที่ทีมวิจัยไดวางทิศทางไว คือ  
 (1)  กลุมผูปลูกขาวโพดภายในอําเภอมีการเชื่อมโยงเครือขายรวบรวมขาวโพดอําเภอ โดยมี
เปาหมาย จํานวน 3 อําเภอ คือ นครไทย วังทอง และเนินมะปราง   
 (2)  บทบาทของ สกต.พิษณุโลก ทําหนาที่เปนแมขาย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ พรอมทั้ง 
การจัดระบบการเงินซื้อขายขาวโพดระหวางเครือขาย ฯ กับบริษัท ฯ และเครือขายกับสมาชิกกลุม
รวบรวมขาวโพด   
 (3)  บทบาท ธ.ก.ส. สนับสนุนดานเงินทุนและวิชาการแกเครือขายฯ   
 (4)  การบริหารจัดการเครือขาย  เครือขายแตละอําเภอจะมีผูประสานงาน ทําหนาที่
ประสานการดําเนินการรวบรวมขาวโพด ซ้ือขายขาวโพด กับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว 
ประสานเรื่องการเงินกับ สกต.พิษณุโลก  
 4.1.6  ปจจัยแหงความสําเรจ็ 
 เครือขายรวบรวมขาวโพดที่เกิดขึ้น ทีมวิจัยถือวาเปนความสําเร็จในระดับหนึ่ง เนื่องจากยัง
ไมมีเครือขายรวบรวมขาวโพดมากอน โดยมีปจจยัสนับสนุนดังนี ้
  (1)  ผลประโยชนที่เกิดขึ้นมีความชัดเจน กลาวคือ ผูปลูกขาวโพดมักประสบกับ
ปญหาราคาขาวโพดตกต่ํา  หนี้นอกระบบ ตองขายขาวโพดใหกับเจาหนี้เทานั้น สงผลใหมีรายได
นอย  เมื่อเกษตรกรผูขายขาวโพดเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย ฯ สามารถขายขาวโพดดังกลาว
สามารถขายไดราคาสูงกวาทองตลาด ไมตองกังวลเรื่องการจายเงิน จึงทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 
   (2)  การทําขอตกลงที่ทํารวมกันระหวาง สกต.พิษณุโลกกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ
อาหารสัตว ทําใหสมาชิกเครือขายไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ เชน การยกเวนคาธรรมเนียมการชั่งและ
ลงขาวโพด ราคาขาวโพด เปนตน เปนแรงจูงใจใหเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย ฯ  
  (3)  เจาหนาที่ ธ.ก.ส. และ สกต. พิษณุโลก มีความใกลชิดสนิทสนมกับสมาชิก
กลุม/ เครือขาย ทําใหมีความเชื่อถือและไววางใจเนื่องจากทํางานรวมกันมานานและรูจักคุนเคยกันดี 
  (4)  ทุนในการดําเนินธุรกิจรวบรวมขาวโพดของ สกต.พษิณุโลก มีเพยีงพอ 
เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.สาขาพิษณุโลก 
  (5) ผูนํากลุมหรือผูประสานกลุมมีความอดทน เสียสละ เชื่อมั่นและไววางใจใน 
สกต.พิษณุโลก ที่จะสามารถสนับสนุนเงินทุนในการรวบรวมขาวโพด เนื่องจากการรวบรวม
ขาวโพดของผูประสานงานกลุม บางครั้งจําเปนตองรับซื้อขาวโพดของสมาชิก ในทํานองเดียวกัน
เจาหนาที่ สกต.พิษณุโลก ก็มีความเชื่อมั่นตัวผูประสานงานกลุมซึ่งเปนผูรวบรวมขาวโพด จึงทําให
การดําเนินงานรวบรวมขาวโพดเปนไปอยางราบรื่น 
  (6)  ประสบการณของเจาหนาที่ สกต.พิษณุโลก ที่สามารถวิเคราะหสถานการณ
และปรับเปลี่ยนกลยุทธตาง  ๆ  เพื่อใหการดําเนินงานรวบรวมขาวโพดดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรอบคอบ สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี 



 48 

  (7)  อยูใกลจุดรับซื้อ กลาวคือ มีบริษัทเจรญิโภคภัณฑอาหารสัตว บริษทัเจริญโภค
ภัณฑเมล็ดพันธุอยูในพืน้ที่จงัหวัดพิษณุโลก ทําใหสะดวกในการขนสงขาวโพด 
  (8)  การสรางเครือขายคุณคาของทีมวิจัยตรงกันหรือสอดคลองกับแนวทางการ
ดําเนินงานของเจาหนาที่ ธ.ก.ส. และเจาหนาที่ สกต.พิษณุโลก ซ่ึงกําลังดําเนินการอยู จึงทําใหการ
ดําเนินงานสรางเครือขายเปนไปอยางเขมขนและแข็งขัน (แตอยูบนพื้นฐานของความสนใจและ
ความเต็มใจของสมาชิกเครือขาย) เพราะวา เมื่อกลุม ฯ หรือเครือขายเขมแข็ง จะทําใหเจาหนาที่ ธ.
ก.ส. และเจาหนาที่ สกต.พิษณุโลกทํางานนอยลง ทําใหมีเวลาในการคิดสนับสนุนการดําเนินงาน
กลุม/เครือขายไดหลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
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4.2  เครือขายขาวปลอดภัย 

 4.2.1  รูปแบบของเครือขายขาวปลอดภัย 

 
รูปท่ี 4.4  แสดงการเชื่อมโยงเครือขายขาวปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมผูซ้ือขาว 
1) กลุมผูทําไรออย/ 
กลุมแมบาน หมูที่ 4,5 
ตําบลบางระกาํ 
อําเภอบางระกาํ 
2) ลูกคาทั่วไป 

ผูผลิตขาว 
1) หมูที่ 4,6,7,9
ตําบลบานกราง  
2) หมูที่ 6,8  
ตําบลดอนทอง 
อําเภอเมือง ฯ 
 

ผูผลิตขาว 
บานมวงหอม 
หมูที่  7 

ตําบลแกงโสภา 
อําเภอวังทอง 

 มีการฝกอบรมวิธีการตรวจธาตุอาหารในดิน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กทม. สนับสนุนการดูแลการ
ปลูกขาวที่ถูกหลักวิชาการ  

สกต. 
พิษณุโลก 

โรงสีขาว  
สกต.พิษณุโลก 

ซื้อ-ขายขาวเปลือก 

ธ.ก.ส. 
สาขาพิษณุโลก 

ซื้อ-ขายขาวเปลือก 

ซื้อ-ขายขาวสาร สนับสนุนความรู ทักษะ 

สนับสนุนความรู ทักษะ 

สน
ับส

นุน
สิน

เช
ื่อ 
คํา
ปร

ึกษ
า 
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4.2.1  รูปแบบของเครือขายขาวปลอดภัย 

 จากรูปที่ 4.4  จะพบวา เครือขายขาวปลอดภัยมีรูปแบบการเชื่อมโยงกันโดยมี สกต.
พิษณุโลก เปนแมขาย  สมาชิกเครือขายประกอบดวย ผูผลิตขาว ไดแก อําเภอวังทอง จํานวน           
1 หมูบาน   คือ บานมวงหอม ตําบลแกงโสภา  อําเภอเมืองพิษณุโลก จํานวน   6 หมูบาน คือ หมูที่ 
6,8   ตําบลดอนทอง  หมูที่ 4,6,7,9  ตําบลบานกราง ผูบริโภคขาว ไดแก อําเภอบางระกํา จํานวน      
2 หมูบาน คือ หมูที่ 4,5 ตําบลบางระกํา และลูกคาทั่วไป 
 สกต.พิษณุโลก ทําหนาที่เปนแมขาย มีบทบาทในการรับซื้อขาวเปลือกของสมาชิก
เครือขายจากอําเภอวังทอง และเมืองพิษณุโลก และขายขาวสารใหกับสมาชิกเครือขายอําเภอ      
บางระกํา และบุคคลอื่น ๆ ทั่วไป โดย สกต.พิษณุโลก มีโรงสีขาวเปนเครื่องมือในการดําเนิน
กิจกรรม นอกจากนี้ สกต.พิษณุโลก ยังมีบทบาทในการสงเสริมและใหคําปรึกษา/แนะนําการปลูก
ขาวปลอดภัยแกสมาชิกตั้งแตการคัดเลือกพันธุขาว ปลูกขาว การดูแล บํารุง รักษา การใชปุย          
ยาปราบศัตรูพืชตาง ๆ การเก็บเกี่ยว และการตากขาว  

ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก มีบทบาทในการใหสินเชื่อกับ สกต.พิษณุโลก เพื่อ สกต. พิษณุโลก 
ใชเปนทุนในการดําเนินธุรกิจซื้อ-ขายขาว พรอมทั้งกํากับ ดูแล และใหคําปรึกษา สกต.พิษณุโลก 
ในฐานะผูตรวจสอบกิจการและตามที่ สกต.พิษณุโลกรองขอ 
 กลุมผูผลิตขาว มีบทบาทในการผลิตขาวใหมีความปลอดภัยทั้งกระบวนการผลิต เพือ่ให
เปนขาวสารทีป่ลอดภัยตอผูบริโภค ปอนโรงสี  สําหรับกลุมผูบริโภคขาวและลูกคาทั่วไป มีบทบาท
ในการซื้อขาวสารจากโรงสีไปบริโภคและจําหนาย 
 4.2.2  ความเปนมาของเครือขายขาวปลอดภัย 

เกษตรกรสวนใหญในจังหวัดพิษณุโลก นิยมใสปุยยูเรียในนาขาว เพราะเห็นวาทําใหขาวมี
สีเขียว ซ่ึงเกษตรกรมองวาขาวมีสุขภาพดี  จะมีโรคหรือแมลงมารบกวนเนื่องจากสีเขียวของใบขาว
หรือไม มักจะไมคอยสนใจ  อยางไรก็ตาม เมื่อมีโรคหรือแมลงรบกวนขาว เกษตรจะใชสารเคมีฉีด
พนเพื่อฆาแมลง รวมทั้งฆาวัชพืชในนาขาวดวย และเกษตรสวนใหญไมเคยคิดตนทุนในการผลิต
ขาว นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรบางรายเก็บเกี่ยวขาวกอนที่ขาวจะสุก เพราะเกรงวาจะเก็บเกี่ยวไมทัน
เพื่อนบานคนอื่น ๆ ส่ิงเหลานี้ สงผลตอคุณภาพของขาวที่ออกสูทองตลาด ทําใหคุณภาพของขาว
ดอยลง มีสารพิษตกคางเปนจํานวนมาก ราคาผลผลิตตกต่ํา สงผลใหทั้งผูผลิตและผูบริโภคมีสารพิษ
ตกคางในรางกายเปนจํานวนมาก สุขภาพออนแอ ปวยเปนโรคบอย เสียเงินคารักษาพยาบาล ขาย
ขาวไดในราคาต่ํา ทําใหครอบครัวมีรายจายเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่รายไดยังมีเทาเดิม หรืออาจจะนอย
กวาเดิม 
 เครือขายขาวปลอดภัยเกิดจากการพูดคุยระหวางเกษตรกรผูที่ตองการลดตนทุนการผลิต 
บริโภคขาวอยางปลอดภัย และราคาขาวไมตกต่ํา ในพื้นที่ 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง    พรหมพิราม 



 51 

บางระกํา และวังทอง กับเจาหนาที่ของ สกต. พิษณุโลก ผลจากการพูดคุยทําให สกต.พิษณุโลก 
ตองวิเคราะหศักยภาพขององคกรตนเอง ผูบริโภคขาว ผูผลิตขาว และความเปนไปไดของการ
ดําเนินงาน จากการวิเคราะหพบวา สกต. พิษณุโลก มีกิจการโรงสีขาว มีกลุมผูผลิตและบริโภคขาว
รวมทั้งมีผูสนใจบริโภคขาวปลอดภัย จึงเปนเหตุใหมีโครงการขาวปลอดภัยเกิดขึ้น กระบวนการจึง
เร่ิมจาก วันที่  18  มกราคม  2549  ณ วัดนิมิตรวราราม หมูที่ 5 ตําบลบานกราง อําเภอเมือง
พิษณุโลก จัดใหมีโครงการ “อบรมโครงการเกษตรกรคนเกง” ตามโครงการขาวปลอดภัย ผูที่เขา
รวมประชุม เปนผูแทนของกลุมเกษตรกรที่มีความรู ความสามารถดานขาวโดยเฉพาะ เพื่อใหเกิด
กิจกรรม “เพื่อนชวยเพื่อน” มีผูที่เขารวมประชุม จํานวน  44  คน จาก 4 อําเภอ  ไดแก  

(1) อําเภอวังทอง ตําบลวังพิกุล หมูที่ 13 ตําบลแมระกา หมูที่ 15  
(2) อําเภอเมืองพิษณุโลก ตําบลดอนทอง หมูที่ 6,8  ตําบลบานกราง หมูที่ 7  
(3) อําเภอพรหมพิราม ตําบลพรหมพิราม หมูที่ 11,14  ตําบลศรีภิรมย หมูที่ 7  
(4) อําเภอบางระกํา ตําบลบางระกํา หมูที่ 4,5  

ประเด็นที่พูดคุยกัน ไดแก (1)  อาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาใหความรูเร่ือง 
คุณภาพอาหาร (การเปนครัวของโลก)  เพื่อใหเห็นความสําคัญของอาหารปลอดภัย (ปลอดจาก
สารพิษ)  (2) ผูจัดการ สกต.พิษณุโลก ใหความรูเร่ืองการทําเกษตรอยางปลอดภัย  ลดรายจาย     
เพิ่มรายได  (3) เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการทําเกษตรปลอดสารพิษ ไดแก นายจํานงค  
ดวงมั่ง ที่ประชุมมีการเลือกผูแทนเครือขายขาวปลอดภัย ทําหนาที่กํากับ ดูแลและประสานงานกับ
สมาชิกที่สนใจเขารวมกิจกรรมเครือขาย  คือ อําเภอเมืองพิษณุโลก ไดแก  นายจํานงค  ดวงมั่ง  นาย
สําเริง เนียมหอม และนายสมชาย   บุญเนียม   อําเภอพรหมพิราม  ไดแก นายธวัช  ออนคําภา   
อําเภอบางระกํา ไดแก นายจําลอง ยอดศิลป และนายอํานวย เจริญเขต อําเภอวังทอง  ไดแก  
นายจําเนียร   สีวงษวาท และนายเล็ก  นกสันเทียะ 
 4.2.3  การดําเนินการของเครือขายในปจจุบัน 
 การบริหารจัดการเครือขาย ฯ สกต.พิษณุโลก ทําหนาที่เปนแมขาย โดยมีศูนยกลางการ
ดําเนินกิจกรรมอยูที่โรงสีขาว สมาชิกเครือขายจะตองผลิตขาวที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคางและ  
สงขาวดังกลาวใหกับโรงสี ซ่ึงไดตกลงราคาประกันและความชื้นกนัไวเรียบรอยแลว แนวทางการ
ดําเนินงานรวมกัน มีดังนี ้
  (1)  สถานที่รับซื้อขาว ไดแก โรงสี ของ สกต. พิษณุโลก ตั้งอยูตําบลดอนทอง 
อําเภอเมืองพิษณุโลก และความสามารถในการรับซื้อขาว  ขาวสด จํานวน  2,000  ตัน  ขาวแหง 
1,800  ตัน  (ขาวชัยนาท 1,500 ตัน ขาวหอมมะลิ  300 ตัน) 
  (2) มีการกําหนดวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพของขาวตั้งแตตนทางจนถึง
ปลายทาง รายละเอียดที่สําคัญ ไดแก 
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  (2.1)  เมล็ดพันธุขาว  ดําเนนิการ ดังนี้  
 สกต. พิษณุโลก สามารถจัดหาพันธุขาว (จากศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก) ใหแกเกษตรกรได
อยางครบวงจร คือ จัดหาพันธุ  บริการสินเชื่อ  และรับซื้อขาวคืนในป 2549  สําหรับในป 2550  
เกษตรจะตองเก็บเมล็ดพันธุขาวไวเพื่อนํามาเปนพันธุขาวเอง  นอกจากนี้ สกต. พิษณุโลก ยังเปน
ตัวกลางในการซื้อ-ขาย และรับซื้อคืนเมล็ดพันธุขาว ขณะนี้ราคาเมล็ดพันธุกิโลกรัมละ 12 บาท 
(พันธุชัยนาท)   
 สําหรับนายจํานงค ดวงมั่ง ขณะนี้เก็บพันธุขาวไวปลูกเอง (คือ ขาวพันธุชัยนาท) ทําให
สามารถลดตนทุนการผลิตได  สําหรับกลุมและสมาชิกคนอื่น ๆ หากมีความสนใจและตองการ
เพาะพันธุขาวไวใชเอง สามารถเรียนรูกับนายจํานงค  ดวงมั่ง ได  
  (2.2)  ปุย 
 สกต. พิษณุโลก สามารถจัดหาปุยใหแตละพื้นที่ไดตามความตองการของเกษตรกร หรือ
หากตองการใชปุยชีวภาพ สมาชิกเครือขายสามารถปรึกษาผูแทนเครือขายขาวปลอดภัยแตละอําเภอ 
อยางไรก็ตาม สกต. พิษณุโลก ทําแปลงทดลองในการใชปุยแตละสูตร และติดตามผล เพื่อให
สามารถเปรียบเทียบผลจากการใชปุย สารเคมีอยางถูกวิธีและไดขาวที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง
จํานวน 2 แปลง คือ ตําบลบานกราง  1  แปลง และตําบลดอนทอง  1  แปลง   
  (2.3)  นิยามขาวปลอดภัย   
 สมาชิกเครือขาย ฯ ไดมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับความหมายของ ขาวปลอดภัย ซ่ึงเวทีพูดคุยได
มีมติวา ขาวปลอดภัย หมายถึง  ขาวสารที่ไมมีสารพิษตกคาง  ซ่ึงเกษตรกรสามารถใชสารเคมีได แต
จะตองมกีระบวนการทําใหขาวดังกลาวมีความปลอดภัย ไมมีสารเคมีตกคางในระดับที่เปนอันตราย
ตอผูบริโภค ดังนั้น จึงไดมีการกําหนดระยะเวลาปลอดภัยในการใชสารเคมี โดยที่ประชุมไดให
แนวทางในการกํากับ ดูแลขาวใหปลอดภัย กลาวคือ ถาขาวออกรวงภายใน 30 วัน หามฉีดยาโดย
เด็ดขาด ผูแทนเครือขายขาวปลอดภัยแตละพื้นที่ หัวหนากลุมลูกคา ธ.ก.ส. และเจาหนาที่ สกต.  
พิษณุโลก จะเปนผูกํากับ ดูแล ซ่ึงตําบลบานกรางมอบให นายจํานงค ดวงมั่ง เปนผูควบคุม  ตําบล
ดอนทองมอบใหนายหวาน ใจสมัคร เปนผูควบคุม ดูแล  กรณีที่มีคําถาม/ปญหา-อุปสรรค ติดตอ
เจาหนาที่ สกต.พิษณุโลก 
  (2.4)  การเก็บเก่ียวขาว 
 การเก็บเกี่ยวขาวเปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญตอการปลอดสารพิษตกคางของขาว
ดังนั้น เครือขาย ฯ จึงใหมีการควบคุมคุณภาพขาว โดยกอนเกี่ยวขาว 15 วัน จะตองแจงเจาหนาที่
ของ สกต. พิษณุโลก กอนเพื่อกําหนดวันเก็บเกี่ยว อยางไรก็ตาม กอนจะเกี่ยวขาว 15 วัน จะตอง
ระบายน้ําออกจากนาใหหมด  
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  (2.6)  เพลี้ย 
 เพล้ีย เปนปญหาสําคัญของเกษตรกรที่จะปลูกขาวปลอดภัย เนื่องจากเกษตรกรมกัจะใชยา
ปราบเพลี้ย ทําใหมีสารพิษตกคางในขาว ดงันั้น ที่ประชุมจึงใหแนวทางแกเกษตรกรโดยการหมั่น
ดูแลนาขาว จะสามารถชวยปองกันไดในเบือ้งตน 

 (2.5) ราคาขายขาว 
 สกต. พิษณุโลก ประกันราคาขาวเปลือก 6,800 บาท/ตัน ณ ความชื้น 13 % โดยเทียบราคา
กับกรมการคาภายใน สมาชิกที่เขารวมโครงการฯ  เมื่อขายให สกต. พิษณุโลก จึงไมมีความจําเปนที่
จะตองทราบราคาขายกอนลวงหนา เพราะฉะนั้น หลังจากวัดความชื้นแลวสามารถคิดคํานวณราคา
ขายขาวไดเลย จะเห็นไดวาลูกคามีความสะดวกเปนอยางมาก 
  (2.7)  ศักยภาพของโรงสีและลานตากขาว สกต. พิษณุโลก 
 ลานตากขาวสามารถรองรับไดคร้ังละ 20 ตัน (ประมาณ 2,000 ไร พื้นที่ที่จะนําขาวเปลือก
มาตากที่ลาน คือ อําเภอเมือง และวังทอง)  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการลานตากขาวและโรงสี
ขาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ สกต.พิษณุโลก จึงไดเสนอใหสมาชิกมีการกําหนดวัน
ปลูกขาวใหชัดเจนและไมตรงกัน จึงจะทําใหขาวเปลือกที่จะนํามาตากไมเกิดปญหาลนลานตากขาว 
และสามารถสีขาวไดตามกําหนด  
 4.2.4  วัตถุประสงค/เปาหมาย 
 การจัดตั้งเครือขายโครงการขาวปลอดภัยมีวัตถุประสงค เพื่อรวบรวมขาวและชวยเหลือกัน
ระหวางกลุมผูผลิตขาวและกลุมผูซ้ือ  โดยมีเปาหมายสูงสุด เพื่อยกระดับรายไดและชีวิตความ
เปนอยูของครอบครัวใหดีขึ้น 
 4.2.5  แนวทางการดําเนนิการ  (ที่ทีมวิจยัไดกําหนดกรอบไว) 
  (1)  สกต.พิษณุโลก เปนแมขายและศูนยกลางในการดําเนินงานและประสานงาน 
นอกจากนี้ พยายามขยายเครือขายขาวปลอดภัยใหมากขึ้น เพื่อใหกิจกรรมของเครือขายและโรงสี
ดําเนินไปอยางตอเนื่อง โดยพยายามที่จะเชื่องโยงกับกลุมผูผลิตและซื้อขาวที่สนใจขาวปลอดภัย
จากสารพิษตกคาง ในอําเภออื่น ๆ ตอไป 

(2)  สกต.พิษณุโลก ในฐานะแมขาย จะสนับสนุน สงเสริมใหสมาชิกเครือขาย
สามารถพึ่งตนเองได ไมเปนหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ กลาวคือ สงเสริมใหสมาชิกเครือขายมี
ความรู ความเขาใจในการใชปุยและยาปราบศัตรูพืชมากขึ้น โดยการเรียนรูไปทําไปพรอม ๆ กัน
เนื่องจากสมาชิกสวนใหญไมคอยระมัดระวังในการใชปุยและยาปราบศัตรูพืช ใชปริมาณมาก
เกินไป ทําใหเสียคาใชจายมากเกินความจําเปน สงผลตอตนทุนการลงทุนทํานาสูงขึ้น หากสมาชิกมี
ความเขาใจในการใชปุยและยาปราบศัตรูพืช ทําใหคาใชจายดังกลาวลดลง ตนเองและผูบริโภค
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สามารถบริโภคขาวที่ปลอดภัย สารพิษตกคางในรางกายมีนอย เมื่อสมาชิกสามารถควบคุมคาใชจาย
ในการลงทุน  ทํานาได จะสงผลใหการเปนหนี้ลดลง และนําไปสูการพึ่งตนเองไดในที่สุด 
  (3)  สนับสนุนสมาชิกใหมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงสีและสมาชิกสามารถผลิต
ขาวปลอดภัยใหกับโรงสีอยางสม่ําเสมอ กลาวคือ โรงสีมีความจําเปนที่จะตองมีขาวปลอดสารพิษ
ตกคางปอนโรงสี และสงออกสูตลาดอยางตอเนื่อง ดังนั้น จะตองสนับสนุนการมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานมากขึ้น เพื่อใหเกิดแรงจูงใจใหสมาชิกผลิตขาวที่ปลอดสารพิษตกคาง
ปอนใหกับโรงสี   
 4.2.6  ปจจัยแหงความสําเรจ็ 
 เนื่องจากเครือขายขาวปลอดภัย กําลังอยูในชวงการเริ่มตนในการทํางานรวมกัน ดังนั้น 
ความเขาใจเรื่องขาวปลอดสารพิษตกคางโดยการควบคุมกระบวนการผลิตทั้งกระบวนการ  และการ
ประกันราคาขาว จึงเปนเรื่องที่ละเอียดออนและตองใชเวลามาก อยางไรก็ตาม เครือขายขายขาว
ปลอดภัยก็สามารถดําเนินงานไดในระยะหนึ่ง แตเปนความสัมพันธแบบหลวม ๆ ทีมวิจัยเห็นวาใน
การดําเนินงานดังกลาวมีความสําเร็จในการทํางานกันในลักษณะเครือขายในระดับหนึ่ง ซ่ึงปจจัยที่
เอื้อใหเกิดเครือขายดังกลาว ไดแก 
    (1)  เจาหนาที่ ธ.ก.ส. และ สกต. พิษณุโลก มีความใกลชิดสนิทสนมกับสมาชิก
กลุม/ เครือขาย ทําใหสมาชิกมีความเชื่อถือและไววางใจที่จะรวมงานดวย นอกจากนี้ ความไววางใจ
ในเรื่องสถานะทางการเงินของ สกต.พิษณุโลก เปนหลักประกันทําใหสมาชิกมีความไววางใจ 

(2)  ผูนําเครือขายมีความเสียสละ อดทน เขมแข็ง จริงจัง  กลาวคือ ผูนําเปน 
ปจจัยที่มีความสําคัญมากในการดําเนินงานของเครือขายขาวปลอดภัย เนื่องจากสมาชิกมีความ
เชื่อถือและไววางใจผูนํา ดังนั้น เมื่อผูนําเปลี่ยนวิถีการผลิตขาว มาเปนการผลิตขาวปลอดสารพิษ 
เปนตัวอยาง และเห็นผลชัดเจนในการลดตนทุนการผลิต ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา และอดทนใน
การสนับสนุนสมาชิกใหเปลี่ยนวิถีการผลิตขาว จึงเปนปจจัยที่ทําใหเครือขายขาวปลอดภัยสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 
 อยางไรก็ตาม สมาชิกฯ บางราย/กลุม ยังไมเห็นความสําคัญของการประกันราคาขาวเปลือก
ของโรงสี สกต. พิษณุโลก ไดนําขาวขายใหกับ สกต. พิษณุโลกในราคาตลาด ไมใชราคาประกัน 
เพราะวาราคาตลาดสูงกวาราคาประกันของโรงสี ฯ สมาชิก ฯ บางรายขายขาวเปลือกใหกับพอคา
คนอื่น เนื่องจากราคาตลาดสูงกวาราคาประกันของโรงสี ฯ ทําให สกต.พิษณุโลก ไมมีขาวปอน
โรงสีและตลาด รวมทั้งมีตนทุนในการดําเนินงานสูงกวาที่ประมาณการไว จากปญหาดังกลาว      
ทําให สกต.พิษณุโลกและสมาชิกเครือขาย จะตองจัดเวทีพูดคุยกันอีกครั้ง และ สกต.ควรจะมีขาว
สํารองไว 
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4.4  เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร 

 4.4.1  รูปแบบของเครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร 

รูปท่ี 4.6   แสดงการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             4.4.1  รูปแบบของเครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร 
 เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร มี สกต.พิษณุโลก เปนแมขายในการดําเนินงาน 
สมาชิกเครือขายประกอบดวยกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคุยยาง ตําบลบางระกํา อําเภอ        
บางระกํา กลุมทํานา”รักชาวนา”  กลุมทํานา”พัฒนาการเกษตร”  กลุมทํานา”เกษตรรุงเรือง” ตําบล
ไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก และมีองคกรที่เกี่ยวของ คือ ธ.ก.ส.สาขาบางระกํา  สาขาพิษณุโลก 
ซ่ึงแตละองคกรมีบทบาท ดังนี้ 

ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก มีบทบาทในการใหสินเชื่อกับ สกต.พิษณุโลก เพื่อ สกต. พิษณุโลก 
ใชเปนทุนในการดําเนินธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร พรอมทั้งกํากับ ดูแล และใหคําปรึกษา สกต.
พิษณุโลก ในฐานะผูตรวจสอบกิจการและตามที่ สกต.พิษณุโลกรองขอ และใหบริการดานสินเชื่อ

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
บานคุยยาง  ตําบลบางระกํา 
     อําเภอบางระกํา 

            สกต.พิษณุโลก 
- ศูนยประสานงาน 
- ศูนยบริการและขอมูล 
- ศูนยการวัสดุอุปกรณการเกษตร 

ธ.ก.ส. 
สาขาบางระกํา      ธ.ก.ส. 

สาขาพิษณุโลก 

สินเชื่อ/คําปรึกษา 

สินเชื่อ/คําปรึกษา 

กลุมทํานา “รักชาวนา” 
ตําบลไผขอดอน อําเภอเมือง 

กลุมทํานา “พัฒนาการเกษตร” 
ตําบลไผขอดอน อําเภอเมือง 

กลุมทํานา “เกษตรรุงเรือง” 
ตําบลไผขอดอน อําเภอเมือง 

สินเชื่อ/คําปรึกษา 

คําปรึกษา 
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และคําปรึกษาโดยเนนการรวมกันซื้อและรวมกันขายแกกลุมทํานา”รักชาวนา”  กลุมทํานา”
พัฒนาการเกษตร”  กลุมทํานา”เกษตรรุงเรือง” ตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก 

ธ.ก.ส. สาขาบางระกํา มีบทบาทในการใหบริการดานสินเชื่อและคําปรึกษา โดยเนนการ
รวมกันซื้อและรวมกันขาย แกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคุยยาง ตําบลบางระกํา อําเภอ        
บางระกํา และใหคําปรึกษา กับเจาหนาที่ สกต.พิษณุโลกซ่ึงมีประจําอยูแตละอําเภอ ตามที่รองขอ  

สกต.พิษณุโลก ทําหนาทีเ่ปนแมขายในการเชื่อมโยงสมาชิกเครือขายมบีทบาท ดังนี้  
(1)  สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเกษตร  เชน ปุย  ยาปราบศตัรูพืช พันธุขาว  รถไถ 

เปนตน ใหกับสมาชิกเครือขาย 
(2)  ใหคําปรึกษาการดําเนินงานและขอมูลตาง ๆ แกกลุม/สมาชิก เชน การเจรจา 

ตอรองการซื้อขายปุย ยาปราบศัตรูพืช   เปนตน 
(3)  สนับสนุนการดําเนนิงาน เชน การศกึษาดูงาน  การจัดเวทีพูดคยุ  การพบปะ  

เยี่ยมเยยีนซึ่งกนัและกนั หรือแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ เปนตน 
สมาชิกเครือขาย ไดแก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคุยยาง  ตําบลบางระกํา  อําเภอ 

บางระกํา  กลุมทํานา”รักชาวนา”  กลุมทํานา”พัฒนาการเกษตร”  กลุมทํานา”เกษตรรุงเรือง” ตําบล
ไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก แตละกลุมจะมีผูแทน ทําหนาที่ในการประสานงานกับ ธ.ก.ส. 
สาขาบางระกํา และพิษณุโลก เกี่ยวกับสินเชื่อและคําปรึกษาในการดําเนินงาน  ประสานกับ สกต.
พิษณุโลก เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณการเกษตรที่กลุมตองการ โดย ธ.ก.ส. สาขาบางระกํา และพิษณุโลก
จะจายสินเชื่อผาน สกต.พิษณุโลกในรูปของวัสดุอุปกรณการเกษตร และสกต.พิษณุโลกจะจายวัสดุ
อุปกรณการเกษตรใหกับกลุม ฯ  นอกจากนี้แลว กลุมยังสามารถตอรองราคาวัสดุอุปกรณเกษตรกับ 
สกต.ได เพื่อใหไดราคาที่เหมาะสม 
 4.4.2  ความเปนมาของเครือขายธุรกิจวัสดอุุปกรณการเกษตร 
 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคุยยาง ตําบลบางระกํา  อําเภอบางระกํา เปนกลุมที่มีความ
เหนียวแนนของสมาชิก          เปนอยางดี  ดําเนินการมาแลวเปนเวลา  5  ป  มีสมาชิก  109  คน  เงิน
สัจจะสะสม  150,000  บาท  กิจกรรมของกลุม  คือ  รับฝากเงินและใหเงินกู  สวนใหญสมาชิกขอกู
ไปลงทุนประกอบอาชีพดานการเกษตร  เชน  ทํานา  ทุก  ๆ  ป  สมาชิกจะมาขอกูเงินกลุมฯ  เปน
จํานวนมาก  บางรายไมสามารถกูเงินจากกลุมได  จึงไปกูเงินจากนายทุนในอําเภอ  บางรายขอกูเปน
เงิน  บางรายขอกูเปนปุย  ยาฆาแมลง  เปนตน  อัตราดอกเบี้ยรอยละ  3  ตอเดือน  ชําระกอนไมลด
ดอกเบี้ย  แตถาชําระคืนลาชาถูกปรับดอกเบี้ยเพิ่ม 
 ตอมาเมื่อวันที่  19  กันยายน  2548  ทีมวิจัยไดรวมกับนายชาลี  วัฒนวาณิชกิจ ประธาน
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคุยยาง ตําบลบางระกํา  อําเภอบางระกํา ไดดําเนินการจัดเวที
ประชาคม  เพื่อรวมกันหาทางออกตอปญหาการเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน  และการจัดหาปุย  ยา
ปราบศัตรูพืช  น้ํามัน  ใหเพียงพอตอความตองการ  ซ่ึงเปนสิ่งที่เกษตรกรใชกันอยูปกติอยูแลว  
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รวมทั้งการลดตนทุนการผลิต  ผลจากการพูดคุยดังกลาว  ทําใหกลุมไดพบทางออกโดยกลุมขอกู
เงินจาก ธ.ก.ส.  สาขาอําเภอบางระกํา  วงเงิน  500,000  บาท  ซ่ึงเงินดังกลาวจายผาน  สกต. 
พิษณุโลก  ในรูปของวัสดุอุปกรณการเกษตร  เชน  ปุย  ยาปราบศัตรูพืช/ แมลง  น้ํามัน  เปนตน  
จํานวนภายในวงเงิน  ทําใหกลุมสามารถใหบริการแกสมาชิกอยางเพียงพอ  และสมาชิกไมตองกู
เงินนอกระบบ  นอกจากนี้ กลุมยังสามารถใหบริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแกสมาชิกสงผลใหสมาชิก
เห็นความสําคัญกับกลุมมากขึ้น 
 จากแนวความคิดดังกลาว   ทีมวิจัยไดนําแนวทางของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต          
บานคุยยาง  ตําบลบางระกํา  อําเภอบางระกํา  แพรขยายไปยังตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพิษณุโลก  
ซ่ึงมีกลุมที่สนใจแนวคิดดังกลาว จํานวน  3  กลุม  คือ  กลุมทํานา “รักชาวนา”  กลุมทํานา                 
“พัฒนาการเกษตร”  และกลุมทํานา “เกษตรรุงเรือง”  โดยมีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคุยยาง  
ตําบลบางระกํา  อําเภอบางระกํา  เปนตนแบบ สกต.พิษณุโลก ทําหนาที่เปนผูเชื่อมประสาน กระตุน
และเอื้ออํานวย  ธ.ก.ส. พิษณุโลกเปนหนวยสนับสนุนดานสินเชื่อและคําปรึกษา 
 4.4.3  การดําเนินงานของเครือขายในปจจุบัน 
 การดําเนินงานของเครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร มี สกต. พิษณุโลก เปนตัวกลาง
เชื่อมโยง เปนศูนยกลางในการประสานงาน  ศูนยบริการขอมูลและขาวสาร สมาชิกเครือขายทั้ง      
4 กลุม จะมีผูแทนรวมเปนคณะกรรมการเครือขายกลุมละ 1 คน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคุย
ยาง ตําบลบางระกํา  อําเภอบางระกํา คือ นายชาลี  วัฒนวาณิชกิจ ตําบลไผขอดอน อําเภอเมือง
พิษณุโลก คือ นายกําพันธุ  มีเรือง ประธานกลุมเกษตรรุงเรือง ผูแทนกลุมรักชาวนา 1  คน  และ
ผูแทนกลุมพัฒนาการเกษตร  1 คน  ประชุมรวมกันเปนประจําทุก 2 เดือน เพื่อพูดคุย ปรึกษา หารือ
การดําเนินงาน และปญาห/อุปสรรคในการดําเนินงาน พรอมทั้งแนวทางการแกไข นอกจากนี้ 
ผูแทนกลุมฯ ยังนําเสนอปญหาและความตองการของสมาชิกกลุมใหกับเครือขายและสวนที่
เกี่ยวของไดทราบและรวมกันหาทางแกไข เชน กรณีสมาชิกขาดแคลนเงินทุน สมาชิกสนใจอาชีพ
เสริมอื่น ๆ (อาทิ การเลี้ยงหมู) เจาหนาที่ ธ.ก.ส. และสกต.พิษณุโลก เปนตัวกลางทัศนศึกษา ดูงาน 
จัดเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกไขปญหา  
 อยางไรก็ตาม นายกําพันธุ  มีเรือง ประธานกลุมเกษตรรุงเรือง ตําบลไผขอดอน อําเภอเมือง
พิษณุโลก ในขณะนี้เปนวิทยากรใหความรูแกสมาชิกกลุมอื่น ๆ รวมทั้งลูกคา ธ.ก.ส. ทั่วไปในการ
จัดตั้งกลุมวิสาหกิจ เพื่อแกไขการขาดแคลนเงินทุนของเกษตรกร 
 4.4.4  วัตถุประสงค/เปาหมาย 
 การจัดตั้งเครือขายธุรกิจวัสดอุุปกรณการเกษตรมีวัตถุประสงค เพื่อ 
  (1)  ตัดวงจรการกูเงินนอกระบบ 
  (2)  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
โดยมเีปาหมายสูงสุด เพื่อยกระดับรายไดของครอบครัวใหดีขึ้น 
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 4.4.5  แนวทางการดําเนนิงาน  (ที่ทีมวิจัยไดกําหนดกรอบไว) 
 เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร เปนเครือขายที่ทีมวจิัยมีความคดิเห็นวาการยดึโยง
กันมีความเหนยีวแนน การดาํเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการบริหารจัดการ สกต.
พิษณุโลก ยังทําหนาที่เปนแมขาย เชื่องโยงกลุมตาง ๆ เขาดวยกัน ดวยกิจกรรมการ บริการขอมูล
ขาวสาร การตลาด วัสดุอุปกรณการเกษตร  การจัดเทวีแลกเปลี่ยนเรยีนรู  ดังนี ้
  (1)  สกต.พิษณุโลก เปนแมขายและศูนยกลางในการดําเนินงานและประสานงาน 
นอกจากนี้ พยายามขยายเครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตรใหมากขึ้น  

(2)  สกต.พิษณุโลก ในฐานะแมขาย จะสนับสนุน สงเสริมใหสมาชิกเครือขาย
สามารถพึ่งตนเองได  รวมซื้อรวมขาย  มีการบริหารจัดการที่ดีภายในกลุมของตนเอง  
 4.4.6  ปจจัยแหงความสําเรจ็ 
 เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร เปนเครือขายที่ทีมวจิัยมีความเห็นวามีความสําเรจ็
เปนที่นาพอใจเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก 
  (1)  ผลประโยชนที่เกิดขึ้นมีความชัดเจน และเกี่ยวของโดยตรงกับปญหาที่แทจริง 
กลาวคือ ประโยชนจากการรวมกันซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตร เชน ปุย ยาปราบศัตรูพืช น้ํามัน   
พันธุขาว หรือวัสดุอุปกรณการเกษตรอื่น ๆ ทําใหเกษตรกร/สมาชิกซื้อในราคาที่ถูกกวาทองตลาด 
ไมตองกูเงินจากพอคา ซ่ึงคิดดอกเบี้ยแพงกวาธนาคาร ฯ  นอกจากนี้ สมาชิกสามารถกูเงินจากกลุม
ไดเต็มจํานวนโดยไมตองมีการตกเขียวกับพอคา 
  (2)  สมาชิกกลุม/เครือขายมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของเครือขาย  
เนื่องจากสมาชิกบางสวนมีปญหาการกูเงินจากพอคา โดยมีขอผูกพันที่จะตองนําผลผลิต(ขาว 
ขาวโพด มันสําปะหลัง เปนตน) ไปขายใหกับพอคาคนดังกลาว ซ่ึงผลผลิตถูกกดราคา ถูกโกง
น้ําหนัก คิดดอกเบี้ยแพงกวาอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ฯ เหลานี้ ทําใหสมาชิกบางคนหาทางออก 
ดังนั้น การเปนสมาชิกเครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตรจึงเปนทางเลือกทางหนึ่งที่จะสามารถ
ชวยใหสมาชิกหลุดพนจากวงจรหนี้นอกระบบดังกลาว ตนทุนการผลิตลดลง มีความสัมพันธที่ดีซ่ึง
กันและกัน มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  (3)  เจาหนาที่ ธ.ก.ส. และ สกต. พิษณุโลก มีความใกลชิดสนิทสนมกบัสมาชิก
กลุม/ เครือขาย ทําใหสมาชิกมีความเชื่อถือและไววางใจที่จะรวมเปนสมาชิกเครือขาย 
  (4)  การสรางเครือขายคุณคาของทีมวิจัยตรงกันหรือสอดคลองกับแนวทางการ
ดําเนินงานของเจาหนาที่ ธ.ก.ส. และเจาหนาที่ สกต.พิษณุโลก ที่สนับสนุนใหลูกคา ธ.ก.ส. รวมกัน
ซ้ือ รวมกันขาย รวมกลุมกันทํางาน เชื่องมโยงกันเปนเครือขาย เพื่อสรางพลังการตอรองและเจรจา
ธุรกิจ  จึงทําใหการดําเนินงานสรางเครือขายเปนไปอยางเขมขนและทุมเท (แตอยูบนพื้นฐานของ
ความสนใจและความเต็มใจของสมาชิกเครือขาย)  
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4.5  เครือขายสหกรณ 

 4.5.1  รูปแบบของเครือขายสหกรณ 

รูปท่ี 4.7   แสดงกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.1  รูปแบบของเครือขายสหกรณ 
 เครือขายสหกรณ ประกอบดวย สหกรณการเกษตร อําเภอนครไทย  สหกรณนิคม 
อําเภอวังทอง/เนินมะปราง สหกรณนิคมอําเภอบางระกํา สกต.พิษณุโลก และ ธ.ก.ส.สาขาพิษณโลก 
นครไทย  เนินมะปราง/วังทอง บางระกํา และบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว ซ่ึงแตละองคกรมี
บทบาทดังนี้ 

ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก มีบทบาทในการใหสินเชื่อกับ สกต.พิษณุโลก เพื่อเปนทุนในการ 
ดําเนินธุรกิจรวบรวมขาวโพด พรอมทั้งกํากับ ดูแล และใหคําปรึกษา สกต.พิษณุโลก ในฐานะ        
ผูตรวจสอบกิจการและตามที่ สกต.พิษณุโลกรองขอ 

ธ.ก.ส. สาขานครไทย  เนินมะปราง/วังทอง บางระกํา มีบทบาทในการใหบริการดาน
สินเชื่อและคําปรึกษา โดยเนนการรวมกันซื้อและรวมกันขาย แกสหกรณ ฯ ที่เปนลูกคา  

สกต.พิษณุโลก ทําหนาที่เปนแมขายในการเชื่อมโยงกับสหกรณในแตละอําเภอ มีบทบาท
ในการจัดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหความรูเกี่ยวกับการรวบรวมขาวโพด  เพื่อที่จะเชื่อม
ความสัมพันธระหวางสหกรณ ฯ และ สกต.พิษณุโลก  

สกต.พิษณุโลก 

สหกรณนิคม 
อําเภอบางระกาํ 

สหกรณการเกษตร 
อําเภอนครไทย 

สหกรณนิคม 
อําเภอวังทอง/ 
เนินมะปราง 

ธ.ก.ส.สาขาพิษณโลก 
นครไทย  เนนิมะปราง/

วังทอง บางระกํา 

ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมขาวโพด 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ
อาหารสัตว 

ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมขาวโพด 

สินเชื่อ/คําปรึกษา 

สินเชื่อ/คําปรึกษา 
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บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว ทําหนาที่ในการรับซื้อขาวโพดจากเครือขาย ฯ   
สหกรณ ฯ ที่เปนสมาชิกเครือขาย  มีบทบาทในการประสานสมาชิกผลิตและรวบรวม

ขาวโพด ใหกับบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหารสัตว และรับเงินขายขาวโพดจาก สกต.พิษณุโลก 
 4.5.2  ความเปนมาของเครือขายสหกรณ 
 จากการจัดเวทีเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณผูนํากลุมสหกรณ เมื่อวันที่  21 กันยายน 
2548  ทําใหกลุมเห็นความสําคัญในการทํางานเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันในการลดตนทุนการผลิต การรวมกันซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตรและรวมกันขายขาวโพด รวมท้ัง
การใชสินเชื่อในระบบแทนการกูเงินนอกระบบ ซ่ึงสมาชิกสหกรณสวนใหญมักมีหนี้สินนอก
ระบบ ในขณะที่รายไดจากการขายผลผลิตทางการเกษตรไมคอยแนนอน อยางไรก็ตาม การเชื่อม
เครือขายสหกรณคอนขางยากลําบาก เนื่องจากสหกรณมีระบบการบริหารที่ซับซอนและมีขั้นตอน
มากกวากลุม การพูดคุยกับสมาชิกสวนใหญใชวิธีที่เปนทางการ เชน การประชุม  
 4.5.3  การดําเนินการของเครือขายในปจจุบัน 
 สกต. พิษณุโลก เปนแมขายในการประสานงานการดําเนินงานระหวางสมาชิก เนื่องจาก
สมาชิกเครือขายอยูคนละพื้นที่ซ่ึงหางกันมาก นอกจากนี้ เจาหนาที่ สกต. มีความพรอมในการ
ใหบริการขอมูล/ ขาวสาร วัสดุ/อุปกรณ คําปรึกษาอยูแลว กิจกรรมที่ดําเนินการ  คือ  สหกรณ เปน
ผูใหความรูเกี่ยวกับการรวบรวมขาวโพด 
 4.5.4  วัตถุประสงค/เปาหมาย 
 การจัดตั้งเครือขายสหกรณมีวัตถุประสงค เพื่อ (1)  ตัดวงจรการกูเงินนอกระบบ  และ  
(2)  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   โดยมีเปาหมายสูงสุด เพื่อยกระดับรายไดของครอบครัวใหดีขึ้น 
 4.5.5  แนวทางการดําเนนิการ  (ที่ทีมวิจยัไดกําหนดกรอบไว) 
 สกต.พิษณุโลก เปนแมขาย พยายามทีจ่ะเชื่อมโยงเปนเครือขายกับสหกรณ โดยใชกิจกรรม
การรวบรวมขาวโพด เปนเครื่องมือ  
 4.5.6  ปจจัยแหงความสําเรจ็ 
 เนื่องจากเครือขายสหกรณ  กําลังอยูในชวงการเริ่มตนในการทํางานรวมกัน มีการเชื่อมโยง
การดําเนินงานซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้ สหกรณเปนองคกรที่เปนนิติบุคคล มีบริหารจัดการอยาง
ชัดเจน ดังนั้น การเชื่อมโยงเครือขายระหวางกันจึงเปนเรื่องที่ละเอียดออน คอยเปนคอยไป จะตอง
ปลอยใหคณะกรรมการของสหกรณมีการปรึกษา หารือ ตกลง และตัดสินใจกับสมาชิกกันเอง      
ไมควรรีบรอน ดังนั้น เครือขายสหกรณที่เกิดขึ้นนับวายังมีการยึดโยงกันแบบหลวม ๆ ยังไมชัดเจน
มากนัก กิจกรรมที่ดําเนินการรวมกับ สกต.พิษณุโลก จึงมีเพียงกิจกรรมการใหความรูรวบรวม
ขาวโพดเพียงกิจกรรมเดียว  
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บานเขาช ี  
อําเภอวังทอง 

  บานหวยเฮ้ีย  
อําเภอนครไทย 

ธ.ก.ส.สาขา 
พิษณุโลก  

   บริษัทเจริญ 
โภคภัณฑ 

(พิษณุโลก) 

เครือขาย 
รวบรวมขาวโพด 

ธ.ก.ส.สาขา 
วังทอง  

ธ.ก.ส.สาขา 
บางระกํา 

ธ.ก.ส.สาขา 
วัดโบสถ 

ธ.ก.ส.สาขา 
นครไทย 

ธ.ก.ส.สาขา 
เนินมะปราง 

ธ.ก.ส.สาขา 
บางกระทุม 

4.6  เครือขายคุณคาจังหวดัพิษณุโลก 

 4.5.1  รูปแบบของเครือขายคุณคา 

รูปท่ี 4.8   แสดงการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาพิษณุโลก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บานถ้ําพระ  
อําเภอเนินมะปราง 

บานมวงหอม ม.7 
ตําบลแกงโสภา 
อําเภอวังทอง 

กลุมผูทําไรออย/กลุมแมบาน       
ม.4,5 ตําบลบางระกํา 

อําเภอบางระกํา  และลูกคาทั่วไป 

หมูที่ 4,6,7,9
ตําบลบานกราง  
2) หมูที่ 6,8  
ตําบลดอนทอง 

อําเภอเมอืง 

เครือขายสหกรณ 

กลุมผูเลี้ยงโค 
อําเภอนครไทย 

กลุมผูเลี้ยงโค 
อําเภอบางกระทุม 

กลุมผูเลี้ยงโค 
อําเภอวัดโบสถ 

กลุมผูเลี้ยงโค 
อําเภอเนินมะปราง 

กลุมผูเลี้ยงโค 
อําเภอบางระกํา 

เครือขายโคเนือ้ 
สกต. 

พิษณุโลก 

เครือขายโครงการ
ขาวปลอดภัย 

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
บานคุยยาง อําเภอบางระกํา 

เครือขายธุรกิจ 
วัสดุอุปกรณการเกษตร 

กลุมรักชาวนา 
ตําบลไผขอดอน อาํเภอเมือง 

กลุมเกษตรรุงเรือง 
ตําบลไผขอดอน อาํเภอเมือง 

กลุมพัฒนาการเกษตร 
ตําบลไผขอดอน อาํเภอเมือง 

สหกรณนิคมอําเภอบางระกํา 

สหกรณนิคม 
อําเภอวังทอง/เนินมะปราง 

สหกรณอําเภอนครไทย 

สนับสนุนสินเชื่อ ใหคําปรึกษา 

กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา สนับสนุนสินเชื่อ 

บริษัทเจริญ 
โภคภัณฑ 
อาหารสัตว 

บริษัทเจริญ 
โภคภัณฑเมล็ด

พันธุ 

ธ.ก.ส.สํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลก ท่ีปรึกษา 
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เมื่อนําเครือขายทั้ง 5 เครือขาย มาเชื่อมโยงเขาดวยกัน จะไดภาพเครือขายคุณคาจังหวัด
พิษณุโลก ดังรูปที่ 4.8 โดยมี สกต. พิษณุโลก เปนแมขายในการเชื่อมโยง ซ่ึงเปนทิศทางการ
ดําเนินงานของเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก โดยแตละกลุม/องคกรที่รวมเปนเครือขายจะมุงเพื่อ
ประโยชนของสมาชิกทุกคน  สมาชิกแตละเครือขายมีความรับผิดชอบตนเองและตอกัน มีการพึง่พา
อาศัยซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดความสามัคคีและเอื้ออาทรกัน จะเห็นไดชัดเจนจาก เครือขายโคเนื้อ 
นอกจากนี้ สมาชิกเครือขายเกิดทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจอยางยุติธรรมและมีทางเลือกเปน
ของตนเอง   เชน เครือขายธุรกิจวัสดุการเกษตร  โคเนื้อ และขาวโพด  อยางไรก็ตาม มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของ สกต.พิษณุโลก ในความพยายามสนับสนุน สงเสริมเครือขายขาว
ปลอดภัย ใหความรูเกษตรกรสมาชิกกลุม ฯ เพื่อการผลิตขาวปลอดภัยทั้งกระบวนการ รูจักการใช
ปุยเคมีและชีวภาพอยางถูกวิธีและประหยัดคาใชจาย  นอกจากนี้ ธ.ก.ส.สาขาตาง ๆ มุงเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับกลุม/องคกรลูกคาควบคูไปกับการใหสินเชื่อ 
 ดังนั้น เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลกในอนาตค  จะเนนใหสมาชิกพึ่งตนเองและ           
พึ่งกันเอง โดยมี สกต.พิษณุโลก ทําหนาที่เปนแมขาย และศูนยการประสานงานและขอมูล ธ.ก.ส. 
สาขาตาง ๆ จะมุงเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุม/องคกรที่เปนลูกคาควบคูไปกับการใหสินเชื่อ 
โดยนําหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการทํางานมากขึ้น    
 การบริหารจัดการเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลกใชทีม สกต.พิษณุโลกเปนกลไกหลักใน
การเชื่อมประสานและขับเคลื่อน โดยมี ธ.ก.ส.สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก เปนที่ปรึกษา โดยแตละ
กลุม/องคกรเครือขายจะมีผูประสานงานหลัก กิจกรรมของเครือขายเปนกิจกรรมของแตละเครือขาย
ที่ดําเนินอยู เชน กิจกรรมการรวบรวมขาวโพด ก็จะเปนกิจกรรมของเครือขายรวบรวมขาวโพด  
การใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยง การตลาดโคเนื้อ ก็จะเปนกิจกรรมของเครือขายโคเนื้อ เปนตน  
สําหรับการบริหารจัดการองคกรของ สกต.พิษณุโลก เพื่อรองรับการเปนแมขายดังกลาว ไดมีการ
แบงหนาที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุน และประสานงานเปนรายเครือขาย ดังนี้ เครือขายหมู
(ไมปรากฏในเครือขายคุณคา) คือ นายเอกศักดิ์  จันทรจอย  เครือขายโคเนื้อ คือ นายประพัฒน     
มะโนมัย  เครือขายขาวปลอดภัย คือ นายยงยุทธ สุขนา เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร  คือ 
พนักงาน สกต.ประจําทุกอําเภอ  เครือขายขาวโพด คือ พนักงาน สกต.ประจําอําเภอนครไทย         
วังทอง และเนินมะปราง เครือขายสหกรณ คือ ผูจัดการ สกต.พิษณุโลก และผูที่ควบคุม กํากับ    
การบริหารจัดการทั้งองคกรและเครือขาย คือ ผูจัดการ สกต.พิษณุโลก โดยจะมีการประชุมเปน
ประจําเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อทราบความกาวหนาในการดําเนินงานและปญหา/อุปสรรค  
 
 
 



บทที่ 5 
บทสังเคราะหเครือขายคุณคากับการแกปญหาความยากจน 

 
อาจกลาวไดวาบทบาทของเครือขายคุณคาทั้ง 5 เครือขายที่เกิดขึ้นไดเปนสวนหนึ่งในการที่

จะแกไขปญหาความเดือดรอน และความตองการของสมาชิก ส่ิงที่ทําใหเครือขายที่เกิดขึ้นสามารถ
ลดระดับความรุนแรงของปญหา อาทิ การตัดวงจรหนี้นอกระบบ  การมีพลังตอรองโดยการรวมกัน
ซ้ือและรวมกันขาย การเปดโลกทัศนและมุมมองที่จะหาทางแกไขปญหาของตนเองใหกวางขึ้น มี
เพื่อนที่สามารถปรึกษาได  การสังเคราะหเครือขายคุณคากับการแกปญหาความยากจนดังนี้ 
 
5.1  ตัวแบบในการวิเคราะห 

ในการวิเคราะหเครือขายคุณคาทั้ง 5 เครือขายที่เกิดขึน้ดงักลาวแลวในบทที่ 4 นั้น ทีมวิจยั
ใชตัวแบบในการวิเคราะห ตามแนวทางที ่1 (จุฑาทิพย  ภัทราวาท และคณะ, 2549) เนื่องจากวิธีการ
สรางเครือขายคุณคาของทีมจังหวดัพิษณุโลกมีรูปแบบและวิธีการเปนไปตามการสรางเครือขายตาม
แนวทางที่ 1 โดยประกอบไปดวยขั้นตอนการดําเนนิงานที่สําคัญ 3 ขั้นตอนไดแก 

ขั้นตอนที่หนึ่ง เร่ิมตนจากการจัดเวทีช้ีแจงทําความเขาใจเรื่องการสรางความเขมแข็งและ
การสรางเครือขายคุณคาแกผูนํากลุม/องคกรในพื้นที่จังหวัด ซ่ึงทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลกเริ่มจากการ
ช้ีแจง/ทําความเขาใจกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกอนเปนลําดับแรก ตอมา คือ กลุมเกษตรกร
ผูปลูกและรวบรวมขาวโพด และกลุมเลี้ยงโคเนื้อ ตามลําดับ เนื่องจากเปนกลุมที่ทีมวิจัยสนใจและ
เปนกลุมเปาหมายในการทํางานตามปกติซ่ึงมีขอมูลบางสวนอยู เพียงแตยังไมไดมีการจัดระบบ
ขอมูลใหมีประสิทธิภาพ ทั้งหนวยงาน ธ.ก.ส.จังหวัด  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  สํานักงาน
เกษตรจังหวัด และสํานักงานสหกรณจังหวัด นอกจากนี้ ผูนํากลุม/องคกรดังกลาวมีความสนใจใน
การทํางานลักษณะเครือขายเปนทุนเดิม 

หลังจากกระบวนการชี้แจงทําความเขาใจกับกลุม/องคกรแลว พบวามีกลุม/องคกรที่สนใจ
เขารวมโครงการ ไดแก  กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กลุมเกษตรกรผูปลูกและรวบรวมขาวโพด 
กลุมเลี้ยงโคเนื้อ  กลุมวัสดุอุปกรณการเกษตร  สหกรณ  โครงการขาวปลอดภัย  และกลุมผูเล้ียง
สุกร รวมจํานวนสมาชิกทั้งหมด 1,769 คน โดยกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีสมาชิกที่สนใจใน
เบื้องตนมากที่สุดจํานวน 615 คน  รองลงมาไดแก  กลุมเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน  500 คน กลุมวัสดุ
อุปกรณการเกษตร  จํานวน  365  คน  เกษตรกรผูปลูกและรวบรวมขาวโพด จํานวน 172  คน  
โครงการขาวปลอดภัย  จํานวน 67  คน สหกรณ จํานวน 60  คน และกลุมผูเล้ียงสุกร จํานวน  50 คน 
ตามลําดับ ซ่ึงปจจัยที่ทําใหมีผูสนใจในเบื้องตนจํานวนมาก สามารถแยกออกไดเปน 2 สวน คือทีม
วิจัยและผูนํากลุม/องคกร/สหกรณ 
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5.1.1  ทีมวิจัย 
(1)  ความชดัเจนของทีมวจิยัเกีย่วกับกรอบแนวคดิการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา  

ทีมวิจยั  
  (2)  ความนาเชื่อถือของทีมวิจัยและทีมผูชวยวิจยั ซ่ึงเปนเจาหนาที่ ส.ก.ต. 
เจาหนาที่ ธ.ก.ส. เจาหนาที่พฒันาชุมชน เปนที่รูจักและทาํงานคลุกคลีกับชาวบานอยูแลว  

(3)  บุคคลที่เกีย่วของทั้งนกัวจิัย วิทยากร และผูมีสวนเกีย่วของมีความรู 
ความสามารถ ความสัมพันธ และการวางตวัอยางเหมาะสม ทําใหเอื้อตอการทํางาน 

(4)  เครื่องมือและวิธีการที่ทมีวิจยัเลือกใช เอื้อตอการสรางกระบวนการมีสวนรวม 
เรียนรู ตามความคาดหวัง และเขาถึงผูนํากลุม/องคกร 
  (5)  มีบุคลากรที่ทํางานอยูในพื้นที่โดยตรง จึงทําใหความสัมพันธระหวางทีมวิจยั
กับสมาชิกกลุม/องคกรเปนไปอยางราบรื่น 
  (6)  เปนสวนหนึ่งของงานประจํา ทําใหมีการผสมผสานการวจิัยและเนื้องาน     
เขาดวยกัน 
 5.1.2  ผูนํากลุม/องคกร/สหกรณ 

(1)  ตัวผูนํากลุม/องคกรมองเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้น 
(2)  มีความคาดหวังที่จะแกไขปญหาของตนเองและสมาชิกในกลุม 

  (3)  ผูนํากลุม/องคกรและสมาชิกมีความสนใจเปนทุนเดิมอยู 
 

ขั้นตอนที่สอง คือ การหนุนเสริมของทมีวิจัยในการสรางความเขมแข็งใหแกกลุม/องคกรที่
เขารวม วิธีการที่ทีมวิจัยดําเนินการ ไดแก การจัดเวทีประชุมชี้แจง พูดคุย เพื่อเปดโอกาสใหผูนาํและ
สมาชิกไดแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ทิศทางการดําเนินงานใน
อนาคต เปาหมายที่ตองการบรรลุ เปนการกระตุนใหกลุม/องคกรทบทวนตนเอง ซ่ึงในเปนการสราง
กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกรของคณะกรรมการและสมาชิก รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของในการสนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานของกลุม/องคกร ใหรูจักการวางแผนการ
ดําเนินงานในระยะยาวที่คํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมขององคกรซึ่งจะชวยใหกลุม/องคกรสามารถ
ฟนฝาอุปสรรคและนําโอกาสที่มีอยูมาเสริมจุดแข็งและลดจุดออนเพื่อการดําเนินงานที่เขมแข็งอัน
จะสงผลดีแกสมาชิกตามเจตนารมณ ซ่ึงในขั้น ตอนนี้นอกจากจะทําใหทุกสวนฝายที่เกี่ยวของมี
วิสัยทัศนในการพัฒนากลุม/องคกรแลวยังจะมองเห็นแนวทางของการรวมมือกับกลุมองคกรอื่น
เพื่อสรางความเขมแข็งของกลุม/องคกรอยางยั่งยืน 

ขั้นตอนที่สาม คือ กระบวนการหนนุเสริมของทีมวิจยัใหเกดิเครือขายความรวมมือตามกรอบ
แนวคดิ “เครือขายคณุคา” ซ่ึงเครือขายทีเ่กดิขึน้ในทีมจังหวัดพิษณุโลก เครือขายคณุคาทางธุรกิจ จาํนวน 5 
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เครือขาย ไดแก (1) เครือขายรวบรวมขาวโพด (2) เครอืขายโครงการขาวปลอดภัย (3) เครือขาย      
โคเนื้อ  (4) เครือขายธุรกิจวสัดุอุปกรณการเกษตร  และ (5) เครือขายสหกรณ   
 อยางไรก็ตาม เครือขายคุณคาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ไมไดหมายถึงการเชื่อมโยงกันเฉพาะ
ในทางทางธุรกิจอยางเดียวเทานั้น ในเครือขายหนึ่ง ๆ จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเชิงวิชาการ 
ขอมูลขาวสารอยู เชน เครือขายรวบรวมขาวโพด สมาชิกในเครือขายมีการถายทอดภูมิปญญาใน
การเก็บรักษาและดูแลขาวโพดหลังการเก็บเกี่ยวกอนที่จะขาย  มีการปรึกษาหารือกัน เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น จนเกิดเปนความสามารถในการบริหารจัดการ  เครือขายโครงการ
ขาวปลอดภัย มีการใหความรูเร่ืองประโยชนของการปลูกขาวปลอดภัยทั้งแกผูปลูกและผูบริโภค 
เครือขายโคเนื้อ มีการจัดเวทีการเรียนรูแกสมาชิกโดยเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนามาใหคําแนะนํา ความรูเชิงวิชาการในการดูแล รักษาโคเนื้อ การตลาดโคเนื้อ  เครือขายธุรกิจ
วัสดุอุปกรณการเกษตร มีการถายทอดการจัดทําบัญชี การวิเคราะหและตรวจสอบบัญชี การบริหาร
จัดการ  เปนตน 
 ตัวแบบในการวิเคราะห ตามแนวทางที่ 1 ของทีมจังหวัดพิษณุโลก ดังรูปที่ 5.1 
 
ดังรูปท่ี 5.1  รูปแบบการสรางเครือขายคุณคาของทีมวิจัยพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การชี้แจงทําความเขาใจเรื่องการสรางความเขมแข็ง/ 
แนวทางการเชือ่มโยงเครือขายแกผูนาํกลุม/องคกรในพื้นที่จังหวดั 

การหนุนเสริมการจัดทํากรอบทิศทางการดาํเนินงาน/การวิเคราะห
ศักยภาพของกลุม/องคกร 

การสรางเครือขายคุณคาทางธุรกิจ 5 เครือขาย 

กลุม/องคกรที่สนใจเขารวมโครงการ 

วิสัยทัศนการเชื่อมโยงเครือขายตามกรอบแนวคิด 
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5.2  สรุปผลการวิเคราะหท่ีชี้ใหเห็นบทบาทของเครือขายคุณคากับการแกปญหาความยากจน 
5.2.1  บทบาทของหนวยงานที่เก่ียวของ 

หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับเครือขายคุณคาของกลุม/องคกรประชาชนมีความ 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองแสดงบทบาทของตนเองใหเหมาะสม เพื่อใหเกิดการหนุนเสริมการทํางาน
ของเครือขายในการแกไขปญหาซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการเปนเครือขายที่เขมแข็ง ซ่ึงบทบาท
ของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงทีมวิจัยไดระดมความคิด ไดแก 
  (1)  การเปนผูเชื่อมประสานใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนา จะเห็นไดจาก
การที่สมาชิกกลุมรวบรวมขาวโพด (อยูในเครือขายรวบรวมขาวโพด) บานเขาชี ตําบลบานกลาง 
อําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก  มีการเรียนรูที่จะรวมกลุมเพื่อที่จะมีอํานาจในการตอรอง
ผลประโยชนกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑในการขายขาวโพด การรูจักการใชประโยชนจากคนที่มี
ความรู ความสามารถในการผลิตขาวโพดคุณภาพดี รูจักการตลาดมากขึ้น มีทางเลือกที่จะไมเปนหนี้
นอกระบบ  เปนตน 
  (2)  การเปนผูเชื่อมประสานใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จะเห็นไดจากสมาชิกกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคุยยาง ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา มีความคิดที่ปลดหนี้นอกระบบ
ซ่ึงตองจายดอกเบี้ยแพง มาเปนใชเงินกูในระบบที่มีดอกเบี้ยถูกกวา เปนธรรมกวา สามารถบริหาร
จัดการกลุมของตนเองไดอยางเต็มที่ มีอิสระในการคิด ตัดสินใจมากขึ้น มองเห็นประโยชนของการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น ฯลฯ 
     (3)  การเปนผูเชื่อมประสานใหเกิดเครือขาย  กลุม/องคกรที่เกิดขึ้นสวนใหญมักจะ
อยูตางอําเภอ ระยะทางหางไกล แตมีสภาพปญหาเหมือนกัน มีความสนใจและความตองการคลาย 
กัน เชน กลุมรวบรวมขาวโพดนครไทย  กลุมรวบรวมขาวโพดอําเภอเนินมะปราง กลุมรวบรวม
ขาวโพดอําเภอวังทอง  กลุมเหลานั้นแทบจะไมมีโอกาสที่จะพบปะ พูดคุยกันถาไมมีทีมวิจัยในการ
ดําเนินการเชื่อมประสาน ถึงแมวาจะมีโอกาสพบปะกัน ก็อาจจะตองใชเวลาอีกนาน ดังนั้น ทีมวิจัย
ทําหนาที่ชวยประสานใหเกิดการเชื่อมเครือขายระหวางกลุมไดเร็วข้ึน และสะดวกขึ้น 
  (4)  การดําเนินการสรางโอกาสใหสหกรณ เครือขาย กลุม/องคกรมีการพบปะ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน 
  (5)  การจัดสถานการณ/เวทีใหเกิดการเรียนรู โดยการพูดคุย กระตุนความคิดของ
สมาชิกกลุมในการที่จะวิเคราะหปญหา/ความตองการของตนเอง รวมทั้งทางออกของกลุมที่
สามารถกอใหเกิดผลประโยชนรวมกัน ทุกฝายตางพอใจ เชน เครือขายเลี้ยงโค  เครือขายขาว
ปลอดภัย 

5.2.2  บทบาทของเครือขาย 
บทบาทที่เกี่ยวของกับความเขมแข็งและยั่งยืนของเครือขายคุณคาในอนัที่จะ

สามารถแกปญหาความยากจนของตนเองและสมาชิกทีสํ่าคัญมี 4 ประการไดแก 
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(1) การมีสวนรวมของกลุม/องคกรเครือขาย  เนื่องจากกลุม/องคกรเปนผูมีสวนได
สวนเสียโดยตรงจากเครือขาย  ดังนั้น อาจกลาวไดวา กลุม/องคกรดังกลาวเปนหลักสําคัญในการ
กําหนดกรอบทิศทางและการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการในทิศทางที่จะเปนประโยชนกลับสู
กลุม/องคกรตามเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันในแตละชวงเวลา เชน เครือขายสามารถกําหนดกรอบ
ทิศทางที่จะแกปญหาความยากจนของสมาชิก การลดตนทุนการผลิต การลดรายจายในครัวเรือน 
เปนตน  

(2)  การกําหนดโครงสรางกลไกลและระบบการบริหารจัดการเครือขาย  บทบาทนี้
เกี่ยวของกับเปาหมายในการดําเนินการแผนการการดําเนินงานของเครือขาย  โครงสรางการ
บริหารงานเครือขาย  ระเบียบและขอตกลงที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเครือขาย  งบประมาณ
การดําเนินงานเครือขาย  ตลอดจนการปฏิบัติการเครือขายใหเปนไปตามแผนซึ่งจําตองเปนไปตาม
แผนที่กําหนดไวในชวงเวลาตาง ๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ จะเห็นไดจาก เครือขายโคเนื้อ มี
การคัดเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารจัดการเครือขาย เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
และความชํานาญในการบริหารจัดการและการตลาดโคเนื้อเปนอยางดี และสรางโอกาสใหสมาชิก 

(3)  การติดตามประเมินผล และนําขอมูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลพูดคุย 
ปรึกษา หารือกับสมาชิก เพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชนสูงสุดอยางสม่ําเสมอ จะเห็นไดจาก 
เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร จะมีการสงขอมูล ความเคลื่อนไหวดานราคาและคูแขง(คูแขง
ในที่นี้ หมายถึง พอคา/รานคาที่ขายวัสดุอุปกรณการเกษตรในพื้นที่) ซ่ึงกันและกัน เพื่อใหสมาชิก  
มีโอกาส/มีทางเลือกมากที่สุด เนื่องจากราคาวัสดุอุปกรณการเกษตรมีการขึ้นลงอยูตลอดเวลา และ
พอคามีการสรางแรงจูงใจใหกับชาวบานโดยการใหคานายหนากรณีที่พาลูกคามาซื้อของจากราน 
 อยางไรก็ตาม เพื่อใหเห็นภาพการลดรายจายของสมาชิกเครือขายอยางชัดเปนรูปธรรม    
จึงขอยกตัวอยางขอมูลนายกําพัน มีเรือง สมาชิกเครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร 
(กลุมเกษตรรุงเรือง อําเภอเมืองพิษณุโลก) โดยเปรียบเทียบคาใชจายตนทุนสําหรับปุย สารฆาแมลง 
และวัสดุการเกษตรอื่น ๆ เมื่อซ้ือจาก สกต. พิษณุโลก และรานคาทั่วไป  รายละเอียดตามรางที่ 5.1 
 จากตารางที่ 5.1  จะพบวา นายกําพนั มีเรือง สามารถประหยัดคาใชจายในการซื้อปุย 
จํานวน 319 บาท เมื่อซ้ือปุยจาก สกต.พษิณุโลก คิดเปนรอยละ 13 ของราคาจากรานคาทั่วไป 
 นอกจากเกษตรกรจะสามารถประหยัดคาใชจายจากราคาปุยแลว ยังสามารถประหยัดจาก
การที่จะตองเสียดอกเบี้ยจากการซื้อปุยจากรานคาดวย เนื่องจากโดยทั่วไปเกษตรกรจังหวัด
พิษณุโลก จะซื้อปุยโดยใชสินเชื่อจากรานคา คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 
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ตารางที่ 5.1   เปรียบเทียบคาใชจายปุยตอกระสอบ เมื่อซ้ือจาก สกต. พษิณุโลก และรานคาทั่วไป 
 

ราคาแหลงจําหนาย/กระสอบ (บาท) 
รายการ 

สกต.พิษณุโลก รานคาท่ัวไป 

ราคารานคามากกวา สกต.
พิษณุโลก (บาท) 

ปุย  สูตร  46-0-0 615 700 85 
ปุย  สูตร  16-20-0 510 588 78 
ปุย  สูตร  16-8-8 470 543 73 
ปุย  สูตร  15-15-15 600 683 83 

รวมคาใชจาย 2,195 2,514 319 
ราคา ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2549 
ที่มา : สกต.พษิณุโลก, 2548 
 
ตัวอยาง การคํานวณตนทุน ในการซื้อปุยสูตร 46-0-0 ระหวาง สกต.พิษณุโลก และรานคาทั่วไป
ของนายกําพัน มีเรืองสมาชิกเครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร (กลุมเกษตรรุงเรือง อําเภอเมือง
พิษณุโลก) 

    สกต.พิษณุโลก (บาท)              รานคา (บาท) 
ปุย 46-0-0   ราคาตนทุน   595    595    
คาเสียโอกาสปลอยเครดิต/กระสอบ   -      30    
*คาดอกเบี้ย 4 เดือน   14.87 (7.5 บาท/ป)    75  (3 บาท/เดือน) 
รวมราคาประมาณ   610     700 
**สมาชิกบวกเงินนําเขากลุมฯ      5        - 
รวมราคาขายสุทธิ   615      700 
  
*สมาชิกสวนใหญจะชําระเงนิประมาณ 4 เดือน หรือหลังจากเก็บเกีย่วผลผลิต 
ราคาสินคาระหวาง สกต.พษิณุโลก กับรานคาทั่วไปจะมีสวนตางราคาประมาณ 70-90 บาทตอ
กระสอบ ดังนัน้ จึงทําใหเกษตรกร/สมาชิกสามารถประหยัดคาใชจายได   
** เมื่อสมาชิกชําระเงินเรว็กวากําหนด จะทําใหกลุมมีเงนิทุนของกลุมมากขึ้น 
 



บทที่ 6 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
6.1  สรุปผลการดําเนินการ 

การวิจัย “พัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค    
เพื่อเสริมสรางเครือขายคุณคาระหวางกลุม/องคกรประชาชนและสหกรณในพื้นที่จังหวัด เพื่อให
เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพคนและองคกรในการแกไขปญหาความยากจนอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กระบวนการวิจัย ทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลก กระบวนการวิจัย เร่ิมตนจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสําหรับทีมวิจัยและผูเกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจในการดําเนินการวิจัย กําหนด
วัตถุประสงค กระบวนการวิจัย บทบาทหนาที่ ภารกิจ วิธีการดําเนินการ และกลุมเปาหมายการวิจัย   
โดยกระบวนการวิจัยแบงออกเปน 5 ขั้นตอนไดแก ขั้นที่หนึ่ง การศึกษาสถานการณและบทบาท
การดําเนินงานของสหกรณ/กลุม/องคกรประชาชนที่มีอยูในพื้นที่  ขั้นที่สอง  การตรวจสอบขอมูล
คนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ/กลุม/องคกรประชาชน  ขั้นที่สาม  การจัดเวทีสรางความ
เขาใจระหวางผูนํากลุม/องคกรเรื่องการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานขององคกรและการ
เชื่อมโยงเครือขาย  ขั้นที่ส่ี การจัดทํากรอบ ทิศทางการดําเนินงานของกลุม/องคกรประชาชน       
ขั้นที่หา การสนับสนุนการสรางพันธมิตร/การเชื่อมโยงเครือขาย 
 ผลการศึกษาสถานการณการดําเนินงานของกลุม/องคกรประชาชน  ซ่ึงสามารถแบง
ออกเปนสหกรณที่จดทะเบียน  กลุมองคกรการเงิน กลุมอาชีพ และกลุม/องคกรประชาชนอื่นๆ 
สหกรณที่จดทะเบียน ประกอบดวย  สหกรณการเกษตร  สหกรณนิคม สหกรณออมทรัพย  
สหกรณรานคา  และสหกรณบริการ  บทบาทสวนใหญมุงเนนที่ธุรกิจสินเชื่อ  ธุรกิจซื้อ  ธุรกิจขาย  
และธุรกิจแปรรูป  อาทิ สหกรณออมทรัพยมีบทบาทในดานสินเชื่อและรับฝากเงิน   สหกรณ
การเกษตร  มีบทบาทในการใหสินเชื่อ รับฝากเงิน การซื้อ การขาย และบริการ สําหรับปญหา
อุปสรรคที่สําคัญ ไดแก สมาชิกรวมตัวกันยังไมเหนียวแนนพอ  สมาชิกไมสนใจและไมศรัทธา
สหกรณอยางที่ควรจะเปน  สมาชิกไมยึดมั่นในหลักการ/อุดมการณของสหกรณ  ที่จะรวมมือกัน
เพื่อชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เปนตน  คณะกรรมการไมมีความรู  ความสามารถ
ทางดานการบริหาร  ไมมีความรูดานธุรกิจของสหกรณ  กรรมการทุจริต  สําหรับกลุม/องคกรภาค
ประชาชนมีจุดเดนที่สามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของสมาชิกไดอยางรวดเร็ว
และทันเวลา เนื่องจากเปนการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ ดังนั้นกฎระเบียบ กติกา ขอบังคับตาง ๆ 
สามารถยืดหยุนและปรับตัวเองเขากับสถานการณไดงาย  การสื่อสารภายในกลุม/องคกรเปนไป
อยางรวดเร็วและไมเปนทางการ สมาชิกและคณะกรรมการสามารถพูดคุยกันไดตลอดเวลา สมาชิก
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มีสวนรวมในกลุม/องคกร มีความรูสึกเปนเจาของ สําหรับปญหาอุปสรรค ไดแก คณะกรรมการ  
ขาดความเขาใจในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ขาดความรูในดานการบริหารจัดการ เกิดการ 
ทุจริต โดยเฉพาะกลุม/องคกรการเงิน เชน กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โครงการแกไขปญหา
ความยากจน (กข.คจ.) กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต สมาชิกขาดความรู ความเขาใจ ใน
วัตถุประสงคของกลุม/องคกรของตนเอง  การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในบางกลุม/องคกร
มีนอย  

สถานการณความรวมมือของกลุม/องคกรในพื้นที่จังหวัดในรูปเครือขายนั้น  พบวา
สามารถแบงออกเปน 2  ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ง การรวมตัวลักษณะเปนเครือขายในแนวดิ่ง 
เปนการสรางเครือขายที่เกิดจากลางขึ้นสูบน ไดแก  เครือขายระดับตําบล อําเภอ  และระดับจังหวัด  
เพื่อหนุนเสริมใหเกิดความเขมแข็ง องคกรที่รวมกันลักษณะเหลานี้ เชน เครือขายกองทุนหมูบาน
ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด  เครือขายผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑระดับอําเภอ จังหวัด 
(เครือขาย OTOP ระดับอําเภอ จังหวัด) ลักษณะที่สอง การรวมตัวลักษณะเปนเครือขายในแนวราบ 
ซ่ึงมีหนวยงานของรัฐและเอกชนสนับสนุน เชน ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด  เครือขาย
ผาทอจังหวัดพิษณุโลก ชมรมผูสูงอายุ  เปนตน ซ่ึงบทบาทสวนใหญเปนการใหขอมูลขาวสาร 
แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะเครือขายผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ   
ผลการดําเนินงานของทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงมีกรอบเวลา 1 ป ภายใตการหนุนเสริมของทีม
ประสานงานกลาง/ผูทรงคุณวุฒินั้น  วิธีการที่ทีมวิจัยเลือกใชในการสรางกระบวนการมีสวนรวมที่
สําคัญ ไดแก เทคนิคการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม  การสนทนากลุมเปาหมาย  การประชุม
ระดมความคิด  กระบวนการสรางเครือขายของทีมวิจัย เร่ิมตนจาก ขั้นตอนที่หนึ่ง การชี้แจงการทํา
ความเขาใจ เร่ืองการสรางความเขมแข็ง (การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม/องคกร) 
และการเชื่อมโยงเครือขายแกผูนํากลุม/องคกร พรอมกับการเชิญชวนใหเขารวมโครงการฯ  
ขั้นตอนที่สอง ทีมวิจัยดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของกลุม/องคกรหนุนเสริม และจัดทํากรอบ ทิศ
ทางการดําเนินงานของกลุม/องคกรในอนาคต ขั้นตอนที่สาม ไดแก ดําเนินการหนุนเสริมการสราง
กระบวนการเชื่อมโยงเครือขาย ซ่ึงทีมวิจัยรวมกันวางแผน ขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน และ
การแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนไปตามแผนงานที่วางไวและตอเนื่อง ทั้งนี้ปจจัย
ที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การทําความเขาใจอยางชัดเจนทีมวิจัยทุกคนเกี่ยวกับกรอบแนวคิด 
การเชื่อมโยงเครือขายตั้งแตเร่ิมตนโครงการ และการไดมีโอกาสในการทบทวน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันอยางสม่ําเสมอ การดําเนินการเชื่อมโยงเครือขายของทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลก เปนการ
เชื่อมเครือขายเชิงกิจกรรม ซ่ึงผลการดําเนินการเกิดเครือขายคุณคาทางธุรกิจ จํานวน  5  เครือขาย ไดแก 
(1)  เครือขายรวบรวมขาวโพด (2) เครือขายขาวปลอดภัย (3) เครือขายโคเนื้อ (4) เครือขายธุรกิจวัสดุ
อุปกรณการเกษตร  และ(5) เครือขายสหกรณ   
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 6.1.1  เปนไปตามแผนการวจัิยหรือไมเพราะเหตุใด 
  ความพยายามในการสนับสนุนกลุมตาง ๆ สามารถเชื่อมโยงกันเปนเครือขายที่มี
คุณคาในการในการแกไขปญหาของสมาชิกในกลุม/เครือขายเอง โดยพึ่งหนวยงาน/บุคคลภายนอก
นอยที่สุดหรือเทาที่จําเปนของทีมวิจัย สวนใหญเปนไปตามแผนการวิจัยที่ไดกําหนดไว กลาวคือ  
มีผลกระทบที่เกิดกับสมาชิกกลุม/องคกร อาทิ 
   (1)  กลุม/องคกรสามารถรวมตัวกันเปนเครือขาย จํานวน 5 เครือขาย  
ไดแก เครือขายรวบรวมขาวโพด เครือขายขาวปลอดภัย  เครือขายโคเนื้อ  เครือขายวัสดุอุปกรณ
การเกษตร และ เครือขายสหกรณ ซ่ึงเครือขายเหลานี้สามารถลดระดับความรุนแรงของปญหาความ
ยากจนไดในระดับหนึ่ง อาทิ เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตรทําใหสมาชิกสามารถซื้อวัสดุ
อุปกรณการเกษตร เชน ปุย สารเคมี รถไถนา ฯลฯ ถูกกวาทองตลาด ทําใหตนทุนการผลิตต่ําลง  
   (2)  กลุม/องคกร สามารถแกไขปญหาของตนเองไดเปนสวนใหญ เชน 
ปญหาหนี้สินนอกระบบ จายดอกเบี้ยแพง/ไมเปนธรรม  ไดรับการแกไขโดยการรวมกลุม โดย 
สกต.พิษณุโลก ทําหนาที่เปนแมขาย สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเกษตร  ธ.ก.ส. สนับสนุนเงินทุน 
เปนตน 
   (3)  กลุม/องคกร สามารถเชื่อมประสานกันไดอยางเต็มที่ โดยมี สกต. 
พิษณุโลก เปนแมขายในการเชื่อมประสาน สนับสนุนขอมูล คําปรึกษา และวัสดุอุปกรณการเกษตร 
จัดสถานการณใหสมาชิกเครือขายมีการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุม/เครือขายอื่น ๆ 
รวมทั้งประสานสถานบันการศึกษาเขามาใหความรวมมือและรวมเปนภาคีการทํางาน 
   (4)  กลุม/องคกรมีเพื่อนที่สามารถพูดคุย ปรึกษาหารือกันในเรื่องที่ตนเอง
ตองการไดเปนอยางดี  เชน เครือขายรวบรวมขาวโพด 
 การที่กิจกรรมตาง ๆ ที่ทีมวิจัยไดวางแผนไว สวนใหญเปนไปตามแผน เนื่องจากเหตุผลที่
สําคัญไดแก 
 ดานทีมวิจัยและผูชวยทีมวิจัย 
  (1)  ทีมวิจัยมีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความเปนทีม ทําใหการทํางานเปนไป   
อยางราบรื่น เปนไปในแนวทางเดียวกัน สามารถพูดคุยกันไดทุกสถานการณ  
  (3)  ความนาเชื่อถือของทีมวิจัยและทีมผูชวยวิจัย ซ่ึงเปนเจาหนาที่ สกต.  ธ.ก.ส. 
พัฒนาชุมชน เปนที่รูจักและทํางานคลุกคลีกับชาวบานอยูแลว 
  (4)  ความจริงจัง ความจริงใจของทีมวิจยั และทีมผูชวยวิจัย 
  (5)  งานวิจัยที่ทีมและผูชวยทีมวิจัยดําเนินการมีความสอดคลองกับงานที่ประจําที่
ปฏิบัติอยูแลว กลาวคือ เจาหนาที่ สกต.พิษณุโลก สนับสนุน สงเสริมวัสดุอุปกรณการเกษตรแก
เกษตร และเจาหนาที่ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแกลูกคา ฯ ทั้งสินเชื่อประเภทที่เปนวัสดุอุปกรณ
การเกษตร(Credit in kind) พรอมทั้งการใหสินเชื่อและการกํากับดูแลดวย (Supervise Credit) จงึ
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ทําใหการดําเนินงานของทีมวิจัยกับงานประจําสามารถผสมผสานกันไดดี นอกจากนี้ ภารกิจหนึ่ง
ของเจาหนาที่ สกต.พิษณุโลก คือ การเสริมสรางเครือขาย และภารกิจหนึ่งของเจาหนาที่ ธ.ก.ส.   
คือ การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุม/องคกรลูกคา   
  (6)  เปาหมายในการทํางานของทีมวิจัย เปนสวนหนึ่งของเปาหมายของหนวยงาน
ที่เปนทีมวิจัย กลาวคือ มีเปาหมายที่จะสรางความเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดของลูกคา ฯ /
เกษตรกร/สมาชิก/คนในชุมชน 
  (7)  กลุมเปาหมายในการทํางานของทีมวิจัย เปนสวนหนึ่งของกลุมเปาหมายของ
หนวยงานที่เปนทีมวิจัย  
  (8)  ทีมวจิัย และผูชวยวิจยัมคีวามสัมพันธที่ดีกับลูกคา/สมาชิกกลุม กลุมใหความ
ไววางใจ เคารพ นับถือ เชื่อใจซ่ึงกันและกนัเกิดความเปนเพื่อน 
  (9)  ทีมวจิัยมคีวามเขาใจแนวทางในการดาํเนินงานชดัเจน 
 ดานกลุม/องคกร/ผูนํากลุม องคกร 
  (10)  กจิกรรมที่ดําเนินการตอบสนองตอความตองการ/ปญหาของกลุม/องคกร 
  (11)  แตละกลุม/องคกรที่รวมมือกันเปนเครือขายมีประเด็นรวม/ความสนใจ
รวมกันของกลุม/องคกรชัดเจน เชน  เครือขายวัสดุอุปกรณการเกษตรมีประเด็นรวมกันคือ ตองการ
ตัดวงจรการเปนหนี้นอกระบบ  
  (12)  ผลประโยชนที่ชัดเจน กลาวคือ กลุมเปาหมายของโครงการ(กลุม/องคกร) 
มองเห็นประโยชนที่จะไดรับอยางชัดเจน เชน เครือขายวัสดุอุปกรณการเกษตร เครือขายรวบรวม
ขาวโพด เครือขายขาวปลอดภัย และเครือขายโคเนื้อสามารถมองเห็นประโยชนจากการเขารวมเปน
เครือขายอยางชัดเจน  
  (13)  ผูนํากลุม/องคกรมีความสามารถและเปนผูที่สมาชิกใหความเคารพ นับถือ
เปนอยางสูง ดังนั้น ในการชี้แจง ทําความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนการเชื่อมโยงเครือขายระหวางกัน
ทําใหสมาชิกมีความเชื่อมั่นในองคและผูนําในการที่จะสามารถดําเนินการใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมได 
  (14)   ผูนํากลุม/องคกรและสมาชิกมีความเชื่อมั่นตอหนวยงานตนสังกัดของทีม
วิจัย  ตลอดจนความสัมพันธที่ดีระหวางทีมวิจัยกับผูนํากลุม/องคกรและสมาชิก ทําใหมีความ
เชื่อมั่น และไววางใจที่จะดําเนินงานรวมกัน 
 ดานงบประมาณและสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ  
  (15)  มีเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม กลาวคือ ธ.ก.ส. กับ สกต. พิษณุโลก สามารถ
ชวยจัดการกับปญหาเรื่องเงินทุนของกลุม/สมาชิก/ชาวบานไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ 
  (16)  ความคาดหวังในการสนับสนุนดานเงินทุนของเครือขายที่มีตอ ธ.ก.ส.  
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  (17)  เขากับสถานการณปจจุบันที่ทุกกลุม/องคกร ตองชวยเหลือกัน พึ่งพาอาศัย
กันเอง ไมสามารถตางคนตางอยู ตางคนตางทําไดอีกตอไป ทําใหการดําเนินการเชื่อมโยงเครือขาย
ราบรื่นมากขึ้น 
 
 6.1.2  ปญหา/อุปสรรค ท่ีเกิดจากทีมวิจัย/ปจจัยสภาพแวดลอมอ่ืน 
  (1)  ทีมวจิัยขาดประสบการณในการรวบรวมและเรียบเรยีงขอมูลที่ไดจากการวจิัย
ใหเปนระบบ เนื่องจากบทบาท/ภารกิจและมีความถนดัในทางปฏิบัติ  
  (2)  การเชื่อมโยงของเครือขายระหวาง สกต.พิษณุโลก กับ สหกรณระหวางอําเภอ
ตาง ๆ ทุกอําเภอมีนอย จึงทําใหเครือขายสหกรณไมสามารถเชื่อมโยงกันไดดีเทาที่ควร เนื่องจาก
สหกรณมีความเปนนิติบุคคล กระบวนการเชื่อมโยงเครือขายคอนขางยุงยาก นอกจากนี้ ทีมวิจัย
มุงเนนความสนใจไปที่กลุมของเกษตรกรเปนสวนใหญ จึงมีเวลาในการจัดสถานการณ/สราง
โอกาสใหสหกรณตาง ๆ ที่มีอยูแตละอําเภอใหมีการพบปะ แลกเปลี่ยนกันนอยเกินไป  ฉะนั้น 
วิธีการจัดการ คือ จะตองจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง สกต.พิษณุโลก กับ สหกรณระหวาง
อําเภอตาง ๆ ทุกอําเภอใหมากขึ้นในโอกาสตอไป 
 
6.2  ประโยชนท่ีตัวนักวิจัยและทีมวิจัยไดรับ 
 6.2.1  ชุดความรูใหม 
 ในกระบวนการดําเนนิงานวจิัย ส่ิงที่ทีมวจิยัไดมาโดยมิไดคาดหวัง ไดแก 
  (1)  ภูมิปญญาทองถ่ินของชาวบานในการบริหารจัดการ เชน ในการเก็บรักษา
ผลผลิตขาวโพด เกษตรกรมีการสรางยุงฉางเก็บขาวโพด ซ่ึงมีลักษณะที่งายตอการสราง สามารถ
ระบายอากาศไดอยางเหมาะสม ไมเกิดการอับชื้น สามารักษาคุณภาพขาวโพดไดอยางดีเยี่ยม 
  (2)  ทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการเวลา การจัดลําดับความสําคัญ
ของงาน และการจัดลําดับความเรงดวนของงานของทีมวิจัย 
  (3)  เกิดเครือขายสุกร ซ่ึงเครือขายดังกลาวเกิดโดยทีมวิจัยมิไดคาดหวัง กลาวคือ 
จากการเขารวมประชุมของสมาชิกกองทุนหมูบานเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 ณ วัดดอนทอง 
อําเภอเมืองพิษณุโลก มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนํา/สมาชิกกองทุนหมูบาน เพื่อช้ีแจงทํา
ความเขาใจและสมัครใจเขารวมโครงการฯ การสรางเครือขาย ตอมา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2549  
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเกษตรกร/ผูสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร เพื่อที่จะจัดตั้งเครือขายสุกร 
ณ บานน้ําดํา อําเภอเมืองพิษณุโลก ตอมา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2549  ณ บานนายดาว  กันเกตุ และ
บานนายอุทัย ฉิมสา ไดมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผูที่สนใจ และในที่สุดจึงไดรวมกันจัดตั้ง
เครือขายสุกรขึ้น สมาชิก ไดแก กลุมเลี้ยงสุกร ทุกกลุมในตําบลดอนทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก 
เชื่อมกับ สกต.พิษณุโลก กิจกรรมที่ทํารวมกัน คือ อาหารสุกร วัสดุ/อุปกรณการเลี้ยงสุกร  สกต.
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พิษณุโลก เปนตัวกลางในการตอรองราคาอาหารสุกรกับบริษัท ฯ  ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อ เปนที่
ปรึกษา และดูแลอื่น ๆ ที่สมาชิกตองการ 
 
 6.2.2  ทักษะ/ประสบการณใหม 
  (1)  รูและเขาใจเกี่ยวกบัรูปแบบ/วิธีการและแนวทางในการทํางานกับเครือขาย  
  (2)  ทักษะในการจัดเวที จัดสถานการณ สรางโอกาสใหเกิดขึ้น 
  (3)  ทักษะในการทํางานรวมกับหนวยงานภาค ี
  (4)  รูและเขาใจการทํางานของหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของมากขึ้น 
  (5)  ทักษะในการประสานการทํางานรวมกับหนวยงานภาคี สถาบันการศึกษา 
กลุม/องคกร ผูนําและบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ มากขึ้น 
  (6)  เจาหนาที่ สกต. พิษณุโลก มีความชํานาญ/ทักษะในการปรับตัวใหเขากับ
ประชาชนไดมากขึ้น 
  (7)  สกต. พษิณุโลก ซ่ึงทําหนาที่เปนแมขาย มีทักษะในการวางแผนเพื่อใหสอด
รับการทํางานมากขึ้น 
  (8)  สามารถปรับกิจกรรมตามงานวิจัยใหเขากับงานประจําไดเปนอยางดี 
  (9)  การวางแผนที่จะตองทํางานรวมกับภาคีการพัฒนา เนื่องทีมวิจัยมาจาก
หนวยงานตาง ๆ ดังนั้น ในการทํางานจะตองมีการเตรียมการและการวางแผนการทํางานรวมกัน
เปนอยางดีและรอบคอบ 
  (10)  กระบวนการสรางความเขมแข็งใหกับกลุม/องคกรตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงโดยปกติหนวยงานที่รวมเปนทีมวิจัยมีเปาหมายที่จะสรางความ
เขมแข็งใหเกิดกับกลุม/องคกร/ชุมชน แตไมเปนระบบและมีกระบวนการที่ชัดเจน ดังนั้น
กระบวนการและขั้นตอนของการเชื่อมโยงเครือขายตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย ฯ ดําเนินการ จึง
เปนการนําเอาหลักวิชาการมาประยุกตใหเปนแนวทางการพัฒนาอยางชัดเจน เขาใจไดงาย  และเปน
รูปธรรม 
 
6.3  ขอเสนอแนะ 
 6.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจยั 
  (1)  ควรขยายการวิจัยการสรางเครือขายคุณคาไปยังจังหวัดอื่น ๆ ที่เหลืออีก 
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ใหนักพัฒนาในพื้นที่เรียนรูไป ปฏิบัติไป (Learning by doing) พรอมกับใช
หลักวิชาการเขามาชวยเปนแนวทาง ซ่ึงเปนรูปแบบที่ดี 
  (2)  ควรกําหนดสัดสวนของคนจนที่จดทะเบียนฯ ในการเขารวมโครงการให
ชัดเจน เพื่อใหสามารถอธิบายผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน 
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  (3)  ควรเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับกระบวนการจัดทําแผนชุมชน กลาวคือ 
กระบวนการเสริมสรางเครือขายคุณคาที่เปน Best Practice ควรนํามาปรับใชกับการหาแนวทางที่
เหมาะสมในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน เนื่องจากแผนชุมชนเปนกรอบทิศทางการพัฒนาตนเอง
ของชุมชน/กลุม/องคกร และกิจกรรมการเชื่องโยงเครือขายคุณคาควรจะมีอยูในแผนชุมชนดวย 
เพื่อใหผูนํากลุม/องคกร/ชุมชน สามารถนําหลักวิชาการมาใชไดจริงในทางปฏิบัติและเกิดประโยชน
อยางชัดเจน เปนรูปธรรม   
 6.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอดโครงการวิจยัในอนาคต 
  (1)  การสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายทั้ง 5 เครือขาย ควรจะดําเนินการ
ตอไป เนื่องจากขณะนี้ เครือขายอยูในชวงเร่ิมตน หากมีการสนับสนุนอยางตอเนื่องทั้งงบประมาณ
และวิชาการ โดยเฉพาะจากสถาบันการศึกษา จะทําใหการทํางานลักษณะที่มีหลักวิชาการเขามาชวย
ในการปฏิบัติงาน จะเปนรูปธรรมมากขึ้น ซ่ึงอาจเปนตนแบบในการนําหลักวิชาการเขามาชวยใน
การดําเนินการพัฒนา 
  (2)  ควรสงเสริมเครือขายที่มีความเขมแข็งเขามาเปนทีมวิจัยเพื่อผลักดันเครือขายที่
ออนแอใหสามารถพัฒนาเปนเครือขายที่เขมแข็ง 

(3)  ขาราชการหรือบุคคลในพื้นที่ควรจะตองเรียนรูรวมกันในกระบวนการสราง 
เครือขายที่ยั่งยนื เนื่องจากบคุคลกลุมดังกลาวทํางานใกลชิดกับกลุม/องคกร/ผูนํา ทําใหมีอิทธิพลตอ
ทัศนะของประชาชนในชุมชน 

(4)  ควรใหความรู ฝกอบรม หรือจัดเปนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับเจาหนาที่ของ 
องคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการสรางเครือขายคุณคา เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล
ทํางานใกลชิดกับประชาชนและมีศักยภาพในการสรางเครือขาย 

(5) จัดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู กับเครือขายที่ประสบความสําเร็จ เพื่อเปน 
สรางขวัญ และกําลังใจใหผูที่รวมดําเนนิการอยางสม่ําเสมอ 
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จํากัด, 2547 
กองวิชาการและแผนงาน.  รายงานผลการดําเนินงาน แกปญหาสังคมและความยากจนเชิง 
 บูรณาการ ของกรมการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพ ฯ :วรานนท เอนเตอรไพรส, 2547 
จุฑาทิพย    ภทัราวาท และคณะ “แนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกรประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด” 

กรุงเทพ ฯ  : สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , 2549 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพษิณุโลก. รายงายผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป 2549, 2549  

เอกสารอัดสําเนา 
ที่ทําการปกครองจังหวัดพิษณุโลก. รายงานขอมูลการจดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและ 
 ความยากจนเชิงบูรณาการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ,2548 เอกสารอัดสําเนา   
สํานักงานสหกรณจังหวดัพษิณุโลก. รายงานขอมูลกลุม/องคกรและสหกรณ ณ วนัที ่30 กันยายน  

2548, 2548  เอกสารอัดสาํเนา 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพษิณุโลก. รายงานขอมูลกลุมอาชีพ  ณ วันที ่30 กันยายน 2548, 

 2548  เอกสารอัดสําเนา 
ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพฒันาชุมชนเขตที่ 6. รายงานกลุมอาชีพท่ีไดรับดาวระดับประเทศ   

 3-5 ดาว ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ (OPC) ป พ.ศ. 2547, 2548 
 เอกสารอัดสําเนา 

สํานักงานเกษตรจังหวดัพิษณุโลก. รายงานขอมูลกลุม/องคกร  ณ วันที่ 30 กันยายน  2548, 2548 
 เอกสารอัดสําเนา 

สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลก. แผนกลยุทธเพื่อพัฒนาสหกรณ 
  การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ.2549-2551,มปป., 

 เอกสารอัดสําเนา 
 



ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ  นายวิรัช  วาณชิธนากุล 
ที่อยู  บานเลขที่ 1 หมูที่ 2 ตําบลหัวรอ อําเภอเมอืง จังหวดัพิษณุโลก 
สถานที่ทํางาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวดัพิษณุโลก 
 2/6  ถนนประสงคประสาท  อําเภอเมือง  จงัหวัดพิษณุโลก 
ตําแหนง ผูอํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  

 จังหวดัพิษณุโลก 
ประวัตกิารศึกษา  วิทยาศาสตรบณัฑิต(เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผลงานทางวิชาการ การวิจยั เร่ือง การประเมินผลการบริหาร/จัดการโครงการแกไขปญหาหนี้สิน 
 นอกระบบของเกษตรกรตามมาตรการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน 
 ในจังหวดัพะเยา 
  



ช่ือ  นายอดิศยั  ประไพศร ี
ที่อยู  บานเลขที่ 6/24  ถนนจาการบุญ ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง จังหวดัพิษณุโลก 
สถานที่ทํางาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวดัพิษณุโลก 
 2/6  ถนนประสงคประสาท  อําเภอเมือง  จงัหวัดพิษณุโลก 
ตําแหนง พนักงานสงเสริมธุรกิจลูกคา 9 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวดัพิษณุโลก 
ประวัติการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
ประวัติการทํางาน พ.ศ.2529 – 2530  ดํารงตําแหนงหวัหนาสินเชื่อ สาขาเนนิมะปราง 
 จังหวดัพิษณุโลก 
 พ.ศ.2530 – 2531  ดํารงตําแหนงหวัหนาสินเชื่อ สาขาเมืองลพบุรี 
  จังหวดัลพบุรี 
 พ.ศ.2531 – 2534  ดํารงตําแหนงหวัหนาสินเชื่อ สาขาวังทอง   
 จังหวดัพิษณุโลก 



 
ช่ือ  นายทองสุข   พระบาง 
ที่อยู  บานเลขที่ 25/8  ถนนพระอาทิตย ซอย 1 ตาํบลในเมือง อําเภอเมือง  
  จังหวดัพิษณุโลก 
สถานที่ทํางาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพษิณุโลก 
 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 
ตําแหนง พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก 
ประวัติการศึกษา  รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบลูสงคราม 
 การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผลงานทางวิชาการ การวิจยั จํานวน  2  เร่ือง ไดแก 
 1.  บทบาทองคการบริหารสวนตําบลที่มีผลตอการกระจายอํานาจใหกบั 
      ทองถ่ิน ป 2541 
 2.  การตรวจและติดตามงานในบทบาทหวัหนาฝายแผนงานและโครงการ  
      ป 2540 



ช่ือ  นายดุสิต    องอาจ 
ที่อยู  329/66 หมูที่ 4 ตําบลบานคลอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 
  โทรศัพท  0-5524-4757 
สถานที่ทํางาน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 ที่วาการอําเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 6 ว 
ประวัติการศึกษา  รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประวัติการทํางาน พ.ศ.  2533-2537  ดํารงตําแหนง พนักงานคุมพฤติกรรมจังหวดั 
    เชียงราย 
 พ.ศ.  2537-2539  ดํารงตําแหนง นักพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง และ 
    อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ 
 พ.ศ.  2539-2548  ดํารงตําแหนง นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 6 ว 
    ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพฒันาชุมชนเขตที่ 6  
ความชํานาญ 1.  เปนวิทยากรหลักในการฝกอบรม ประชมุ สัมมนา เจาหนาที่พัฒนาชมุชน/ 
       องคกร ของศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 6 และจังหวัด 
       ในเขตความรับผิดชอบ 
 2.  เปนวิทยากรหลักของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัด 
      พิษณุโลก 
 3.  เปนวิทยากรหลักของสํานักงาน ปปช. 
 4.  ใหคําปรึกษาเกีย่วกับการฝกอบรม ประชุม สัมมนาแกหนวยงานภายนอก 



ช่ือ  นายมนตรี  ณ  รังษี 
ที่อยู  บานเลขที่ 227 หมูที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลสันทราย อําเภอเมือง  
  จังหวดัเชยีงราย 
สถานที่ทํางาน สํานักงานสหกรณจังหวดัพษิณุโลก 
 เลขที่ 263 หมูที่ 8 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค (กม.7) ตําบลทาทอง  
 อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ตําแหนง สหกรณจังหวดัพิษณุโลก 
ประวัติการศึกษา  วิทยาศาสตรบณัฑิต(เศรษฐศาสตรเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ประวัติการทํางาน พ.ศ.  2539-2541  ดํารงตําแหนงสหกรณจังหวดัมุกดาหาร 
 พ.ศ.  2541-2541  ดํารงตําแหนงสหกรณจังหวดัลําปาง 
 พ.ศ.  2541-2543  ดํารงตําแหนงสหกรณจังหวดัสุโขทัย 
 พ.ศ.  2543-2545  ดํารงตําแหนงสหกรณจังหวดัพะเยา 
 พ.ศ.  2545-ปจจุบัน  ดํารงตําแหนงสหกรณจังหวดัพิษณุโลก 
ผลงานทางวิชาการ 1. บทความคอลัมภ “สหกรณบานเรา” หนังสือพิมพพษิณุโพสต 
     (หนังสือพมิพรายปกษ) ตั้งแตฉบับที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2546 ถึง  
      ฉบับที่ 42 เดือนพฤศจิกายน 2547 รวม 32 ฉบับ  
 2.  บทความคอลัมภ “แวดวงสหกรณ” หนังสือพิมพประชากร 
      (หนังสือพมิพรายปกษ) ตั้งแตฉบับที่ 1327  เดือน พฤษภาคม 2547  ถึง 
      ฉบับที่ 1342 เดือนธันวาคม 2547 รวม 15 ฉบับ  
 
 
 



รายชื่อทีมวิจยั 
 
1.  นายวิรัช วาณิชธนากุล   

ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)จังหวัดพิษณุโลก 
2.  นายทองสขุ พระบาง     

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก 
3.  นายมนตรี ณ รังษี      

สหกรณจังหวดัพิษณุโลก 
4.  นายอดิศยั ประไพศรี    

พนักงานสงเสริมธุรกิจลูกคา 9 สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
(ธ.ก.ส.)จังหวดัพิษณุโลก 

5.  นายยงยุทธ อินทรชาติ   
พนักงานสงเสริมกิจการสาขา 8 สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ฝายกจิการสาขา 2  

6.  นายดุสิต  องอาจ        
นักพัฒนาชุมชน 6 ว  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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