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บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร (Executive  Summary) 
โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที่จังหวัดหนองคาย 

 
 การดําเนินโครงการ ประกอบด้วย (1)  การศกึษาสถานการณ์และบทบาทการ
ดําเนินงานของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ (2)  การตรวจสอบข้อมลูคนจนจดทะเบียนของสมาชิก
กลุม่/องค์กร/สหกรณ์ และ (3)  การจดัเวทีสร้างความเข้าใจระหวา่งผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์
เก่ียวกบัการจดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานและการเช่ือมโยงเครือขา่ยของกลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ กระบวนการดําเนินงานใช้ (1)  การศกึษาเอกสารและการประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง (2)  การประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือสร้างความเข้าใจ และชีช้วนเข้าร่วมโครงการ การ
ร่วมกนัวิเคราะห์แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัสถานการณ์และบทบาทของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ 
การประเมนิความสนใจและความพร้อมในการสร้างเครือขา่ย การจดัทํากรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ย การทบทวนกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ย การเลือกตัง้คณะกรรมการเครือขา่ย 
การประชมุประจําเดือนของคณะกรรมการเครือขา่ยเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันากิจกรรม
การเช่ือมโยงภายในเครือขา่ย การประสานระหวา่งคณะกรรมการเครือขา่ยกบัผู้ นํากลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ย การตดิตามผลการเช่ือมโยงเครือขา่ย และการสรุปบทเรียน ผล
การดําเนินโครงการสรุปได้ ดงันี ้
 

 1. สถานการณ์ในภาพรวมและการเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
ในพืน้ที่จงัหวัดหนองคายก่อนโครงการเข้าไปในพืน้ที่ พบวา่ จงัหวดัหนองคาย เร่ิมก่อตัง้
เป็นชมุชนมาตัง้แตย่คุก่อนประวตัศิาสตร์ประมาณ 3,000 ปี การท่ีจงัหวดัหนองคายมีท่ีตัง้
เสมือนหนึง่ประตสููอิ่นโดจีนและมีรูปร่างของพืน้ท่ีเป็นแนวยาวคูข่นานกบัแมนํ่า้โขง ประกอบกบั
การมีธรรมชาตแิละวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ทําให้เป็นจงัหวดัท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเดน่ มีการ
รวมกลุม่ของประชาชนในพืน้ท่ีเป็นจํานวนมากทัง้ในรูปของกลุม่ องค์กร หรือสหกรณ์ โดยการ
สง่เสริมของหน่วยงานตา่งๆโดยเฉพาะภาครัฐ ภายใต้นโยบาย/โครงการตา่งๆ ซึง่มีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ลกัษณะการเข้าเป็นสมาชิกของประชาชนในกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ 
จงึมุง่ “สทิธิ” มากกวา่การทํา “หน้าท่ี” จงึทําให้ขาดความเข้มแข็ง แม้วา่รัฐจะพยายามสง่เสริม
อยา่งเตม็ท่ีแตห่ากการสง่เสริมยงัใช้วธีิการจดัตัง้หรือ”สัง่การ” ความยัง่ยืนก็จะไมเ่กิดขึน้ แม้
นโยบายจะมีการสง่เสริมสหกรณ์มายาวนาน แต ่ “คนสหกรณ์”  ในจงัหวดัหนองคายยงัไมมี่
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสหกรณ์ การเช่ือมโยงเครือขา่ยท่ีมีอยูเ่ดมิในพืน้ท่ีก่อนโครงการเข้า
ไป มีลกัษณะท่ีเจ้าหน้าท่ีสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคายดําเนินการจบัคูใ่ห้ทําธรุกิจกนั เป็น
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แบบ “คูค้่า” มากกวา่ท่ีจะเป็น “เครือขา่ย” ท่ีร้อยเรียงหวัใจเข้าด้วยกนั เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
อยา่งตอ่เน่ืองและเดนิทางไปสูค่วามเข้มแข็งคือ ความพยายามท่ีจะยืนอยูบ่นขาของตวัเองอยา่ง
มีศกัดิศ์รี 
 

 2.  ข้อมูลคนจนในพืน้ที่จงัหวัดหนองคาย 
 ข้อมลูจากสํานกังานจงัหวดัหนองาย และจากการแจงนบั ตรวจสอบเพิ่มเตมิของ
คณะวิจยัร่วมกบัสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย และผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ในพืน้ท่ี 
พบวา่ จํานวนประชากรของจงัหวดัหนองคายทัง้หมด 903,907  คน มีผู้จดทะเบียนคนจน 
133,203 คน คดิเป็นร้อยล 14.74 ของประชากรทัง้หมด กลุม่ปัญหาท่ีมีคนจนจดทะเบียนมาก
ท่ีสดุ คือ ปัญหาหนีส้นิ รองลงมาได้แก่ ปัญหาท่ีทํากิน และท่ีอยูอ่าศยั สหกรณ์จดทะเบียนและ
สหกรณ์ภาคประชาชนมีสมาชิกท่ีจดทะเบียนคนจนร้อยละ 55.7 และ 19.4 ของสมาชิกทัง้หมด
ตามลําดบั  สมาชิกของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ทีเข้าร่วมเครือขา่ยของโครงการจดทะเบียนคนจน
ร้อยละ 69.93 ของสมาชิกทัง้หมด แสดงวา่สมาชิกสว่นใหญ่ของเครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์
จงัหวดัหนองคายเป็นคนยากจนกระจายตวัอยูใ่นพืน้ท่ีตา่งๆของจงัหวดัหนองคาย 
 

 3. เครือข่ายที่เกิดขึน้ ผลการดําเนินงานของทีมวิจยัได้เครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์
จงัหวดัหนองคายท่ีเกิดจากความสมคัรใจ และเกิดกิจกรรมเครือขา่ยคณุคา่ขึน้ และคาดวา่จะ
เกิดขึน้ ทัง้คณุคา่ทางสงัคมและคณุคา่ทางเศรษฐกิจ คณุคา่ทางสงัคมคือการเพิ่มคา่ทนุทาง
สงัคมมากขึน้ได้แก่ การรู้จกั/คุ้นเคยกนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั การปรับใจให้ตรงกนั
ก่อนจะร่วมมือกนั การเกิดกลไกการจดัการของเครือขา่ยโดยมีคณะกรรมการและข้อบงัคบั
เครือขา่ย มีการประชมุและเรียนรู้การประชมุเพ่ือเป็นเวทีกระตุ้นให้เกิดการเช่ือมโยงกิจกรรม 
การรู้จกัปรับทกุข์หรือปรึกษาหารือกนั รวมทัง้เกิดการพฒันาภาวะผู้ นําในคณะกรรมการและ
สมาชิกของเครือขา่ย สว่นคณุคา่ทางเศรษฐกิจนัน้ได้เกิดกิจกรรมเช่ือมโยงระหวา่งกลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ภายในเครือขา่ย หลายกิจกรรมท่ีสําคญั ได้แก่ การซือ้ขายปุ๋ ย การซือ้ขายยาปราบ
ศตัรูพืช การซือ้ขายผลติภณัฑ์ผ้าและอาหารสําเร็จรูปพืน้บ้านไปจําหนา่ย ตลาดกลางสนิค้า
เกษตร เป็นต้น กิจกรรมของเครือขา่ยท่ีเกิดขึน้ แตกตา่งจากเครือขา่ยเดมิท่ีสํานกังานสหกรณ์
จงัหวดัหนองคายดําเนินการมาคือ เป็นเครือขา่ยท่ีให้ข้อมลู โอกาสทางการตลาดแก่สมาชิก
เครือขา่ย นอกนัน้ยงัมีแนวทางอนาคตท่ีสมาชิกเครือขา่ยจะช่วยเหลือกนัทางธุรกิจได้ 
 ลกัษณะของเครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์จงัหวดัหนองคายเป็นเครือขา่ยพืน้ท่ี ซึง่มี 
กิจกรรมหลายอยา่งอยูภ่ายในพืน้ท่ี สมาชิกภายในเครือขา่ยสามารถแลกเปล่ียนแนวคดิและ
ผลผลติภายในเครือขา่ยได้ตลอดเวลา ลกัษณะการดําเนินงานท่ีสําคญั ได้แก่ การมี
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คณะกรรมการเครือขา่ยมาจากการเลือกตัง้ของสมาชิกเครือขา่ยทัง้หมด การมีข้อบงัคบั
เครือขา่ย การประชมุประจําเดือนของเครือขา่ย การประสานงานในระหวา่งคณะกรรมการ
เครือขา่ยกบักลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก การจดัทําข้อมลูเพ่ือการตดิตอ่ส่ือสารกิจกรรม
เช่ือมโยงเครือขา่ย และการระดมทนุดําเนินงานของเครือขา่ย ทีมวิจยัทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้งหรือผู้
หนนุเสริม คอยให้คําปรึกษา ชีแ้นะ โดยมีคณะกรรมการเครือขา่ยเป็นตวัขบัเคลื่อนให้มีกิจกรรม
ภายในเครือขา่ย 
 เครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์จงัหวดัหนองคาย มีระดบัการพฒันาถึงขัน้รวมกนัใน
พืน้ท่ีเพ่ือทํากิจกรรมร่วมกนั ซึง่อาจจะขยายไปสูก่ารเป็นเครือขา่ยท่ีเข้มแข็งได้ ปัจจยัสําคญัท่ี
ทําให้เกิดเครือขา่ย ได้แก่ ความต้องการและความสนใจของผู้ นําและสมาชิกกลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ในพืน้ท่ี ภาวะผู้ นําของผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ การสร้างความเข้าใจและให้ความรู้
ของทีมวิจยั การจดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงาน การทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานเป็น
ระยะๆ การหนนุเสริมของทีมวิจยัและสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย การประชมุอยา่ง
ตอ่เน่ืองและ การประสานงานภายในเครือขา่ย เป็นต้น  
 ปัจจยัแหง่ความสําเร็จท่ีมีความสําคญัและควรดําเนินงานอยา่งจริงจงัมากขึน้ ได้แก่  
การสื่อสารกบักลุม่/องค์กร/สหกรณ์สมาชิกของเครือขา่ยท่ีไมมี่ตวัแทนเป็นกรรมการเครือขา่ย 
การสื่อสารกบัสมาชิกของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ย การเพิ่มพืน้ท่ีให้สมาชิก
เครือขา่ยได้เสนอข้อมลูความต้องการและโอกาสผา่น Home page ของเครือขา่ย การระดมทนุ
ของเครือขา่ยอยา่งตอ่เน่ืองเหมาะสม และสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคายควรขยาย
บทบาทสง่เสริมเครือขา่ยการเรียนรู้ เปล่ียนบทบาทจากการสัง่การมาเป็นการเสริมสร้าง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 
 

 4.  เครือข่ายคุณค่ากับแก้ปัญหาความยากจน  เครือขา่ยคณุคา่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความยากจนได้เน่ืองจากความเป็นเครือขา่ยช่วยให้ปัจเจกชนท่ีรวมตวักนัและมีพลงั 
“เพ่ือนคูค่ดิ”    หากรู้จกัพอก็จะมีโอกาสลดความยากจนลง    ผู้ นํา/ตวัแทนหรือสมาชิกกลุม่/ 
องค์กร/สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการสว่นใหญ่เป็นคนยากจน (ร้อยละ 69.93)  การนําโครงการเข้า
ไปในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย ชว่ยกระตุ้นผู้ นํากลุม่เกิดการเปล่ียนแปลงทางความคดิและช่วยให้
ผู้ นํากลุม่ได้รู้จกักนัได้เพ่ือน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั ได้ปรับทกุข์และปรับใจให้ตรงกนั 
เป็นการเพิ่มทนุสําคญัในการลดหรือแก้ปัญหาความยากจน ชว่ยให้ผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ 
“มีสตเิกิดขึน้” และตระหนกัในคณุคา่ของการพึง่ตนเองได้ ซึง่กระบวนการสร้างและพฒันา
ดงักลา่ว ต้องใช้ความพยายามอยา่งตอ่เน่ือง ในมิตคิณุคา่ทางเศรษฐกิจ เครือขา่ยคณุคา่ช่วยให้
คนยากจนท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ย มีโอกาสจะได้สนิค้าราคาถกูลง หรือ เพิ่มอํานาจตอ่รองการ
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ซือ้-ขาย มากขึน้ กิจกรรมภายในเครือขา่ยช่วยให้คนยากจนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ
ขยายโอกาส  
 5.  สรุปและข้อเสนอแนะ  ตามแผนการดําเนินงาน ทีมวิจยัตัง้เป้าหมายท่ีจะผลกัดนั
ให้เครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์จงัหวดัหนองคายเป็นเครือขา่ยท่ีเข้มแข็ง แตผ่ลการดําเนินงาน
ได้บรรลขุัน้สองของพฒันาการเป็นเครือขา่ย คือ เครือขา่ยได้ทํากิจกรรมร่วมกนัได้บางสว่น 
เน่ืองจากมีข้อจํากดัและปัญหา/อปุสรรคหลายประการ ท่ีสําคญัได้แก่ การประสานระหวา่ง
คณะกรรมการเครือขา่ยกบัสมาชิก ผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นคณะกรรมการเครือขา่ยมี
สถานภาพ/บทบาทหลายตําแหนง่ในเวลาเดียวกนั บางครัง้ขาดประชมุหรือให้บคุคลอ่ืนมา
ประชมุแทน รูปร่างของจงัหวดัหนองคายท่ียาวมากทําให้ระยะทาง/การคมนาคมระหวา่งกลุม่/
องค์กร/สหกรณ์มีความยากลําบากท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม ปัญหาการจดัตัง้ชมรมสหกรณ์ภายใน
จงัหวดั ทําให้สมาชิกเครือขา่ยบางสว่นเห็นวา่นา่จะยบุเครือขา่ยท่ีเกิดขึน้ใหมไ่ปรวมกบัชมรม 
สหกรณ์ เป็นต้น 
 ประโยชน์ท่ีนกัวิจยัและทีมวจิยัได้รับ ในแง่ชดุความรู้ใหม ่ ได้แก่ เทคนิคการจดั
กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม คณุคา่เก่ียวกบัความเข้มแข็งของชมุชน การเรียนรู้ท่ีได้จาก
ของจริง เป็นการสงัเคราะห์มากกวา่การวเิคราะห์ การพฒันาท่ีให้ความสําคญัเร่ืองวฒันธรรม 
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความสําเร็จของเครือขา่ย และแนวทางพฒันาเครือขา่ยโดยหนว่ยงานของรัฐ ไม่
อาจก่อให้เกิดความเข้มแข็งได้ สว่นในแงท่กัษะ/ประสบการณ์ใหม ่ ได้แก่ ได้รือ้ฟืน้จิตวิญญาณ
สหกรณ์ท่ีมีอดุมการณ์ช่วยถ่วงดลุกระแสทนุนิยมให้คนหนักลบัมาสูก่ารใสใ่จตอ่ผู้ อ่ืน และพร้อม
ท่ีจะให้ความร่วมมือกบัผู้ อ่ืนท่ีจะสร้างคณุภาพชีวิตร่วมกนั ได้ร่วมยกร่างข้อบงัคบัเครือขา่ย
กลุม่/ 
องค์กร/สหกรณ์จงัหวดัหนองคาย เช่ือมัน่ในหลกัการพึง่ตนเอง และได้ความรู้เก่ียวกบัแนวคดิ
การสร้างและพฒันาเครือขา่ย ปัญหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไข เน่ืองจากการสร้างเครือขา่ย
โดยใช้ความสมัพนัธ์ในเชิงความไว้วางใจ ความเป็นเพ่ือนรู้ใจ ความตัง้ใจมุง่มัน่ ฯลฯ ซึง่
ลกัษณะเช่นนีจ้ะปรากฏเห็นได้ตอ่เม่ือมีเวลาสกัระยะหนึง่สําหรับการเรียนรู้ โครงการพฒันา
อาจต้องใช้เวลามากกวา่ท่ีคาดไว้ภายใน 1 ปี จงึจะสามารถสร้างเครือขา่ยท่ีเข้มแข็งได้ ดงันัน้ 
ควรขยายเวลาเพ่ือดําเนินโครงการตอ่ไปอีกอยา่งน้อย 1 ปี 
 

 



บทคัดย่อ 
โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที่จังหวัดหนองคาย 

 
 โครงการนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของกลุม่/ 
องค์กร/สหกรณ์  ตรวจสอบข้อมลูคนจนจดทะเบียนของสมาชิกกลุม่/องค์กร/สหกรณ์และจดัเวทีสร้าง
ความเข้าใจระหวา่งผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์เก่ียวกบัการจดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานและ 
การเช่ือมโยงเครือขา่ยของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ กระบวนการดําเนินงานตามโครงการใช้การศกึษา
เอกสาร/การประสานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง การประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือสร้างความเข้าใจและชีช้วน
เข้าร่วมโครงการ  การร่วมกนัวเิคราะห์แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัสถานการณ์และบทบาทของกลุม่/
องค์กร/สหกรณ์  การประเมินความสนใจและความพร้อมในการสร้างเครือขา่ย  การทบทวนกรอบ  
ทิศทางการดําเนินงานของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ย  การเลือกตัง้คณะกรรมการ
เครือขา่ย   การประชมุประจําเดือนของคณะกรรมการเครือขา่ยเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันา 
กิจกรรมการเช่ือมโยงภายในเครือขา่ย  การประสานระหวา่งคณะกรรมการเครือขา่ยกบัผู้ นํากลุม่/ 
องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ย  การตดิตามผลการเช่ือมโยงเครือขา่ย     และการสรุป 
บทเรียน 
 ผลการดําเนินโครงการพบวา่ การเป็นสมาชิกในกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ของประชาชนใน 
จงัหวดัหนองคายนัน้มุง่ “สทิธิ” มากกวา่การเข้าไปทํา “หน้าท่ี” กลุม่/องค์กร/สหกรณ์ขาดความ         
เข้มแข็ง  คณะกรรมการและสมาชิกไมมี่ความเข้าใจในแนวคดิของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีตนสงักดั  
หนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีมีหน้าท่ีสง่เสริมยงัใช้วธีิการจดัตัง้ สัง่การ มากกวา่การหนนุเสริม ความเข้มแข็ง
และยัง่ยืนของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์จงึไมเ่กิดขึน้  การเช่ือมโยงเครือขา่ยท่ีมีอยูเ่ดมิในพืน้ท่ีก่อน           
โครงการเข้าไป เกิดจากเจ้าหน้าท่ีสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคายดําเนินการจบัคูใ่ห้ทําธุรกิจกนั
เป็นแบบ “คูค้่า” มากกวา่การเป็น “เครือข่าย”  หลงัจากโครงการเข้าไปในพืน้ท่ี  ทีมวิจยัได้ดําเนินการ
หนนุเสริมชีช้วนให้ผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ได้ตระหนกัในคณุคา่ของกลุม่และเครือขา่ย ทําให้ผู้ นํา
กลุม่/องค์กร/สหกรณ์คดิรวมตวักนัเป็นเครือขา่ยและพฒันาการเป็นเครือขา่ยท่ีเช่ือมโยงกิจกรรม        
บางอยา่ง ก่อให้เกิดคณุคา่ทางสงัคมในแง่การเพิ่มทนุทางสงัคม เช่น การรู้จกัมกัคุ้นกนั การ
แลกเปล่ียนแนวคดิและปรับใจให้ตรงกนั  เกิดการพฒันาภาวะผู้ นํา  ฯลฯ  และเกิดคณุคา่ทาง
เศรษฐกิจในแง่ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และขยายโอกาส จากกิจกรรมบางอยา่งท่ีเช่ือมโยงกนัภายใน
เครือขา่ย เครือขา่ยคณุคา่มีสว่นช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้  เน่ืองจากสมาชิกกลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการสว่นใหญ่เป็นคนยากจน  โครงการได้ช่วยกระตุ้นผู้ นํากลุม่มีการ
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เปล่ียนแปลงทางความคดิ ช่วยให้ผู้ นํากลุม่ได้รู้จกักนั     มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งกนั มีการ
ปรับทกุข์และปรับใจให้ตรงกนั 
 
และช่วยให้ผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ “มีสตเิกิดขึน้” และตระหนกัในคณุคา่ของการพึง่ตนเอง  ซึง่เป็น
ต้นทนุสําคญัในการลด/แก้ปัญหาความยากจน  ในแง่เศรษฐกิจเครือขา่ยได้ช่วยให้คนยากจนมี
โอกาสได้สนิค้าราคาถกูลงและเพิ่มอํานาจตอ่รองการซือ้ขายมากขึน้  กระบวนการพฒันาเครือขา่ย
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยแก้ปัญหาความยากจน ต้องใช้ความพยายามอยา่งตอ่เน่ือง  เน่ืองจากการ
สร้างเครือขา่ยมีลกัษณะเป็นการสร้างความสมัพนัธ์เชิงความไว้วางใจ  ความเป็นเพ่ือนท่ีรู้ใจ  ความ
ตัง้ใจมุง่มัน่  การรู้จกัพอเพียง  ฯลฯ   ซึง่ลกัษณะเช่นนีจ้ะปรากฏขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือมีเวลาสกัระยะหนึง่
สําหรับการเรียนรู้และพฒันาไปสูเ่ครือขา่ยท่ีเข้มแข็ง 
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รายงานการเงิน โครงการพฒันาขบวนการ 
สหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัหนองคาย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  บริบทจงัหวัดหนองคาย 
 
 1.1.1  ความเป็นมา 
   

  ชมุชนในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย      เร่ิมต้นมาตัง้แตย่คุก่อนประวตัศิาสตร์ 
ประมาณ 3,000 ปี (ช่วงสมยัเดียวกบับ้านเชียง จงัหวดัอดุรธานี) ซึง่มีการพบหลกัฐานทาง
โบราณคดีท่ีแสดงถึงการตัง้หลกัแหลง่ของกลุม่คนท่ีบ้านโคกคอน อําเภอทา่บอ่ ได้แก่ 
เคร่ืองปัน้ดนิเผาลายเชือกทาบ ขวานหินขดัและลกูปัดจํานวนมาก   
  ตามตํานานอรัุงคธาต ุ ซึง่วา่ด้วยการเผยแพร่พระพทุธศาสนา ได้กลา่วถงึเมือง
ตา่งๆท่ีมีการสร้างพระธาตเุจดีย์ขึน้เพ่ือบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุเช่น เวียงงวั (สนันิษฐานวา่ คือ
บริเวณตําบลบ้านฝาง อําเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย) เวียงนกยงู (อยูต่ดิกบัห้วยโมง ก่ิงอําเภอ
โพธ์ิตาก จงัหวดัหนองคาย)  นอกนัน้ยงัมีหลกัฐานท่ีนา่สนใจเก่ียวกบัเมืองหนองคาย วา่ปลาย
สมยัขอมเรืองอํานาจ ราวพทุธศตวรรษท่ี 18 กลา่วถงึ “เมืองเวียงคกุ” ท่ีตัง้อยูริ่มแมนํ่า้โขง มี
อาณาบริเวณครอบคลมุตวัเมืองหนองคาย มีการพบซากปราสาท ชิน้สว่นของยอดปรางค์ กลีบ
ขนนุ และเทวรูปจําหลกับนแผน่ทราย  
  ในหลกัศลิาจารึก หลกัท่ี 1 สมยัพอ่ขนุรามคําแหงแห่งสโุขทยั กลา่วถึงเร่ืองราว
เก่ียวโยงกบัพืน้ท่ีหนองคายและเวียงจนัทน์ ซึง่อยูต่รงกนัข้ามวา่ “ฮอดฝ่ังของเถิงเมือง
เวียงจนัทน์ เวียงคําเป็นท่ีแล้ว” หมายความวา่ สโุขทยัมีอาณาเขตด้านทิศตะวนัออกถึงเมือง
เวียงจนัทน์ และเมืองเวียงคํา ริมฝ่ังแมนํ่า้โขง สนันิษฐานวา่ “เวียงคกุ” ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นเขต
อําเภอเมืองหนองคาย น่าจะเป็นเมืองเดียวกบัเมือง”เวียงคํา” มีการค้นพบโบราณสถาน 
โบราณวตัถใุนเมืองเวียงคกุหลายแห่ง (เวียงคกุ เป็นเมืองโบราณตัง้แตส่มยัขอมโบราณ ปัจจบุนั
มีร่องรอยสภาพปรักหกัพงั เรียงรายอยูริ่มแมนํ่า้โขงบนถนนสายหนองคาย – ท่าบอ่)  
  ใน พ.ศ. 2103  สมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดแิห่งกรุงศรีอยธุยาตอนต้น คราว
สงครามช้างเผือกระหวา่งไทยกบัพมา่ เม่ือพมา่ยกทพัยดึเมืองเชียงใหมไ่ด้ พระเจ้าไชยเชษฐา- 
ธิราช ซึง่ครองเมืองเชียงใหมข่ณะนัน้เป็นผู้ นําชาวเมืองเชียงใหมอ่พยพหนีสงครามไปอยูท่ี่
อําเภอศรีเชียงใหม ่ในจงัหวดัหนองคายปัจจบุนั 
  สมยัรัชกาลท่ี 3  เกิดกบฎเจ้าอนวุงค์ผู้ครองนครเวียงจนัทน์ กองทพัไทย  
สามารถปราบกบฎได้ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั จงึโปรดเกล้าฯให้พระปทมุเทวา- 
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ภิบาล(ท้าวเคน)ปกครองเมืองเวียงจนัทน์ และให้ขึน้กบัเมืองหนองคาย ซึง่มีฐานะเป็นหวัเมือง
ลาวฝ่ายเหนือ ตอ่มาในปี พ.ศ. 2436  ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ไทย
ต้องเสียดนิแดนฝ่ังซ้ายแมนํ่า้โขงบางสว่น รวมทัง้เมืองเวียงจนัทน์ให้แก่ฝร่ังเศส  ลดฐานะเมือง
หนองคาย ซึง่เคยเป็นหวัเมืองลาวฝ่ายเหนือให้ไปอยูใ่นเขตการปกครองของมณฑลอดุร ในปี 
พ.ศ. 2457 สมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั มีการปรับเปล่ียนระบอบการปกครอง
ใหม ่หนองคายจงึได้รับการจดัตัง้ให้เป็นเมืองโดยมีข้าหลวงปกครองตอ่เน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั 
  บริเวณท่ีตัง้ตวัเมืองหนองคายเดมิเป็นชมุชนเลก็ๆช่ือ “บ้านไผ”่ ซึง่มีไม้ไผอ่ยู่
ทัว่ไป สนันิษฐานวา่ อยูใ่นเขตการปกครองของเวียงคกุ ซึง่เป็นเมืองโบราณ คําวา่ “หนองคาย” 
น่าจะมาจากคําวา่ “บงึคา่ย” หรือ “หนองคา่ย” ซึง่กองทพัไทยช่วงปรากฎกบฏเจ้าอนวุงค์ ตัง้อยู่
ท่ีคา่ยบกหวานหา่งจากแมนํ่า้โขงจงึต้องอาศยันํา้จากหนองนํา้มาบริโภค และเรียกหนองนํา้นัน้
วา่ บงึคา่ย หรือ หนองคา่ย โดยนิยมเรียกหนองคา่ยมากกวา่ เม่ือมีการตัง้เมืองใหมบ่ริเวณ
ชมุชนบ้านไผ ่ จงึนําช่ือหนองคา่ย ซึง่ถือวา่เป็นนามมงคลมาใช้เรียกเมืองใหม ่ ช่ือ หนองคา่ย 
ตอ่มาเพีย้นเป็น “หนองคาย” กอไผแ่ละหนองนํา้จงึกลายดวงตราของจงัหวดั 
 
 1.1.2  ที่ตัง้ 
  จงัหวดัหนองคายตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มี
ระยะหา่งจากกรุงเทพฯ 616 กิโลเมตร ตามระยะทางหลวงแผน่ดนิ สาย 2 ถนนมิตรภาพ และ
ห่างจากกําแพงนครเวียงจนัทน์ ซึง่เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
24 กิโลเมตร โดยมีแมนํ่า้โขงเป็นเส้นพรมแดน ท่ีตัง้ของจงัหวดัมีความสมัพนัธ์กบับริเวณ
แวดล้อมตามทิศหลกั ดงันี ้
  ทิศเหนือ จดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสะพาน 
    มิตรภาพไทย – ลาว เช่ือมตอ่กนัระหวา่งสอบประเทศ 
  ทิศใต้  จดจงัหวดัอดุรธานี สกลนคร 
  ทิศตะวนัออก จดจงัหวดันครพนม 
  ทิศตะวนัตก จดจงัหวดัเลย 
  พิจารณาจากลกัษณะท่ีตัง้ของจงัหวดัหนองคาย จดัวา่เป็นจงัหวดัท่ีมีทําเล
ท่ีตัง้เป็นจดุเช่ือมตอ่ระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเป็น
ประต ู(Gate Way) สูอิ่นโดจีน ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1  แผนท่ีประเทศไทยแสดงตําแหนง่จงัหวดัหนองคาย 
   

สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว สปป.ลาว 
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  1.1.3  ขนาดและรูปร่าง 
   จงัหวดัหนองคายมีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 7,332.38 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 4,582,675 ไร่ เม่ือเปรียบเทียบจงัหวดัอ่ืนๆ ในประเทศไทยถือวา่เป็นจงัหวัดขนาด
กลาง จากพืน้ท่ีดงักลา่วจําแนกการใช้พืน้ท่ีได้ดงันี ้
  
ท่ี การใช้พืน้ท่ี พืน้ท่ี (ไร่) ร้อยละของพืน้ท่ี
1 พืน้ท่ีการเกษตร 2,351,507 51.31 
2 พืน้ท่ีป่าไม้ 370,560 8.08 
 2.1  ป่าอนรัุกษ์ 117,100 3.86 
 2.2  เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าภวูวั 116,502 2.54 
 2.3  พืน้ท่ีกนัคัน่อ่ืน ๆ 76,898 1.68 

3 พืน้ท่ีสาธารณประโยชน์ 1,860,608 40.69 
 

   รูปร่าง(Shape)จงัหวดัหนองคาย หากพิจารณาจากแผนท่ีจะเห็นวา่เป็นจงัหวดั
ชายแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษ คือมีรูปร่างเป็นแนวยาวทอด
ขนานไปตามแมนํ่า้โขง  วดัความยาวจากอําเภอสงัคมถงึอําเภอบงึโขงหลง มีความยาว        
ทัง้สิน้ 330.60 กิโลเมตร  ความกว้างของพืน้ท่ีจากทิศเหนือมาทิศใต้โดยเฉล่ียประมาณ 25-50  
กิโลเมตร  จดัเป็นจงัหวดัท่ีมีอปุสรรคในการบริหารจดัการ อนัเน่ืองมาจากระยะทางท่ีห่างไกล
จากศนูย์การปกครองซึง่อยูใ่นเขตอําเภอเมืองหนองคาย   
 
  1.1.4  ลักษณะภมิูประเทศ 
   ลกัษณะพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีสงู ลกัษณะคล้ายลอนลกูคล่ืน ระดบัความสงู
เฉล่ียจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 1,200 ฟตุ  ด้านตะวนัออก ตะวนัตกและด้านใต้เป็นท่ีสงู  
สว่นท่ีราบจะอยูบ่ริเวณตอนเหนือมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุม่แมนํ่า้โขง ลกัษณะภมูปิระเทศแยกได้
เป็น 4 บริเวณ ได้แก่ 
   1.) เขตพืน้ท่ีคอ่นข้างราบ ได้แก่ เขตอําเภอเมืองหนองคาย ท่าบอ่  
ศรีเชียงใหม ่ ซึง่ใช้ประโยชน์ในการทํานาและทําสวนบริเวณริมฝ่ังแมนํ่า้โขง 
   2.) เขตพืน้ท่ี ๆ เป็นคล่ืนลอนลาด  กระจายอยูท่กุอําเภอเป็นหยอ่ม ๆ 
ซึง่สว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีทํานาและปลกูพืชไร่  นอกนัน้เป็นสวนและป่าธรรมชาต ิ
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   3.) เขตพืน้ท่ีเป็นคล่ืนลอนชนั เป็นภเูขาและป่าธรรมชาต ิ เช่น ป่าไม้        
เตง็รัง  เบญจพรรณ พบในเขตอําเภอบงึกาฬ  เซกา บงึโขงหลง  ศรีวิไล  บุง่คล้า  พรเจริญและ
สงัคม 
   4.) เขตพืน้ท่ี ๆ เป็นภเูขาท่ีมีความสงูชนั  ความสงูเฉลี่ยจากระดบันํา้ทะเล
ตัง้แต ่ 200 เมตรขึน้ไป  เป็นเขตเทือกเขาตา่ง ๆ ทางทิศตะวนัตกในเขตอําเภอสงัคมและทิศ
ตะวนัออกในเขตอําเภอบงึกาฬ ลกัษณะภเูขาด้านทิศตะวนัออกเป็นภเูขาโดด เชน่ ภสูงิห์ ภทูอก 
ภวูงั ภลูงักา ฯลฯ 
   เน่ืองจากแมนํ่า้โขงไหลผา่นอําเภอตา่ง ๆ หลายอําเภอ   จงึก่อให้เกิดประโยชน์
ในการเกษตรกรรม  ราษฎรได้อาศยัแมนํ่า้โขงเป็นแหลง่นํา้ท่ีใช้เพ่ือการเกษตรและอปุโภค
บริโภค โดยเฉพาะราษฎรท่ีอาศยัอยูริ่มแมนํ่า้โขงจะได้รับประโยชน์มากกวา่ราษฎรท่ีอาศยัอยู่
ลกึเข้าไปภายในแผน่ดนิ  นอกจากนีสํ้านกังานพลงังานแห่งชาตไิด้จดัตัง้สถานีสบูนํา้ด้วยไฟฟ้า
ใน 11 อําเภอ 2 ก่ิงอําเภอ รวมทัง้สิน้ 113 สถานี  เพ่ือสบูนํา้จากแมนํ่า้โขงและแหลง่อ่ืน ๆ 
ขึน้มาใช้เพ่ือการเกษตรกรรม  แหลง่นํา้ท่ีสําคญันอกจากแมนํ่า้โขง คือแมนํ่า้สงคราม  ซึง่มี
ความยาว 420 กิโลเมตร  ต้นกําเนิดจากเทือกเขาภพูานผา่นจงัหวดัอดุรธานี  สกลนคร  อําเภอ         
โซพ่ิสยัและอําเภอเซกา  จงัหวดัหนองคาย  เป็นแหลง่ปลาท่ีอดุมสมบรูณ์ท่ีสดุของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีระบบนิเวศท่ีเรียกวา่ ป่าพุง่  ป่าทาม (ป่าชุ่มนํา้) และยงัมีสายนํา้ยอ่ย ๆ 
ท่ีเช่ือมกบัแมนํ่า้โขง มีลกัษณะคล้ายก้างปลาอยูท่ัว่ไป  เช่น ห้วยนําโมง  ผา่นอําเภอท่าบอ่  
แมนํ่า้ปากสวยผา่นอําเภอเมืองหนองคาย ห้วยทอนผา่นอําเภอศรีเชียงใหม ่ ห้วยพนัลําและห้วย
พงับาตร ผา่นอําเภอบงึกาฬ  ลงสูแ่มนํ่า้โขง  ห้วยหลวงผา่นอําเภอโพนพิสยัลงสูแ่มนํ่า้สงคราม
แล้ว 
ลงสูแ่มนํ่า้โขง  เป็นต้น 
 
  1.1.5  ลักษณะภมิูอากาศ 
   ปริมาณนํา้ฝน  ปริมาณนํา้ฝนเฉล่ียประมาณ 1,662  มิลลเิมตร ฝนตกมาก
ท่ีสดุในปี 2544 วดัได้ 37904 มิลลเิมตร จํานวนวนัฝนตก 23 วนั ฝนตกน้อยท่ีสดุในปี 2544 วดั
ได้ 1.1 มิลลเิมตร จํานวนวนัฝนตก 2 วนั  
   อณุหภมูิ   อณุหภมูิเฉล่ียตลอดปี 27.5 องศาเซลเซียส อณุหภมูิเฉล่ียต่ําสดุ 8.9 
องศาเซลเซยีส อณุหภมูิเฉล่ียสงูสดุ 40.7 องศาเซลเซียส 
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   ฤดกูาล  มี 3 ฤด ูกลา่วคือ ฤดรู้อน อากาศจะร้อนจดั ฤดฝูนจะมีฝนตกหนกั 
เน่ืองจากมีพืน้ท่ีตดิตอ่กบัแมนํ่า้โขง บางปีมีปัญหานํา้ท่วม เป็นจงัหวดัหนึง่ท่ีเกิดนํา้ท่วม
บอ่ยครัง้ ฤดหูนาวอากาศจะหนาวเย็น เน่ืองจากสว่นใหญ่เป็นท่ีสงูและอยูต่ดิกบัแมนํ่า้โขง 
  1.1.6  เขตการปกครอง 
   จงัหวดัหนองคายแบง่เขตการปกครองออกเป็น 13 อําเภอ และ 4 ก่ิงอําเภอ  1 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 1 เทศบาลเมือง 17 เทศบาลตําบล 112 ตําบล และ 1,313 หมูบ้่าน 
กลา่วเฉพาะรายละเอียดช่ืออําเภอ/ก่ิงอําเภอและระยะทางจากตวัจงัหวดัดงันี ้
 

ตารางที่ 1  แสดงช่ืออําเภอ/ก่ิงอําเภอ และระยะทางจากตวัจงัหวดัไปอําเภอตา่ง ๆ ในเขต
จงัหวดัหนองคาย 
 

ท่ี ช่ืออําเภอ/ก่ิงอําเภอ ระยะทางจากตวัจงัหวดัไปอําเภอ (กม.)
1 อําเภอเมืองหนองคาย - 
2 อําเภอท่าบอ่ 41 
3 อําเภอศรีเชียงใหม่ 57 
4 อําเภอสงัคม 95 
5 อําเภอโพนพิสยั 45 
6 อําเภอปากคาด 90 
7 อําเภอโซพ่ิสยั 120 
8 อําเภอบงึกาฬ 136 
9 อําเภอเซกา 225 

10 อําเภอพรเจริญ 182 
11 อําเภอศรีวิไล 163 
12 อําเภอบุง่คล้า 145 
13 อําเภอบงึโขงหลง 238 
14 ก่ิงอําเภอสระใคร 27 
15 ก่ิงอําเภอโพธ์ิตาก 77 
16 ก่ิงอําเภอรัตนวาปี 71 
17 ก่ิงอําเภอเฝ้าไร่ 71 

 
ท่ีมา : สํานกังานจงัหวดัหนองคาย,  2549 
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ภาพที่ 2  แสดงอําเภอ/ก่ิงอําเภอตา่ง ๆ ในเขตจงัหวดัหนองคาย 
 
  จากอําเภอ/ก่ิงอําเภอทัง้หมด มีอําเภอ/ก่ิงอําเภอท่ีอยูต่ดิกบัแมนํ่า้โขง 9 อําเภอ  
1 ก่ิงอําเภอ คืออําเภอสงัคม  ท่าบอ่  ศรีเชียงใหม ่  เมืองโพนพิสยั  ปากคาด  บงึกาฬ  บุง่คล้า  
บงึโขงหลง และก่ิงอําเภอรัตนวาปี และทัง้ 9 อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ จะมีอาณาเขตตดิตอ่กบั สปป.
ลาว คือแขวงเวียงจนัทน์ กําแพงนครเวียงจนัทน์  แขวงบอลคํิาไซ  และแขวงคํามว่น  จงัหวดั
หนองคายมีจดุผา่นแดนไป สปป.ลาว รวม 5 จดุ เน้นจดุผา่นแดนถาวร 3 จดุ และจดุผา่นแดน
ผอ่นปรน 5 จดุ 
  จดุผา่นแดนถาวร 3 จดุ ได้แก่ 
  1. ดา่นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  อําเภอเมืองหนองคาย และบ้านดงฟล ู เมือง
หาดทรายฟอง  กําแพงนครเวียงจนัทน์ 
  2. ดา่นทา่เสดจ็(ท่าเรือหายโศก)  อําเภอเมืองหนองคายและบ้านทา่เด่ือ เมือง
หาดทรายฟอง  กําแพงนครเวียงจนัทน์ 
  3. ดา่นบงึกาฬ  อําเภอบงึกาฬ  และเมืองปากซนั แขวงบอลคํิาไซ 
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    จดุผอ่นปรนมี 5 จดุ ได้แก่ 
    1.  บ้านเปงจาน ตําบลโพนแพง ก่ิงอําเภอรัตนวาปี และบ้านทวย เมืองทา่พระ
บาท แขวงบอลคํิาไซ 
    2.  บ้านบุง่คล้า  ตําบลบุง่คล้า อําเภอบุง่คล้า และ บ้านปากกระดิง่ เมืองปาก
กระดิง่ แขวงบอลคํิาไซ 
    3.  บ้านจมุพล  ตําบลจมุพล อําเภอโพนพิสยั และ บ้านโดนใต้ เมืองปากงมึ 
กําแพงนครเวียงจนัทน์ 
    4.  บ้านห้วยคาด  ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด และบ้านห้วยทราย เมืองทา่
พระบาท แขวงบอลคํิาไซ 
    5.  บ้านหม้อ  ตําบลบ้านหม้อ อําเภอศรีเชียงใหม ่และ บ้านดา่นคํา เมืองสีโคด
ตะบอง กําแพงนครเวียงจนัทน์ 
 
  1.1.7  ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
    สภาพเศรษฐกิจของจงัหวดัหนองคายพิจารณาได้จากรายได้ตอ่หวั (PCI)  
ผลติภณัฑ์รวมของจงัหวดั (GPP) ภาวะการค้าโดยทัว่ไป และการค้าชายแดนไทย-ลาว สว่น
สภาพทางสงัคม พิจารณาได้จาก ประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี แหลง่ท่องเท่ียวและความ
เป็นเมืองนา่อยู ่ซึง่มีรายละเอียดโดยสงัเขปดงันี ้
    รายได้ตอ่หวั ปี 2546 เทา่กบั 25,944 บาท อตัราการวา่งงานปี 2548 เท่ากบั
ร้อยละ 1024 และอตัราเงินเฟ้อเทา่กบัร้อยละ 5.4 
    ผลติภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดั (GPP) ปี 2546    ณ ราคาประจําปี 25,026 
ล้านบาท เกษตรกรรม 5,998 ล้านบาท (ร้อยละ 23.97) และภาคนอกเกษตร 19,028 ล้านบาท 
(ร้อยละ 76.03) 
    ภาวะการค้าทัง้การค้าสง่ การค้าปลีก ขยายตวัดีขึน้ ซึง่ในจงัหวดัหนองคาย
สว่นใหญ่จะเป็นการค้าปลีก เช่น ร้านค้าสะดวกซือ้ เซเวน่ อีเลเวน (Seven Eleven)  ในเครือ
บริษัทซีพี และร้านค้าเบด็เตลด็ทัว่ไป โดยภาพรวมแล้วถือวา่ภาวะการซือ้ขายและบริโภคของ
ประชาชน  มีปริมาณจบัจ่ายใช้สอยสนิค้าอปุโภคบริโภค และสนิค้าหมวดอ่ืนๆเพิ่มขึน้ ประกอบ
กบัประชาชน สปป.ลาว เข้ามาซือ้สนิค้าอปุโภคบริโภคในห้างสรรพสนิค้าเทสโก้โลตสั (Tesco 
Lotus) ได้สะดวก นอกจากนัน้การค้าขายในตลาดอินโดจีน(ท่าเสดจ็) มีความคกึคกัมากขึน้ 
เน่ืองจากนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศเข้ามาท่องเท่ียวในจงัหวดัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งงานเทศกาลออกพรรษาบัง้ไฟพญานาค 
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    การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ท่ีผา่นมา ดา่นศลุกากรหนองคาย และดา่น
ศลุกากรบงึกาฬ จงัหวดัหนองคาย และจดุผอ่นปรน ขยายตวัทัง้การสง่ออกและนําเข้า 
เปรียบเทียบระหวา่งปี 2547และ 2548 มีมลูคา่การค้ารวมเพิ่มขึน้ 5,207.67 ล้านบาท (ร้อยละ 
43.42) มลูคา่การสง่ออกเพิม่ขึน้ 5,107.22 ล้านบาท (ร้อยละ 46.72) สนิค้าท่ีสง่ออกท่ีสําคญั
ได้แก่ หมวดสนิค้าเชือ้เพลงิ  สิง่ทอ  อตุสาหกรรมเกษตร   เคร่ืองใช้ไฟฟ้า    อปุกรณ์และ
สว่นประกอบ 
ยานพาหนะ และอปุกรณ์สว่นประกอบ เป็นต้น มลูคา่การนําเข้าเพิม่ขึน้ 100.45 ล้านบาท คดิ
เป็นร้อยละ 9.47 สนิค้านําเข้าท่ีสําคญัได้แก่ ไม้แปรรูป ผลติภณัฑ์ไม้ ยานพาหนะ สิง่ทอ สนิค้า
กสกิรรม เคร่ืองจกัรไมใ่ช้ไฟฟ้า เป็นต้น ดลุการค้าเพิ่มขึน้ 5,006.77 ล้านบาท (ร้อยละ 50.72) 
    ประชากร  จงัหวดัหนองคายมีจํานวนประชากร 903,907 คน (ข้อมลูจาก
วิทยาลยัประชากรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วนัท่ี 19  มิถนุายน  2549 และสํานกังาน
จงัหวดัหนองคาย วนัท่ี 30  เมษายน  2548) ประชากรสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ รองลงมา
นบัถือศาสนาคริสต์และอิสลาม และด้วยเหตท่ีุหนองคายเป็นจงัหวดัท่ีตัง้อยูใ่กล้ชิดประเทศ
เพ่ือนบ้านคือ ลาวและเวียดนาม ซึง่สามารถเดนิทางตดิตอ่กนัได้สะดวก ดงันัน้ จงัหวดั
หนองคายจงึมีกลุม่คนหลากหลาย นอกจากชาวไทยแล้วยงัมีชาวลาวเชือ้สายเวียงจนัทน์ ชาว
เวียดนาม   จงึทําให้เป็นจงัหวดัท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม   ภายใต้วฒันธรรมลุม่แม ่
นํา้โขง สิง่ท่ีสะท้อนให้เห็นวฒันธรรมของเวียดนามได้แก่ อาหารประเภทแหนมเนือง หมยูอ ซึง่มี
ช่ือเสียงและหากินได้งา่ยในเมืองหนองคาย ในเขตอําเภอท่าบอ่มีคนไทยเชือ้สายเวียดนามอยู่
จํานวนมาก 
    ขนบธรรมเนียมประเพณี  จงัหวดัหนองคายมีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือน
จงัหวดัอ่ืนๆในภาคอีสาน คือ มีคตกิารถือปฏิบตัใินการดําเนินชีวิต ตาม”ประเพณีฮิตสบิสอง คอ
งสบิส่ี”  “คองสบิส่ี” เป็นข้อปฏิบตัท่ีิสําคญัในการรักษาบ้านครองเรือน มีศีลธรรม เชน่ พดูจา
ไพเราะ มีความรอบรู้ ยตุธิรรม เป็นต้น สว่น “ฮีตสบิสอง”  หมายถึง การทําบญุตามประเพณี 12 
เดือน เช่น เดือนอ้ายหรือเดือนเจียง จะมีงานบญุเข้ากรรม เดือนย่ีมีงานบญุคนูจาน เป็นต้น 
ปัจจบุนัจงัหวดัหนองคาย การฟืน้ฟกูารจดังานฮีตสบิสองเป็นงานใหญ่ๆเพ่ืออนรัุกษ์มรดกทาง
วฒันธรรมและสง่เสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดั มีงานประเพณีท่ีสําคญั ได้แก่ งานอนสุาวรีย์
ปราบฮ่อ งานตรุษสงกรานต์ งานบญุบัง้ไฟ งานแห่เทียนพรรษา งานตกับาตรเทโวและแขง่เรือ
มิตรภาพไทย-ลาว และท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัมาก คือ งานลอยเรือไฟบชูาพระธาตกุลางนํา้ และชม
บัง้ไฟพญานาควนัออกพรรษาของทกุปี แตล่ะปีมีประชาชนไปชมบัง้ไฟพญานาคประมาณ 
100,000 - 300,000 คน 
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    แหลง่ท่องเท่ียว ด้วยจงัหวดัหนองคายมีท่ีตัง้เป็นประตสููส่าธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและอินโดจีน มีพืน้ท่ีเป็นแนวยาวคูข่นานกบัแมนํ่า้โขง รวมทัง้เป็น
แหลง่มรดกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมของลุม่แมนํ่า้สงครามและแมนํ่า้โขง ทําให้เป็นจงัหวดัท่ี
มีความหลากหลายของแหลง่ท่องเท่ียวทัง้เชิงธรรมชาต ิ วฒันธรรมและเศรษฐกิจ แหลง่
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม   ได้แก่  (1) วดัโพธ์ิชยั   ท่ีประดษิฐานหลวงพอ่พระใสซึง่เป็นพระ
คูบ้่านคูเ่มืองของจงัหวดัหนองคาย (2) วดัพระธาตบุงัพวน เจดีย์เก่าแก่เป็นรูปสถปูแบบอินเดีย          
รุ่นเดียวกบัองค์พระปฐมเจดีย์  (3) วดัหินหมากเป้ง  อําเภอศรีเชียงใหม ่  (4)  วดัสวา่งอารมณ์  
อําเภอปากคาด  (5) วดัเจตยิาคีรีวิหารหรือวดัภทูอก อําเภอศรีวิไล   (6)  วดัศรีชมภอูงค์ตือ้  
อําเภอท่าบอ่  แหลง่ท่องเท่ียวเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ (1) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  (2) ตลาด
สนิค้าอินโดจีนหรือท่าเสดจ็  เป็นต้น  สว่นแหลง่ท่องเท่ียวธรรมชาต ิได้แก่ (1) แหลง่ท่ีเป็นนํา้ตก  
เช่น  นํา้ตกตาดเสริม  อําเภอสงัคม  นํา้ตกตาดสะแนน  อําเภอบงึกาฬ  เป็นต้น   (2)  เขตรักษา
พนัธุ์สตัว์ป่าภวูวั     คลมุพืน้ท่ีอําเภอบงึกาฬ  เซกา และอําเภอบุง่คล้า  (3) เขตห้ามลา่สตัว์ป่า
บงึโขงหลง  ตัง้อยูใ่นเขตอําเภอบงึโขงหลงและเซกามีพืน้ท่ี 8,002 ไร่  ซึง่ตามอนสุญัญาแรมซา่ร์ 
(Ramsar) ได้บรรจใุห้อยูใ่นทะเบียนพืน้ท่ีชุ่มนํา้ท่ีมีความสําคญัระหวา่งประเทศ ลําดบัท่ี 1,098 
ของโลก (5 กรกฎาคม  2544) 
 
   1.1.8  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด 
 

“เรารักหนองคาย (We Love Nongkhai)”   
“เมืองน่าอยู ่ควบคูก่ารศกึษา วฒันธรรมลํา้คา่ เกษตรอตุสาหกรรมหลากหลาย ขยายเศรษฐกิจ
การค้าสูอิ่นโดจีน พฒันาการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน”  
 

   คํากลา่วข้างบนนีคื้อ วิสยัทศัน์ของจงัหวดัหนองคาย ซึง่เราอาจจะพบเห็นได้อยู่
ทัว่ไป ตามป้ายประกาศตา่งๆ ภายในจงัหวดัหนองคาย จากวิสยัทศัน์และคําขวญัดงักลา่ว 
รวมทัง้ 

 มตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี  18  ธนัวาคม  2542  กําหนดให้มีการพฒันาเมือง
น่าอยูแ่ละชนบทน่าอยู ่

 จงัหวดัหนองคายได้รับการคดัเลือกจากนิตยสาร Modern Maturity ให้
หนองคายเป็นเมืองนา่อยู ่(สําหรับผู้สงูอาย)ุ อนัดบั 7 ของโลก 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยคดัเลือกเมืองหนองคายให้เป็นเมือง Long Stay  
สําหรับการท่องเท่ียว 
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  จงัหวดัหนองคายจงึกําหนดยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัแบบบรูณาการมา
อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2547 จนถงึปัจจบุนัปี 2549  มียทุธศาสตร์ของจงัหวดั 6 ยทุธศาสตร์ คือ 
    1.  ยทุธศาสตร์ด้านการเกษตร 
    2.  ยทุธศาสตร์ด้านการฟืน้ฟรูะบบนิเวศน์ 
    3. ยทุธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทนุ 
    4. ยทุธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว 
    5. ยทุธศาสตร์ด้านโอท็อป (OTOP) และเอสเอ็มอี (SMEs) 
    6. ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     

  เพ่ือให้การพฒันาจงัหวดัเป็นไปตามยทุธศาสตร์ดงักลา่ว ซึง่มีโครงการตา่งๆเกิดขึน้
ในปี 2547 – 2549 หลายโครงการ ท่ีสําคญัได้แก่ 
    1.  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตลิง่พงัตามแนวลํานํา้โขง 
    2.  โครงการก่อสร้างพพิิธภณัฑ์สตัว์นํา้จืดจงัหวดัหนองคาย 
    3.  โครงการก่อสร้างดา่นพรมแดนพร้อมทา่เทียบแพขนานยนต์อําเภอบงึกาฬ 
    4.  โครงการพฒันาโครงขา่ยคมนาคมเช่ือมแหลง่ท่องเท่ียว 
    5.  โครงการจดัตัง้โรงงานผลติปุ๋ ยอินทรีย์ 
       6.  โครงการสง่เสริมการปลกูยางพารา 
    7.  โครงการปรับปรุงสภาพภมูิทศัน์ตลาดท่าเสดจ็เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการค้าและ 
          การลงทนุ 
    8.  โครงการสง่เสริมและพฒันาสถานท่ีพกัแบบ Home Stay เพ่ือบริการนกั 
         ท่องเท่ียวในเทศบาลตา่งๆ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลบัง้ไฟพญานาค 
    9.  โครงการสง่เสริมการท่องเท่ียวระหวา่งจงัหวดัหนองคายกบั สปป.ลาว  
          (เวียงจนัทน์) 
    10.  โครงการก่อสร้างศนูย์จําหน่ายผลติภณัฑ์โอท็อป (OTOP) จงัหวดั 
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1.2    สถานการณ์เก่ียวกับกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพืน้ที่จังหวัดหนองคายก่อนเข้า 
        โครงการ 
 

  1.2.1  สถานการณ์ในภาพรวมของสหกรณ์ที่มีการจดทะเบียน 
   สหกรณ์ท่ีมีการจดทะเบียนในจงัหวดัหนองคายมี 2 ลกัษณะคือ สหกรณ์ และ 
กลุม่เกษตรกร สถานการณ์ในแตล่ะลกัษณะมีดงัตอ่ไปนี ้
 

  1.2.1.1  สหกรณ์ 
  จงัหวดัหนองคาย เร่ิมมีสหกรณ์การเกษตรระดบัอําเภอ  โดยการแนะนําของ
กรมสง่เสริมสหกรณ์ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2518   ซึง่ในระยะแรกมีในเขตอําเภอสงัคม    ศรีเชียงใหม ่ 
ท่าบอ่  เมือง  ปากคาด  บงึกาฬ  พรเจริญ และอําเภอเซกา  ปัจจบุนันีส้หกรณ์ในจงัหวดั
หนองคายมีทัง้หมด   76   สหกรณ์   และจํานวนสมาชิกทัง้หมด   109,578   คน       สว่นใหญ่
เป็นสหกรณ์การเกษตร รองลงมาเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์ร้านค้า    และสหกรณ์ประมง  
รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงจํานวนสหกรณ์และสมาชิกในจงัหวดัหนองคาย 
 

ประเภทสหกรณ์ จํานวน (แห่ง) ร้อยละ จํานวนสมาชิก (คน) ร้อยละ
สหกรณ์การเกษตร 65 85.53 97,288 88.78
สหกรณ์ออมทรัพย์ 9 11.84 11,799 10.77
สหกรณ์ร้านค้า 2 2.63 356 0.32
สหกรณ์ประมง 1 1.32 135 0.12
รวม 76 100 109,578 100
 
ท่ีมา : สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย,  2548. 
 

  หากพิจารณาสหกรณ์จงัหวดัหนองคายตามสภาพท่ีตัง้ของอําเภออาจจําแนก
เป็น 2 ลกัษณะคือ (1) สหกรณ์ท่ีตัง้อยูใ่นอําเภอท่ีมีพืน้ท่ีตดิกบัแมนํ่า้โขง ได้แก่ อําเภอสงัคม     
ศรีเชียงใหม ่  ท่าบอ่  เมือง  โพนพิสยั  รัตนวาปี  ปากคาด  บงึกาฬ  และอําเภอบุง่ค้า    สมาชิก 
สหกรณ์ในเขตนีจ้ะประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดทัง้ปี  เชน่ ปลกูข้าว  ยาสบู  อ้อย  
มะเขือเทศ และพืชผกัอ่ืน ๆ  โดยอาศยันํา้จากแมนํ่า้โขง  โดยภาพรวมพืน้ท่ีเขตนีจ้ะมีสภาพ
เศรษฐกิจดี และ (2) สหกรณ์ท่ีตัง้อยูใ่นอําเภอท่ีไมมี่พืน้ท่ีตดิกบัแมนํ่า้โขง ได้แก่  อําเภอโซพ่ิสยั  
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พรเจริญ  เซกา  ศรีวิไล  สระใคร  บุง่คล้า  และอําเภอบงึโขงหลง  สมาชิกสหกรณ์ไมส่ามารถ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดปี  การเกษตรท่ีสําคญั ได้แก่ ข้าว  มนัสําปะหลงั  ปัจจบุนั
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสว่นใหญ่มีอาชีพปลกูยางพารา  ซึง่สมาชิกสหกรณ์คาดหวงัวา่ใน
อนาคตนา่จะเป็นพืชท่ีจะทําให้ฐานะของสมาชิกดีขึน้ 
  จากจํานวนสหกรณ์ทัง้หมดในจงัหวดัหนองคาย 76 แห่ง จําแนกได้เป็น 2 
ลกัษณะ คือ สหกรณ์ภาคการเกษตร 65 แห่ง ซึง่เป็นสหกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการเกษตรทัว่ไป กลุม่
ผู้ใช้นํา้ กลุม่ทําสวนยางพารา กลุม่เลีย้งสตัว์ และในเขตปฏิรูปท่ีดนิ และสหกรณ์นอกภาค
เกษตร 11 แห่ง ซึง่เก่ียวกบัการออมทรัพย์ เครดติยเูนียน ร้านค้า และการพฒันาชีวิตครู 
  กลา่วโดยสรุป สหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคายทัง้หมดมีธุรกิจหลกัของสหกรณ์ 
ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนเงินท่ีดําเนินธุรกิจหลกัของสหกรณ์โดยรวมในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
 
ท่ี ธุรกิจหลกัท่ีดําเนินการ จํานวนเงิน (บาท) ร้อยละ
1 การให้บริการสนิเช่ือ  3,659,007,024,.25 90.31
2 การรับฝากเงิน  212,591,668.48 5.25
3 การจดัหาสนิค้ามาจําหน่าย 143,849,344.69 3.55
4 การรวบรวมผลผลติ  35,697,383.74 0.88
5 การบริการสบูนํา้ 334,965.00 0.01
 รวม 4,051,480,386.10 100

 
ท่ีมา : สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย,  2548. 
 

  จากตารางท่ี 3  จะเห็นวา่  สหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคายดําเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการให้บริการสนิเช่ือมากท่ีสดุ  รองลงมาเป็นธุรกิจรับฝากเงิน การจดัหาสนิค้ามา
จําหน่าย การรวบรวมผลผลติ และการบริการสบูนํา้ ตามลําดบั 
  สภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย  ซึง่จะเก่ียวข้องกนั 3 
ฝ่ายคือ (1) ฝ่ายคณะกรรมการดําเนินงาน  (2) ฝ่ายจดัการ และ (3) ฝ่ายสมาชิก ฝ่าย                  
คณะกรรมการจะเป็นผู้ กําหนดนโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน สมาชิกจะ
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เป็นผู้ มีสว่นกําหนดนโยบาย ระเบียบหรือข้อบงัคบัของสหกรณ์ในท่ีประชมุใหญ่ และฝ่าย
จัดการจะเป็นผู้ นํานโยบายและระเบียบไปสูก่ารปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่สมาชิกโดย
สว่นรวม 
  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  ได้ข้อสรุปดงันี ้
  จุดแข็ง (S)  
  (1)  การมีหนว่ยงานรัฐ คือสํานกังานสง่เสริมสหกรณ์ให้การสง่เสริม แนะนํา  
  (2)  การเป็นศนูย์รวมของสมาชิก  
  (3)  การมีสํานกังานและสถานท่ีเหมาะสม  

  (4)  สหกรณ์มีวสัดอุปุกรณ์เพ่ือการตลาด เช่น ฉางข้าว  ลานตากเมลด็พนัธุ์  
                ตาชัง่   ฯลฯ   

  (5)  มีสมาชิกและรู้วา่สมาชิกทําการเกษตรชนิดใดมีผลผลติเท่าไหร่    
 

  จุดอ่อน (W)  
  (1)  ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ  ฝ่ายจดัการ และสมาชิก 
         ยงัไมเ่พียงพอ   
  (2)  การจดับริการสนิเช่ือให้แก่สมาชิกยงัไมเ่พียงพอ  
  (3)  สมาชิก/คณะกรรมการ/ฝ่ายจดัการไมมี่จิตสํานกึสหกรณ์  
  (4)  สมาชิกยงัมีความต้องการเงินปันผลสงูในภาวะท่ีสหกรณ์ไมเ่ข้มแข็ง   
  (5)  ในแง่การบริหารจดัการ ยงัมีขา่วการทจุริต การขาดการวางแผน การดําเนิน 
        งานไมค่รบวงจร คา่ใช้จา่ยเพ่ือการบริหารสงู กระบวนการตดัสนิใจหลายขัน้ 
        ตอน ธุรกิจสนิเช่ือไมรั่ดกมุ ฯลฯ   
 

  ภยัคุกคาม (T)  
  (1)  นโยบายกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองกลายเป็นคูแ่ขง่   
  (2)  การเช่ือมโยงธุรกิจท่ีเป็นอยูย่งัไมเ่กิดประโยชน์ตามท่ีมุง่หวงั  แตล่ะสหกรณ์ 
        ยงัยดึตดิกบัผลประโยชน์ของตนเองเป็นสําคญั   
 

  โอกาส (O)  
  (1)   การท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีชายแดนตดิตอ่กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 
         ลาว  ซึง่มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว   ทําให้ประชาชนทัง้สองประเทศและ 
         ตา่งประเทศมาท่องเท่ียวในพืน้ท่ีจํานวนมาก น่าจะเป็นตลาดท่ีสําคญั   
  (2)   ภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีสถานการณ์นํา้มนัแพง สมาชิกระมดัระวงั 
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          การใช้จ่ายมากขึน้น่าจะเป็นโอกาสรณรงค์ “การออม” ให้สมาชิกนําเงิน
มา 
           ฝากกบัสหกรณ์มากขึน้ รวมทัง้  
  (3)   ปัจจบุนัพระราชบญัญตัสิหกรณ์เปิดโอกาสให้สหกรณ์ลงทนุมากขึน้ 
 

  1.2.1.2   กลุ่มเกษตรกร  
   กลุม่เกษตรกรจดัตัง้ขึน้ตามประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบบัท่ี 140 เพิม่เตมิ
พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2511  วา่ด้วยกลุม่เกษตรกรและประกาศคณะปฏิวตั ิฉบบัท่ี 141 
ประกาศ ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม  2515  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัตัง้กลุม่เกษตรกร โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกษตรกรช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภท
เดียวกนั การจดัตัง้กลุม่เกษตรกรจะต้องมีเกษตรกรซึง่เป็นสมาชิกและประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลกัประเภทเดียวกนัไมน้่อยกวา่ 30 คน  กลุม่เกษตรกรท่ีจดทะเบียนแล้ว ยอ่มมี
ฐานะเป็นนิตบิคุคล  
    หลงัจากมีการปรับโครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีการ
ตราพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542  กรมสง่เสริมการเกษตรได้โอนภารกิจให้กรมสง่เสริม 
สหกรณ์เป็นเจ้าหน้าท่ีแนะนําและสง่เสริมการดําเนินงานของกลุม่เกษตรกร 
    ปัจจบุนักลุม่เกษตรกรในจงัหวดัหนองคายมีทัง้หมด 107 กลุม่ เป็นกลุม่
เกษตรกรทํานา 61 กลุม่  กลุม่เกษตรกรทําไร่ 12 กลุม่ กลุม่เกษตรกรทําสวน 8 กลุม่ กลุม่
เกษตรกรเลีย้งสตัว์ 23 กลุม่ และกลุม่เกษตรกรทําการประมง 3 กลุม่  รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4  แสดงข้อมลูกลุม่เกษตรกรในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
  

 

ท่ี 
 

ประเภท 
จํานวน
กลุม่ 

จํานวน
สมาชิก (คน) 

การดําเนินธุรกิจ 
ดําเนินการ ไมดํ่าเนินการ

1 กลุม่เกษตรกรทํานา 61 10,210 18 43
2 กลุม่เกษตรกรทําไร่ 12 1,336 5 7 
3 กลุม่เกษตรกรทําสวน 8 1,587 4 4 
4 กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์ 23 2,266 1 22
5 กลุม่เกษตรกรทําการ 3 205 - 3 
 ประมง  
 รวม 107 15,604 28 79
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ท่ีมา : สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย,  2548. 
   จากตารางท่ี 4 จะเห็นวา่ กลุม่เกษตรกรในจงัหวดัหนองคายมีทัง้หมด 
107 กลุม่ มีสมาชิกทัง้หมด 15,604 คน  กลุม่เกษตรกรทํานา มากท่ีสดุคือ 61 กลุม่ มีสมาชิก
ทัง้หมด 10,604 คน  รองลงมาเป็นกลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์  กลุม่เกษตรกรทําไร่  กลุม่เกษตรกร
ทําสวนและกลุม่เกษตรกรทําการประมง  ตามลําดบั   จากจํานวนกลุม่เกษตรกรทัง้หมด 107 
กลุม่ ดําเนินงานอยูเ่พียง 28 กลุม่ ท่ีเหลือ 79 กลุม่ ไมดํ่าเนินกิจการ จุดแข็ง ของกลุม่เกษตรกร
ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย ได้แก่ (1) เกษตรกรอาชีพเดียวกนัในตําบลเดียวกนัมารวมตวักนั (2)                 
มีสมาชิกกลุม่ชดัเจน  (3) สมาชิกอยูใ่กล้ชิดกนัอาจปรึกษาหารือกนัได้ตลอดเวลา และ (4)       
มีกฎหมายรองรับ  จุดอ่อน  ได้แก่  (1) สมาชิกกลุม่มีความรู้ไมเ่พียงพอต้องอาศยัการแนะนํา
จากเจ้าหน้าท่ีอยา่งใกล้ชิด  (2)  ไมมี่สํานกังานของตนเอง  (3) ไมมี่แผนการดําเนินงาน (4)      
ไมค่อ่ยปฏิบตัติามมตขิองท่ีประชมุใหญ่ และ (5) ไมมี่การเช่ือมโยงธุรกิจระหวา่งตําบลท่ีชดัเจน 
   กลา่วโดยสรุปกลุม่เกษตรกรในจงัหวดัหนองคายเป็นกลุม่เกษตรกรขนาด
เลก็ ไมมี่ความเหมาะสมทัง้สภาพของกลุม่ สถานท่ี สํานกังานและวสัดคุรุภณัฑ์ การดําเนินงาน
ของคณะกรรมการและสมาชิกยงัมีความจําเป็นต้องได้รับการสนบัสนนุ แนะนําจากทางราชการ 
เช่น การประชมุ  การจดัทําเอกสาร  การทําบญัชี  เป็นต้น ดงันัน้การดําเนินงานของกลุม่
เกษตรกรท่ีผา่นมาถือวา่ยงัไมป่ระสบความสําเร็จเท่าท่ีควรจะเป็น มีช่ือกลุม่แตไ่มดํ่าเนินกิจการ
อยูจํ่านวนมาก  กลุม่ท่ีดําเนินการอยูก็่ไมก้่าวหน้า  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ กลุม่เกษตรกรจดัตัง้
ขึน้จากการแนะนําของทางราชการมิได้เกิดความต้องการอยา่งแท้จริงของเกษตรกร 
 
  1.2.2  สถานการณ์ในภาพรวมของสหกรณ์ภาคประชาชน 
  กลุม่/องค์กรประชาชนท่ีรวมกนัเป็นกลุม่ท่ีมีวตัถปุระสงค์คล้ายคลงึกบัสหกรณ์
หรือกลุม่เกษตรกร  สว่นใหญ่เกิดขึน้จากการแนะนํา สง่เสริมหรือจดัตัง้โดยหน่วยงานราชการ 
อาจจะเกิดจากนโยบายหรือโครงการของรัฐบาลในแตล่ะช่วงกําหนดขึน้  แตไ่มไ่ด้จดทะเบียนใน
รูปของสหกรณ์หรือกลุม่เกษตรกร ซึง่มีอยูจํ่านวนมากและหลากหลาย  ในท่ีนีจ้ะกลา่วถึงเฉพาะ
กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติ  กลุม่อาชีพและกลุม่แมบ้่านเกษตรกร ซึง่ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย
มีอยูท่ัง้หมด 543 กลุม่  ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5   แสดงจํานวนและสมาชิกกลุม่/องค์กรหรือสหกรณ์ภาคประชาชนจงัหวดั 
   หนองคาย 
 
ท่ี กลุม่/องค์กร จํานวนกลุม่ จํานวนสมาชิก (คน)
1 กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติ 94 404,670 
2 กลุม่อาชีพ 112 3,360 
3 กลุม่แมบ้่านเกษตรกร 337 9,583 
 รวม 543 417,613 

 
ท่ีมา : สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัหนองคาย, สํานกังานเกษตรจงัหวดัหนองคายและ 
 สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย,  2548. 
  

  จากตารางท่ี  5   จะเห็นวา่กลุม่/องค์กร/สหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ท่ี 
จงัหวดัหนองคายสว่นใหญ่เป็นกลุม่แมบ้่านเกษตรกร  รองลงมาเป็นกลุม่อาชีพและกลุม่ออม
ทรัพย์เพ่ือการผลติ ตามลําดบั พิจารณาจํานวนสมาชิกพบวา่กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติมี
สมาชิกมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นสมาชิกกลุม่แมบ้่านเกษตรกรและกลุม่อาชีพ ตามลําดบั สมาชิก
ของกลุม่ยงัซ้อนทบักนัอยูเ่น่ืองจากแตล่ะคนเป็นสมาชิกหลายกลุม่ 
  ความเป็นมา วตัถปุระสงค์ การบริหารงานของกลุม่ หนว่ยงานท่ีให้การสนบัสนนุ         
ท่ีทําการกลุม่และเงินทนุของแตล่ะกลุม่/องค์กรหรือสหกรณ์ภาคประชาชน มีรายละเอียด            
ดงัตอ่ไปนี ้
   1.2.2.1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
   กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติจดัตัง้ขึน้ภายใต้ความเช่ือวา่ ทนุ คือปัจจยั
สําคญัท่ีจะสง่ผลให้การดําเนินงานในเร่ืองตา่ง ๆ ประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
ประกอบกิจการของประชาชนและชมุชนในชนบท  ซึง่ถือวา่เป็นฐานรากในการพฒันาเศรษฐกิจ
ของชาต ิ  แตต่ลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา คน/กลุม่ท่ีขาดเงินทนุและโอกาสท่ีจะเข้าถึงแหลง่ทนุ  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทนุในระบบ สง่ผลให้เกิดปัญหาในการพฒันาเกิดปัญหาหนีส้นินอกระบบ
และเกิดความออ่นแอในชมุชน  ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
   ดงันัน้ ในปี พ.ศ. 2517  กรมการพฒันาชมุชน ได้เร่ิมใช้
กระบวนการพฒันาชมุชน เพ่ือการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทนุในชมุชนด้วยการจดัตัง้ 
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“กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติ” โดยยดึหลกัการออมทรัพย์เพ่ือระดมทนุของชมุชน แล้วใช้ทนุ
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนให้เกิดคณุธรรม 5 ประการ ซึง่ได้แก่ ความซ่ือสตัย์ ความเสียสละ 
ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจในหมูส่มาชิกในด้านการประกอบอาชีพ         
และเพ่ือสวสัดกิารยามเดือดร้อนจําเป็น เป็นการบรรเทาปัญหาภาระหนีส้นินอกระบบให้เบาบาง
ลง และเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน   โดยมีแนวคดิการรวมคนในหมูบ้่านให้ช่วยเหลือซึง่
กนัและกนัเพ่ือ    แก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทนุ  โดยรวมกลุม่กนัออมเงินแล้วกู้ ไปทําทนุ
ด้วยความขยนั ประหยดั และถกูต้อง  เพ่ือให้ได้ทนุคืนและมีกําไรเป็นรายได้และลดต้นทนุใน
การครองชีพ โดยนําทนุไปรวมกนัจดักิจกรรมการรวมกนัซือ้สนิค้าอปุโภค บริโภคและปัจจยัการ
ผลติ  ตลอดจนการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และเดือดร้อนในชมุชน 
    

   1.2.2.2  กลุ่มอาชีพ 
   เดมิทีสหกรณ์มีจดุมุง่หมายท่ีจะพฒันาสมาชิกให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้
หรือมีคณุภาพชีวิตท่ีดี  โดยมีแนวทางพฒันาด้วยการรวมกลุม่  กลุม่สตรีและเยาวชน           
สว่นใหญ่อยูใ่นสหกรณ์หรือชมุชนเดียวกนั รวมตวักนัตัง้แต ่ 10 คนขึน้ไป  โดยความสมคัรใจ
เพ่ือจดัตัง้กลุม่สตรีสหกรณ์  โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือดําเนินกิจกรรมร่วมกนั และช่วยเหลือซึง่กนั
และกนัในการประกอบอาชีพเสริมเพิม่รายได้ และพฒันาคณุภาพชีวิตของครอบครัวให้มีการ    
กินดี อยูดี่ มีสนัตสิขุ ตามหลกัวิธีการอดุมการณ์สหกรณ์ 
   ในปี พ.ศ. 2544  โครงการหนึง่ตําบล หนึง่ผลติภณัฑ์ เป็นโครงการ
เร่งดว่นตามนโยบายรัฐบาล    เพ่ือสนบัสนนุและเช่ือมโยงกบัโครงการกองทนุหมูบ้่าน       โดย
การ 
พฒันาศกัยภาพการผลติ การแปรรูปและการตลาด  เพ่ือเพิ่มมลูคา่ให้กบัผลติผลหรือผลติภณัฑ์ 
ตลอดถงึการพฒันาการบริหารด้านการทอ่งเท่ียว อนัเป็นการสร้างรายได้ท่ีถาวรให้กบัชมุชน 
กรมสง่เสริมสหกรณ์เป็นหนว่ยงานหนึง่ท่ีรับผิดชอบการสง่เสริมโครงการหนึง่ตําบล หนึง่
ผลติภณัฑ์  ซึง่ได้เร่ิมดําเนินการตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2544  ได้มอบให้สํานกังานสหกรณ์
จงัหวดัหนองคายคดัเลือกกลุม่เป้าหมายและผลติภณัฑ์เข้าร่วมโครงการหนึง่ตําบล หนึง่
ผลติภณัฑ์เพ่ือดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ ให้มีประสทิธิภาพ 
     ปัจจบุนัสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย มีกลุม่อาชีพอยู ่  6  ประเภท 
แบง่ตามชนิดผลติภณัฑ์ ได้แก่ อาหาร  เคร่ืองด่ืม  ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย  เคร่ืองใช้และ
เคร่ืองประดบัตกแตง่   ศลิปะประดษิฐ์และของท่ีระลกึ  และสมนุไพรท่ีไมใ่ช่อาหารและยา 
(เช่น สบู ่ แชมพ ู ลกูประคบ) 
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   1.2.2.3  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
   กลุม่แมบ้่านเกษตรกรถือเป็นหนึง่ในองค์กรเกษตรกรภายใต้การดแูล
สง่เสริมสนบัสนนุของกรมสง่เสริมการเกษตร    ตัง้แตปี่ 2518 เป็นกลุม่ท่ีมีศกัยภาพในการ
ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถงึวิสาหกิจชมุชน  เพ่ือการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวมากท่ีสดุ  กรมสง่เสริมการเกษตรมีนโยบายและเจตนารมณ์ท่ี        
แน่วแน่ในการสง่เสริมบทบาทแมบ้่านเกษตรกรตามภารกิจท่ีทําอยู ่ โดยสนบัสนนุการรวมตวักนั
เป็นกลุม่แมบ้่านเกษตรกร เพ่ือรับวิชาการความรู้ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร นําไปปฏิบตัิ
ในครอบครัวและพฒันาตนเองให้มีความมัน่คงในอาชีพ มีรายได้ และความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 
สามารถพึง่พาตนเองได้ 
 
1.3  สถานการณ์เก่ียวกับเครือข่ายพนัธมิตรที่มีอยู่เดมิในพืน้ที่จงัหวัดหนองคาย 
  

 สภาพการเช่ือมโยงธุรกิจของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย ก่อนท่ี
ทีมวิจยัจะเข้าพืน้ท่ีนัน้ สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคายและเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมสหกรณ์
ดําเนินการให้สหกรณ์จบัคูดํ่าเนินธุรกิจกนัตามนโยบายของกรมสง่เสริมสหกรณ์ จงึไมใ่ชก่าร
เช่ือมโยงเครือขา่ยท่ีเกิดจากความต้องการและการตดัสนิใจอยา่งอิสระของผู้ นํา/ตวัแทนสหกรณ์
แตล่ะแห่ง  ผลของการดําเนินงานของสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคายทําให้สหกรณ์มีการ
เช่ือมโยงทางธรุกิจได้ในระดบัหนึง่ โดยมีธรุกิจท่ีเช่ือมโยง 8 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจสนิเช่ือ ธุรกิจรับ
เงินฝาก ธุรกิจซือ้-ขายปุ๋ ย ธุรกิจซือ้-ขายนํา้มนั ธุรกิจซือ้-ขายเมลด็พนัธุ์ ธุรกิจซือ้-ขายข้าวโพด-
บด ธุรกิจซือ้-ขายลิน้จ่ี และธุรกิจซือ้-ขายลําไย รวมปริมาณธุรกิจทัง้หมด  727,045,083  บาท 
กลุม่เกษตรกรและสหกรณ์ภาคประชาชน (กลุม่ออมทรัพย์ฯ กลุม่อาชีพ ฯลฯ) ไมป่รากฏวา่มี
การเช่ือมโยงธุรกิจกนั จากการประชมุเชิงปฏิบตักิารและสมัภาษณ์ประธานกลุม่บางทา่น พบวา่
มีการฝากผลติภณัฑ์ขายเพ่ือช่วยกนัเป็นครัง้คราว เน่ืองจากรู้จกัมกัคุ้นกนัเทา่นัน้  มีปัญหา
หลายอยา่งเก่ียวกบัการเช่ือมโยงเครือขา่ยก่อนโครงการเข้าไปในพืน้ท่ี เช่น ขาดงบประมาณ
สนบัสนนุ ขาดการพบปะเพ่ือแลกเปล่ียนแนวคดิระหวา่งกนั ขาดผู้หนนุเสริมเพ่ือเปิดพืน้ท่ีทาง
ความคดิ    สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคายท่ีมุง่ผลกัดนัเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย แตมี่
ข้อจํากดัในแงพื่น้ท่ี เน่ืองจากจงัหวดัหนองคายมีลกัษณะเป็นแนวยาวตามแมนํ่า้โขง         ทําให้
ระยะทางระหวา่งอําเภออนัเป็นท่ีตัง้สหกรณ์ห่างกนั ต้องใช้เวลาเดนิทางนาน ทําให้โอกาสท่ีแต่
ละกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ มาประชมุพบปะกนัลําบาก  เป็นต้น  สงัเกตจากการประชมุกลุม่/
องค์กร/สหกรณ์   ครัง้แรกท่ีทีมวิจยัจดัขึน้ในวนัท่ี   25-26  ตลุาคม  2548    ท่ีศนูย์ฝึกอบรม
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อาชีพชนบท    จงัหวดัหนองคาย  ตวัแทนกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเข้าประชมุสว่นหนึง่บอกวา่  
“เป็นครัง้แรกท่ีแตล่ะกลุม่มีโอกาสมาพบปะกนั ต้องการให้มีการพบปะกนัอยา่งนีบ้อ่ย ๆ” 
  
 
 กลา่วโดยสรุป    สภาพการเช่ือมโยงธุรกิจ ท่ีเกิดจากการดําเนินงานของสํานกังาน 
สหกรณ์จงัหวดัหนองคายนัน้เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งสหกรณ์ท่ีมีการจดทะเบียนและมีลกัษณะ
เป็น  “คูค้่าขาย”  เทา่นัน้     สว่นในกลุม่เกษตรกรและสหกรณ์ภาคประชาชน (กลุม่อาชีพ กลุม่
ออมทรัพย์เพ่ือการผลติ ฯลฯ)นัน้ ไมป่รากฏวา่มีการเช่ือมโยงธุรกิจกนั   
 
1.4  สรุป 
  

 การท่ีจงัหวดัหนองคายมีท่ีตัง้เสมือนหนึง่ประตสููอิ่นโดจีน และมีรูปร่างของพืน้ท่ีเป็น
แนวยาวคูข่นานกบัแมนํ่า้โขง ประกอบกบัการมีธรรมชาตแิละวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ทําให้
เป็นจงัหวดัท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเดน่ มีการรวมกลุม่ของประชาชนในพืน้ท่ีเป็นจํานวนมาก ทัง้ในรูป
ของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ โดยการสง่เสริมของหน่วยงานตา่งๆ โดยเฉพาะภาครัฐ ภายใต้
นโยบาย/โครงการตา่งๆ ซึง่มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ลกัษณะการเข้าเป็น “สมาชิก”  
ของประชาชนในกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ จงึมุง่ “สทิธิ” มากกวา่การทํา “หน้าท่ี” จงึทําให้ขาด
ความเข้มแข็ง แม้วา่รัฐจะพยายามสง่เสริมอยา่งเตม็ท่ี แตห่ากการสง่เสริมยงัใช้วธีิการจดัตัง้
หรือสัง่การ “ความยัง่ยืน”  ก็จะไมเ่กิดขึน้  แม้นโยบายรัฐจะมีการสง่เสริมสหกรณ์มายาวนาน 
แต ่ “คนสหกรณ์” ในจงัหวดัหนองคายยงัไมมี่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสหกรณ์ การเช่ือมโยง
ธุรกิจท่ีมีอยูเ่ดมิ มีลกัษณะ”คูค้่า” มากกวา่ท่ีจะเป็น “เครือขา่ย” ท่ีร้อยเรียงหวัใจเข้าด้วยกนั เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง และเดนิทางไปสู ่“การยืนอยูบ่นขาของตนเอง” อยา่งเพียงพอ 
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บทที่ 2 
บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ที่จังหวัดหนองคาย 

 
2.1  แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล 
  ในการรวบรวมข้อมลูคนจนจดทะเบียนจงัหวดัหนองคายครัง้นี ้ คณะผู้วิจยัใช้ข้อมลู
เอกสาร(Documentary  data) จากสํานกังานจงัหวดัหนองคาย ซึง่หน่วยงานดงักลา่วได้
ดําเนินการจดัทําไว้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยบนัทกึข้อมลูตามแบบ ส.ย. 1 ถึง ส.ย. 8 และ 
ศตจ. อําเภอแตล่ะอําเภอได้ตรวจสอบ Verify เรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจยันําข้อมลูท่ีได้มาจดั
กระทําเพิ่มเตมิได้แก่ การออกแบบตาราง การคํานวณร้อยละ ฯลฯ เพ่ือให้สะดวกในการ
นําเสนอ 
  กรณีข้อมลูเก่ียวกบัสมาชิกกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเช่ือมโยงเครือขา่ย
ตามโครงการวิจยันัน้ คณะผู้วิจยัใช้วิธีแจงนบัจากข้อมลูเอกสารของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ในแต่
ละแห่ง โดยร่วมแจงนบัและตรวจสอบร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย 
และตรวจสอบขัน้สดุท้ายโดยตวัแทนกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ 
  อยา่งไรก็ตามแม้วา่สํานกังานจงัหวดัหนองคาย       จะจดักระทําข้อมลูไว้คอ่นข้าง 
เรียบร้อย  แตก็่มีปัญหาเชิงการใช้ข้อมลูอยูบ้่าง เน่ืองจากประชาชนท่ีจดทะเบียนคนจนนัน้ คนๆ
หนึง่หรือครอบครัวหนึง่ แจ้งจดทะเบียนหลายๆปัญหาในคราวเดียวกนั ทําให้ข้อมลูมีความ
ซํา้ซ้อนกนัอยู ่ จงึเป็นข้อจํากดัอยา่งหนึง่สําหรับการนําเสนอข้อมลูคนจนในพืน้ท่ีจงัหวดั
หนองคาย ในครัง้นี ้
 
2.2  ตารางวิเคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียน 
  ข้อมลูการจดทะเบียนคนจนจะนําเสนอ มี 3 สว่น คือ สว่นแรก เป็นข้อมลูการจด
ทะเบียนคนจนโดยภาพรวมของจงัหวดัหนองคายจําแนกเป็นรายอําเภอ สว่นท่ีสองเป็นข้อมลู
การจดทะเบียนคนจนของสมาชิกสหกรณ์ทัง้จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชน สว่นท่ีสาม
เป็นข้อมลูการจดทะเบียนคนจนของสมาชิกสหกรณ์ทัง้จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชนท่ี
เข้าร่วมเครือขา่ยของโครงการ 
  2.2.1  ผู้จดทะเบียนคนจนในจงัหวดัหนองคาย 
   จากจํานวนประชากรทัง้หมดของจงัหวดัหนองคาย 903,907 คน มีผู้จด
ทะเบียนทัง้หมด 133,203 คน ตามข้อมลูโดยรวมดงักลา่ว หากพจิารณาแบง่ตามพืน้ท่ี (อําเภอ) 
และแบง่ตามปัญหาความยากจน รายละเอียดดงัตารางท่ี 13 
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ตารางที่ 6   แสดงจํานวนประชากรและจํานวนคนจนจดทะเบียนคนจนแบง่ตามพืน้ท่ีราย 
       อําเภอ (พ.ศ. 2549) 
 

 
 

อําเภอ 
 

ประชากร 

 

ผู้จดทะเบียน 
คนจน 

 

ร้อยละของผู้จดทะเบียนคน
จนตอ่ประชากรในอําเภอ 

(%) 
โพธ์ิตาก 14,932 2,733 18.30 

ศรีเชียงใหม ่ 30,672 4,700 15.32 
บุง่คล้า 127953 2,625 20.27 
สระใคร 24,892 4,046 16.25 
ปากคาด 33,543 4,611 13.75 
รัตนวาปี 37,213 5,800 15.59 
เฝ้าไร่ 51,119 7,147 13.98 
ท่าบอ่ 86,166 11,072 12.85 

บงึโขงหลง 36,822 5,905 16.01 
ศรีวิไล 37,154 4,852 13.06 
พรเจริญ 42,054 7,213 17.15 
สงัคม 227468 4,641 20.40 
เมือง 103,475 17,503 16.92 
โซพ่ิสยั 72,347 10,879 15.04 
โพนพิสยั 97,093 12,549 12.92 
เซกา 82,691 13,793 16.68 
บงึกาฬ 78,035 13,134 16.83 
รวม 903,907 133,203 14.74 

  

 จากข้อมลูในตารางท่ี 6 จงัหวดัหนองคายมีประชากรทัง้สิน้ 903,907  คน มีจํานวน       
ผู้จดทะเบียนคนจน 133,203 คน คดิเป็นร้อยละ 14.74  ของประชากรทัง้หมด เม่ือพิจารณา
รายอําเภอพบวา่  กลุม่อําเภอท่ีมีจํานวนผู้จดทะเบียนคนจนสงูสดุเกินกวา่ร้อยละ  20  มีจํานวน 
2 อําเภอ คือ อําเภอสงัคม  ร้อยละ  20.40  และ อําเภอบุง่คล้า ร้อยละ 20.27  สว่นกลุม่อําเภอ 
ท่ีมีจํานวนผู้จดทะเบียนคนจนน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 12.85  คือ อําเภอท่าบอ่  
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ตารางที่ 7    แสดงจํานวนประชากรและจํานวนคนจนจดทะเบียนจงัหวดัหนองคาย 
                     แบง่ตามปัญหาความยากจน พ.ศ. 2548 
 
 

 
อําเภอ/ก่ิง 

จํานวน
ประชากร

(คน) 

 

จํานวนคนจนจดทะเบียนตามปัญหาความยากจน 
 

สย1 สย 2 สย 3 สย 4 สย 5 สย 6 สย 7 สย 8 รวม 
โพธ์ิตาก 14,932 1,541 1 1 91 82 1,915 441 477 2,733 

ศรีเชียงใหม่ 30672 2,643 1 3 143 79 3,662 1,169 317 4,700 
บุง่คล้า 12,953 1,711 0 1 0 90 2,044 308 385 2,625 
สระใคร 24,892 1,931 2 7 178 59 2,828 583 499 4,046 
ปากคาด 33,543 1,379 1 1 126 108 4,444 466 495 4,611 
รัตนวาปี 37,213 2,825 2 3 280 85 3,829 718 390 5,800 
เฝ้าไร่ 51,119 2,660 0 1 110 79 5,784 561 749 7,147 
ทา่บอ่ 86,166 2,204 19 7 290 228 6,483 1,142 699 11,072 

บงึโขงหลง 38,822 3,847 0 1 114 118 4,371 813 474 5,905 
ศรีวิไล 37,154 2,805 0 3 234 124 3,078 344 118 4,852 
พรเจริญ 42,054 4,812 2 6 125 205 4,579 1,209 1,393 7,213 
สงัคม 22,746 2,762 0 0 332 45 3,227 877 164 4,641 
เมือง 103,075 5,827 7 11 934 324 10,285 2,086 2,715 17,503 
โซพ่ิสยั 72,347 5,286 11 0 254 199 9,400 1,387 1,774 10,879 
โพนพิสยั 97,093 3,736 8 3 871 355 7,012 875 2,390 12,549 
เซกา 82,691 7,926 5 1 431 206 9,836 1,468 1,676 13,793 
บงึกาฬ 78,035 5,786 0 5 224 207 10,084 1,578 361 13,134 

 

รวม 
 

903,907 
 

59,699 
 

59 
 

54 
 

4,737 
 

2,593 
 

92,857 
 

16,025 
 

15,076 
 

133,203 
 

หมายเหต ุ สย 1 =  ท่ีทํากิน            สย 5   =   การถกูหลอกลวง 
   สย 2 =  คนเร่ร่อน       สย 6    =   หนีส้นิภาคประชาชน 

   สย 3    = ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย     สย 7    =   ท่ีอยูอ่าศยั 
   สย 4    =  นร/นศ มีรายได้/อาชีพเหมาะสม     สย 8    =   ด้านอ่ืนๆ 
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  จากตารางท่ี 7  จะเห็นวา่กลุม่ปัญหาท่ีมีคนจนจดทะเบียนมากท่ีสดุ คือ ปัญหา
หนีส้นิ รองลงมาได้แก่ ปัญหาท่ีทํากิน ปัญหาท่ีอยูอ่าศยั เป็นต้น อยา่งไรก็ตามประชาชนคน
หนึง่ๆอาจจะมีการจดทะเบียนคนจนมากกวา่หนึง่ปัญหาก็ได้  
 
  2.2.2  สมาชิกสหกรณ์/กลุม่/องค์กร ท่ีจดทะเบียนคนจนในจงัหวดัหนองคาย 
   ข้อมลูสมาชิกสหกรณ์จดทะเบียน   สหกรณ์ภาคประชาชน     และสมาชิกของ
กลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมเครือขา่ยของโครงการท่ีจดทะเบียนคนจน         รายละเอียดดงั 
ตารางท่ี 8 
 
ตารางที่ 8   แสดงจํานวนสมาชิก  จํานวนสมาชิกท่ีขึน้ทะเบียนคนจน  และร้อยละของสมาชิก 
       ท่ีขึน้ทะเบียนคนจนของสหกรณ์/กลุม่/องค์กร จงัหวดัหนองคาย 
 

 
ท่ี 

 
สหกรณ์/กลุม่/องค์กร จํานวนสมาชิก 

จํานวนสมาชิก
ท่ีจดทะเบียน

คนจน 

ร้อยละของ
สมาชิกท่ีจด
ทะเบียนคนจน

1 สหกรณ์จดทะเบียน 112,261 62,578 55.7
2 สหกรณ์ภาคประชาชน   2,900    565 19.4
3 กลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเข้าร่วม

เครือขา่ยของโครงการ 
    3.1  สหกรณ์จดทะเบียน 
    3.2  สหกรณ์ภาคประชาชน 

74,079
 

73,603 
     476 

51,800 
 

51,515 
     285 

69.93
 

69.99 
59.87 

 รวม 188,970 114,943 60.8
 
  จากตารางท่ี 8 จะเห็นวา่ร้อยละของสมาชิกท่ีจดทะเบียนคนจนในสหรณ์จดทะเบียน
ในจงัหวดัเท่ากบั  55.7  สหกรณ์ภาคประชาชนในจงัหวดัเท่ากบั  19.4        และ สหกรณ์/กลุม่/ 
องค์กรท่ีเข้าร่วมเครือขา่ยของโครงการเทา่กบั  69.93 
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    2.2.3   สมาชิกกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมเครือขา่ยของโครงการท่ีจดทะเบียน 
    คนจน 
   ข้อมลูสมาชิกกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมเครือขา่ยของโครงการท่ีจด
ทะเบียนคนจน แยกออกเป็น 2 สว่น คือ สมาชิกของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน(สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร) และสมาชิกของสหกรณ์ภาคประชาชน(กลุม่อาชีพ/กลุม่แมบ้่าน)       รายละเอียดดงั 
ตารางท่ี 9 และ 10 
 
 

ตารางที่ 9   แสดงจํานวนสมาชิกสหกรณ์จดทะเบียนท่ีเข้าร่วมเครือขา่ยของโครงการ ท่ีจด 
       ทะเบียนคนจน ท่ีได้รับคดัเลือกในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
 
 

 
 
ท่ี 

 

 
กลุม่/องค์กร 

 

 
จํานวน 
สมาชิก 

 

จํานวน
สมาชิกท่ีจด
ทะเบียน 
คนจน 

ร้อยละของจํานวน
สมาชิกท่ีจดทะเบียน
คนจน ตอ่จํานวน
สมาชิกในแตล่ะ 
สหกรณ์/กลุม่  

1 
2 
 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 
9 
 

 

สหกรณ์การเกษตรโซพ่ิสยั  จํากดั 
สหกรณ์การเกษตรกองทนุ 
ชาวสวนโซพ่ิสยั จํากดั 
สหกรณ์การเกษตรเฝ้าไร่ จํากดั 
สหกรณ์ปุ๋ ยอินทรีย์ทา่สงัโพธ์ิ  
จํากดั 
สหกรณ์การเกษตรสงัคม จํากดั 
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค.หนองคาย จํากดั 
สหกรณ์การเกษตรท่าบอ่ จํากดั 
สหกรณ์การเกษตรเซมิ จํากดั 
สกก.เพ่ือการตลาดลกูค้า ธกส. 
หนองคาย จํากดั 

1,615 
67 
 

931 
23 
 

1,797 
102 

 
3,529 
132 

64,384 
 

1,254 
55 
 

864 
23 
 

1,350 
85 
 

2,785 
98 

44,230 
 

77.65 
82.09 

 
92.80 
100.0 

 
75.13 
83.33 

 
78.92 
74.24 
68.70 
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ตารางที่ 9   แสดงจํานวนสมาชิกสหกรณ์จดทะเบียนท่ีเข้าร่วมเครือขา่ยของโครงการ ท่ีจด 
       ทะเบียนคนจน ท่ีได้รับคดัเลือกในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย (ตอ่) 
 
 
 
ท่ี 

 

 
กลุม่/องค์กร 

 

 
จํานวน 
สมาชิก 

 

จํานวน
สมาชิกท่ีจด
ทะเบียน 
คนจน 

ร้อยละของจํานวน
สมาชิกท่ีจดทะเบียน
คนจน ตอ่จํานวน
สมาชิกในแตล่ะ 
สหกรณ์/กลุม่  

10 
 

11 
 

12 
13 
 

14 

สหกรณ์ผู้ใช้นํา้สถานีสบูนํา้ด้วย
ไฟฟ้าท่าจาน จํากดั 
กลุม่เกษตรกรทํานาบ้านวา่น  
อ.ท่าบอ่ 
กลุม่เกษตรกรทํานาเซมิ 
กลุม่เกษตรกรทํานาอดุมพร  
ก่ิง อ.เฝ้าไร่ 
กลุม่เกษตรกรทํานาวงัหลวง 
ก่ิง อ.เฝ้าไร่ 

106 
 

202 
 

550 
133 

 
32 

97 
 

202 
 

440 
- 
 

32 

91.51 
 

100.0 
 

80.00 
- 
 

100.0 

  รวม 73,603 51,515 69.99 

 
  จากตารางท่ี 9  จะเห็นวา่จํานวนสมาชิกของสหกรณ์จดทะเบียนท่ีเข้าร่วมเครือขา่ย
ของโครงการมีทัง้หมด 73,603  ราย มีการจดทะเบียน 51,515 ราย คดิเป็นร้อยละ 69.99  ของ
สมาชิกทัง้หมด ทกุสหกรณ์มีสมาชิกจดทะเบียนคนจนเกินร้อยละ 68 จากข้อมลูในตารางท่ี  16  
สรุปได้วา่ สว่นใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์จดทะเบียน มีการจดทะเบียนคนจน แสดงวา่ สหกรณ์
จดทะเบียนเป็นองค์กรท่ีเป็นท่ีพึง่ของคนยากจน ซึง่กระจายตวัอยูใ่นชมุชนชนบทจงัหวดั
หนองคาย และพยายามหาแนวทางพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องตนเอง ซึง่ทางเลือกหนึง่คือ 
การเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
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ตารางที่ 10  แสดงจํานวนสมาชิกสหกรณ์ภาคประชาชนท่ีเข้าร่วมเครือขา่ยของโครงการท่ี 
       จดทะเบียนคนจน 
 

 
 
ท่ี 

 

 
กลุม่/องค์กร 

 

 
จํานวน 
สมาชิก 

 

จํานวน
สมาชิกท่ีจด
ทะเบียน 
คนจน 

ร้อยละของจํานวน
สมาชิกท่ีจดทะเบียน
คนจน ตอ่จํานวน
สมาชิกในแตล่ะ 
สหกรณ์/กลุม่  

1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 

10 
 

11 

กลุม่อาชีพบ้านนาขามศรีชมภ ู
อ.โซพ่ิสยั 
กลุม่อาชีพบ้านหนองแหวน  
อ.โพนพิสยั 
กลุม่ทอผ้าฝ้ายมดัหม่ีย้อมสี
ธรรมชาต ิม. 1 คา่ยบกหวาน 
กลุม่ผู้ เลีย้งสตัว์นํา้บ้านหม้อ 
กลุม่อาชีพผ้ามดัย้อม  
ก่ิง อ.สระใคร 
กลุม่อาชีพทอเส่ือตําลงึทอง  
ก่ิง อ.สระใคร 
กลุม่ทอผ้าไหมบ้านพระบาท 
นาหงส์ ก่ิง อ.รัตนวาปี 
กลุม่ทอผ้าตะวนัฉาย 
ก่ิง อ.สระใคร 
กลุม่อาชีพบ้านโนนแสงทอง 
กลุม่อาชีพบ้านนิคมดงบงั  
อ.โพนพิสยั 
กลุม่แมบ้่านเกษตรกรบ้านป่าสกั 
อ.ศรีเชียงใหม ่

30
 

33 
 

13 
 

109 
41 
 

25 
 

43 
 

40 
 

48 
58 
 

36 

4
 
3 
 
9 
 

109 
10 
 

25 
 

33 
 

ไมมี่ 
 

28 
58 
 
6 
 

13.33 
 

9.1 
 

69.2 
 

100 
24.4 

 
100.0 

 
76.7 

 
0.0 

 
58.3 

100.0 
 

16.7 

รวม 476 285 59.87 
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  จากข้อมลูในตารางท่ี 10  จํานวนสมาชิกของสหกรณ์ภาคประชาชนท่ีร่วมโครงการ 
ท่ีจะทะเบียนคนจนโดยภาพรวมคดิเป็นร้อยละ 69.93 ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด ดงันัน้จงึอาจ
กลา่วได้วา่สหกรณ์ภาคประชาชน คือองค์กรท่ีเป็นท่ีพึง่ของคนยากไร้ ซึง่กระจายตวัอยูใ่นชมุชน
ชนบท จงัหวดัหนองคาย และหาแนวทางท่ีจะพฒันาความเป็นอยูข่องตนโดยการรวมตวักนัใน
รูปแบบตา่งๆ 
 

2.3  สรุป 
  จงัหวดัหนองคายมีประชากรทัง้หมด  903,907  คน มีผู้จดทะเบียนคนจนทัง้หมด 
133,203 คน คดิเป็นร้อยละ 14.74  ของประชากรทัง้หมด อําเภอท่ีมีประชากรจดทะเบียนคน
จนสงูสดุ 2 อําเภอคือ อําเภอสงัคม (ร้อยละ 20.40)  และอําเภอบุง่คล้า (ร้อยละ 20.27)  ทัง้
สองอําเภอมีท่ีตัง้อยูห่า่งไกลจากศนูย์กลางการบริหารของจงัหวดั ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตอําเภอเมือง 
กลา่วคือ อําเภอสงัคม ตัง้อยูท่างด้านตะวนัตกสดุของจงัหวดัตอ่เน่ืองกบัอําเภอปากชม จงัหวดั
เลย (ห่างจากตวัจงัหวดั 95 กม.) สว่นอําเภอบุง่คล้าตัง้อยูด้่านตะวนัออกเกือบสดุเขตจงัหวดั 
(ห่างจากตวัจงัหวดั 145 กม.) การท่ีทัง้สองอําเภออยูห่า่งไกล ทําให้โอกาสของประชาชนท่ีจะ
ได้รับการดแูลช่วยเหลือจากจงัหวดัน้อยกวา่เขตพืน้ท่ีอ่ืนๆ อาจเป็นเหตผุลหนึง่ท่ีทําให้มีการ
กระจายของคนยากจนมากและได้ไปจดทะเบียน  อําเภอท่ีมีประชากรจดทะเบียนคนจนต่ําสดุ
สองอําเภอคือ อําเภอท่าบอ่ (ร้อยละ 12.85) และอําเภอโพนพิสยั (ร้อยละ  12.92)  ซึง่ทัง้สอง
อําเภอจะมีท่ีตัง้อยูใ่กล้กบัศนูย์กลางการบริหารของจงัหวดั คือ อําเภอท่าบอ่อยูห่่างจากตวั
จงัหวดั 41 กม. เป็นอําเภอท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคญัหลายอยา่ง เชน่ การเกษตร 
(มะเขือเทศ ยาสบู ข้าว ฯลฯ) ในอดีตทา่บอ่เคยเป็นยา่นการค้าเกลือสนิเธาว์ ช่ือเดมิเรียกวา่ “ท่า
บอ่เกลือ”  นอกนัน้ทา่บอ่ยงัเป็นพืน้ท่ีๆมีการตัง้ถ่ินฐานของคนไทยเชือ้สายเวียดนามจํานวนมาก 
จงึมีวธีิชีวิตแบบเวียดนาม มีผลติภณัฑ์อาหารเวียดนามจํานวนมาก ชีวิตความเป็นอยูข่อง
ประชาชนมีโอกาสได้รับการดแูลน่าจะมากกวา่บริเวณอ่ืนๆ สว่นอําเภอโพนพิสยัอยูห่่างจากตวั
จงัหวดั 45 กม. มีช่ือเสียงเก่ียวกบัประเพณีบัง้ไฟพญานาควนัออกพรรษา ทกุปีจะมี
นกัท่องเท่ียวไปเท่ียวจํานวนมาก น่าจะสง่ผลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูดี่ขึน้ ปัจจยัเหลา่นี ้
น่าจะมีสว่นให้คนจนน้อยกวา่พืน้ท่ีอ่ืนๆ  กลุม่ปัญหาท่ีมีคนจดทะเบียนมากท่ีสดุทัง้รายอําเภอ 
และโดยรวมทัง้จงัหวดั คือ  ปัญหาหนีส้นิ    และรองลงมาคือ   ปัญหาท่ีดนิทํากิน     สมาชิก
สว่นใหญ่ทัง้สหกรณ์จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชน และสมาชิกสว่นใหญ่ของสหกรณ์ท่ี
เข้าร่วมเช่ือมโยงเครือขา่ยของโครงการ มีการจดทะเบียนคนจนเกินร้อยละ 60 แสดงวา่จํานวน
คนจนมีอยูเ่ป็นจํานวนมากท่ีกระจายตวัอยูใ่นพืน้ท่ีตา่งๆของจงัหวดัหนองคาย        และเป็น
สมาชิกของ 
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สหกรณ์(กลุม่/องค์กร/สหกรณ์) 



บทที่ 3 
ขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจิัย 

 
 นบัตัง้แตเ่ร่ิมต้นโครงการจนถึงปัจจบุนั   ทีมวิจยัได้มีขัน้ตอนหรือกระบวนการเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกบัผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ เพ่ือหนนุเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงเครือขา่ย 
ภายใต้แนวคดิท่ีวา่ “ผู้ ท่ีอยูก่บัปัญหาเป็นผู้แก้ไขปัญหา”  โดยมีลําดบัของกิจกรรม วนั เดือน ปี 
วิธีการ กลุม่เป้าหมาย สถานท่ี ผลท่ีเกิดจากกระบวนการ และระยะเวลา(ชัว่โมง)  ดงั
รายละเอียดดงัตารางท่ี 11   
 

ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 
         หนองคาย 

  

 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

1 6 
กนัยายน

2548 

การประชมุเชิง
ปฏิบติัการทีมวิจยัใน
พืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
1.1  การประชมุชีแ้จง
โครงการ 
1.2  การบรรยายและ
แลกเปล่ียนแนวคิด 
1.3  การสรุปแนว
ทางการทํางาน 
1.4  การแบง่หน้าท่ี/
ความรับผิดชอบ 
1.5  อ่ืนๆ 

ทีมวิจยัและผู้ช่วย
นกัวิจยั จํานวน 6 
คน 

ห้อง 137 
คณะ
มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเลย 

ทีมวิจยัและผู้ช่วย
นกัวิจยัมีความ
เข้าใจเก่ียวกบั
โครงการวิจยัตรงกนั 

12 

2  
 
 
 

การศกึษาสถานการณ์ 
และบทบาทการ
ดําเนินงานของสหกรณ์/
กลุม่/องค์กรประชาชนใน
พืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
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ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 

         หนองคาย (ตอ่) 
 

 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

 6 
กนัยายน

– 24  
ตลุาคม
2548 

2.1  การรวบรวมเอกสาร
และเรียบเรียง
สาระสําคญั 
-  ใช้การชีแ้จง/ประสาน
และขอความร่วมมือ 

เจ้าหน้าท่ี 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องจํานวน 
10 คน รวมกบั
นกัวิจยั 5 คน รวม
ทัง้หมด 15 คน 

- สํานกังาน 
สหกรณ์
จงัหวดั 
- สํานกังาน
พฒันาชมุชน
จงัหวดั 
- สํานกังาน
ผู้ตรวจสอบ
บญัชี 
- สํานกังาน
จงัหวดั
หนองคาย 
- อ่ืนๆ 

ได้ข้อมลูเอกสารทัง้
ในระดบัจงัหวดัและ
ระดบักลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ในพืน้ท่ี
จงัหวดัหนองคาย
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้รับทราบ
โครงการวิจยั 

48 

 6  
กนัยายน   

2548  

2.2  การประชมุ
ตรวจสอบข้อมลูเอกสาร
และประสานหน่วยงานท่ี 
เก่ียวข้อง 
-  การประชมุ
แลกเปล่ียน/ตรวจสอบ 
-  การเข้าพบ 
สหกรณ์จงัหวดัเพ่ือ 
ชีแ้จงโครงการเพ่ิมเติม 

ทีมวิจยั ผู้ช่วย
นกัวิจยั สหกรณ์
จงัหวดัและ
เจ้าหน้าท่ี  
รวมทัง้หมด  9 คน 

ห้องประชมุ
สํานกังาน 
สหกรณ์
จงัหวดั
หนองคาย 

ทีมวิจยัได้ทราบ
ข้อมลูเก่ียวกบั
สถานการณ์และ
บทบาทในการ
ดําเนินงานของ
สหกรณ์/กลุม่/
องค์กรตรงกนั ทราบ
สภาพเบือ้งต้นของ
เครือข่าย/ได้รับ
ความร่วมมือจาก 
สหกรณ์จงัหวดัและ
หน่วยงานเก่ียวข้อง 
และเตรียมการ

12 
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ประชมุเพ่ือชีแ้จง 

ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 
         หนองคาย (ตอ่) 

 

 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

 
ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

     โครงการให้แก่
ตวัแทนกลุม่องค์กร/
สหกรณ์ในพืน้ท่ี
จงัหวดัหนองคาย 

 

3 6  
กนัยายน  
2548 – 

24  
ตลุาคม 
2548 

การตรวจสอบข้อมลูคน
จนจดทะเบียนของ
สมาชิกกลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ ประชาชนใน
พืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
-  การประสานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
-  การสืบค้นจาก 
อินเตอร์เนท 
-  การสมัภาษณ์ตวัแทน
กลุม่/องค์กร/สหกรณ์ 

ทีมวิจยั ตวัแทน 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และ
ตวัแทนกลุม่/
องค์กร จํานวน 16 
คน 

 ได้ทราบข้อมลูคนจน
จดทะเบียนของ
สมาชิกกลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ 

12 

4  
 
 
 
 
 
 

24  
ตลุาคม  
2548 

การประชมุเชิง
ปฏิบติัการเพ่ือชีแ้จง
โครงการ ตรวจสอบ
ข้อมลูและสร้างความ
เข้าใจในระหวา่งผู้ นํา
สหกรณ์/กลุม่/องค์กร 
ประชาชนและการ
เช่ือมโยงเครือข่าย 
4.1  การประชมุ
ตรวจสอบความพร้อม

 
 
 
 
 
 
 
ทีมวิจยัและผู้ช่วย
นกัวิจยัทัง้หมด 
 7 คน 

 
 
 
 
 
 
 
ณ ห้องประชมุ
เลก็ โรงแรม 
หนองคาย 
แกรนด์ 

 
 
 
 
 
 
 
เตรียมความพร้อม
สําหรับการประชมุ
เชิงปฏิบติัการ 

 
 
 
 
 
 
 
4 
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 ก่อนการประชมุเชิง

ปฏิบติัการ 
ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 

         หนองคาย (ตอ่) 
 

 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

 
ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

 25–26 
ตลุาคม 
2548 

 

4.2  การประชมุเชิง
ปฏิบติัการ 
-  การบรรยายชีแ้จง
โครงการโดยหวัหน้า
โครงการ 
-  วิทยากรบรรยายเร่ือง
อดุมการณ์สหกรณ์ 
-  เสวนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกบั “ลกัษณะ
และความสําคญัของการ
สร้างเครือข่าย 
สหกรณ์/กลุม่/องค์กร 
ประชาชน” โดยทีมวิจยั 
-  แบง่กลุม่แลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกบัแนวทาง 
การสร้างเครือข่ายของ 
สหกรณ์/กลุม่/องค์กร 
และให้แตล่ะกลุม่
นําเสนอ 
-  สรุปและประเมินความ
สนใจในการสร้าง
เครือข่ายโดยใช้แบบ
ประเมิน 

ทีมวิจยั ผู้ช่วย
นกัวิจยั สหกรณ์
จงัหวดั  
เจ้าหน้าท่ี 
สหกรณ์ และ 
ผู้ นํากลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ รวม
ทัง้หมด  209  คน 

ศนูย์ฝึกอบรม
อาชีพชนบท 
จงัหวดั
หนองคาย 

1.  ผู้ นําสหกรณ์/
กลุม่/องค์กร 
ประชาชนมีความ
เข้าใจวตัถรุะสงค์
ของโครงการวิจยั 
2.  ข้อมลูสถาน-
การณ์และบทบาท
ในการดําเนินงาน
ของสหกรณ์/กลุม่/
องค์กรประชาชน
รวมทัง้การ
ตรวจสอบความ
ถกูต้อง และเกิด
ความ 
เข้าใจท่ีตรงกนั 
3.  ได้ทราบความ
สนใจและมีความ
พร้อม 
ในการสร้าง
เครือข่ายของ
สหกรณ์/กลุม่/
องค์กรประชาชนท่ี
เข้าร่วมการประชมุ 

48 

5 2  พ.ย.  การประชมุเพ่ือ ทีมวิจยั และ ณ ห้อง 137 ได้รายช่ือกลุม่/ 12 
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2548 คดัเลือกกลุม่/องค์กร/

สหกรณ์ท่ีสนใจและมี
ความพร้อมในการสร้าง
เครือข่าย 

ผู้ช่วยนกัวิจยั 
จํานวน 6 คน 

คณะ
มนษุยศาสตร์
และ
สงัคมศาสตร์ 

องค์กร/สหกรณ์ท่ีมี
ความเหมาะสม คือ 
มีความสนใจและมี
ความพร้อมในการ 

ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 
         หนองคาย (ตอ่) 

 
 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

 
ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

  -  ใช้การประชมุ
ปรึกษาหารือ 

 มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัเลย 

สร้างเครือข่าย 
จํานวน  25  กลุม่  
(สหกรณ์ 10 กลุม่ 
กลุม่เกษตรกร 5 
กลุม่ และกลุม่อาชีพ 
10 กลุม่) 

 

6 
 

 
 
 
 
 

7  พ.ย.  
2548 

การประชมุเชิง
ปฏิบติัการจดัทํากรอบ
ทิศทางการดําเนินงาน
ของ 
สหกรณ์/กลุม่/องค์กร
ประชาชน 
6.1  การประชมุ
ตรวจสอบเตรียมความ
พร้อมก่อนการประชมุ
เชิง 
ปฏิบติัการ 

 
 
 
 
 
ทีมวิจยั และ 
ผู้ช่วยนกัวิจยั
จํานวน 6 คน 
 

 
 
 
 
 
ห้องประชมุ
โรงแรมรอยลั 
แมโ่ขง 

 
 
 
 
 
เตรียมความพร้อม
สําหรับการประชมุ
เชิงปฏิบติัการ 

 
 
 
 
 
3 

 8-9  พ.ย. 
2548 

 

6.2  การประชมุเชิง
ปฏิบติัการ 
-  กลา่วต้อนรับ/แจ้ง
วตัถปุระสงค์ 
-  ให้แตล่ะกลุม่/องค์กร/

ทีมวิจยัและ 
ผู้ช่วยนกัวิจยั  
เจ้าหน้าท่ี
สํานกังานสหกรณ์
จงัหวดั และผู้ นํา

ณ  ห้อง
ประชมุ
สํานกังาน
สหกรณ์ 
จงัหวดั

1.  ได้กรอบ 
ทิศทางการ
ดําเนินงานของกลุม่/ 
องค์กร/สหกรณ์ 
ประชาชนเบือ้งต้น 

48 
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สหกรณ์ เลา่ถงึ อดีต 
ปัจจบุนั และอนาคต 
-  การวิเคราะห์ 
จดุออ่น จดุแข็ง ของกลุม่ 
-  แบง่กลุม่ ร่วมกนั
วิเคราะห์แนวทางการ 

กลุม่/องค์กร/ 
สหกรณ์ รวม
ทัง้หมด  43 คน 

หนองคาย 2.  ได้คณะทํางาน
ประสานงาน 
เครือข่ายจงัหวดั
หนองคาย 
3.  ได้ทําเนียบ 
ผู้แทนกลุม่/องค์กร/ 

ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 
         หนองคาย (ตอ่) 

 
 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

 
ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

  เช่ือมโยงกิจกรรมตาม
ประเภทจดุออ่น - 
จดุแข็งของแตล่ะกลุม่ 
-  การพิจารณาแนวทาง 
ประสานงาน 
-  สรุป 

  สหกรณ์เครือข่าย
จงัหวดัหนองคาย 

 

7 
 

25  
มกราคม  

2549 
 

การประชมุทีมวิจยั
เก่ียวกบัการดําเนินการ
วิจยัระยะท่ี 2 
 
 
 
 
 

ทีมวิจยัและผู้ช่วย
นกัวิจยั รวม 6 คน 

 1.  ทีมวิจยัมีความ
เข้าใจการดําเนิน
งานวิจยัระยะท่ี 2  
2.  ปรึกษาหารือและ
เตรียมการประชมุ
เพ่ือทบทวนทิศ
ทางการดําเนินงาน
กลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ 

12 

8 
 

1  
กมุภาพนัธ์  

2549 

การประชมุเชิง
ปฏิบติัการเพ่ือทบทวน
กรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของกลุม่/
องค์กร/สหกรณ์ 

1.  ทีมวิจยั 5 คน 
2.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
1 คน 
3.  ผู้ นํากลุม่/ 
องค์กร/สหกรณ์ 

ห้องประชมุ
สํานกังาน 
สหกรณ์
จงัหวดั
หนองคาย 

1.  ผู้ นํากลุม่/ 
องค์กร/สหกรณ์ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งกนั 
2.  ได้กรอบทิศ

12 
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จงัหวดัหนองคาย ทางการดําเนินงาน

ของกลุม่/องค์กร/
สหกรณ์จงัหวดั
หนองคายท่ีชดัเจน
ขึน้ 
3.  ได้คณะกรรมการ
เครือข่ายจงัหวดั 

ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 
         หนองคาย (ตอ่) 

 
 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

 
ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

     หนองคาย 
 

 

9 
 

23  
กมุภาพนัธ์  

2549 

การประชมุ
คณะกรรมการเครือข่าย
ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
ครัง้ท่ี 1 

1.  คณะกรรมการ
เครือข่าย 6 คน 
2.  ทีมวิจยั 3 คน 
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
1 คน 

ห้องประชมุ
สํานกังาน 
สหกรณ์
จงัหวดั
หนองคาย 

1.  คณะกรรมการ
เครือข่ายมี
ความคุ้นเคยกนัและ
เข้าใจกนัในแนว
ทางการดําเนินงาน 
2.  คณะกรรมการ
เครือข่ายมีความรู้
ความเข้าใจใน
คณุคา่ของเครือข่าย
มากขึน้ 

12 

10 
 

23  
มีนาคม  
2549 

 

การประชมุ
คณะกรรมการเครือข่าย
ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
ครัง้ท่ี 2 
 
 
 

1.  คณะกรรมการ
เครือข่าย 7 คน 
2.  ทีมวิจยั 5 คน 
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
1 คน 

ห้องประชมุ
บ้านจอมแจ้ง
จงัหวดั
หนองคาย 

1.  แบง่หน้าท่ีในการ
ประสานงานภายใน
เครือข่ายในแตล่ะ
พืน้ท่ี 
2.  ตวัแทนแตล่ะ
พืน้ท่ีร่วมกนัพดูคยุ
แลกเปล่ียนกนัใน

12 
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เร่ืองท่ีจะช่วยกนั
ภายในเครือข่าย
(กิจกรรมเช่ือมโยง) 

11 
 

25  
เมษายน  

2549 
 

การประชมุ
คณะกรรมการเครือข่าย
ใน 
พืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย  
ครัง้ท่ี 3 

1.  คณะกรรมการ
เครือข่าย 6 คน 
2.  ทีมวิจยั 4 คน 
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั  

ห้องประชมุ
บ้านจอมแจ้ง
จงัหวดั
หนองคาย 

กิจกรรมเช่ือมโยง
เครือข่ายระหวา่ง
กลุม่/องค์กร/
สหกรณ์เพิ่มขึน้  

12 

ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 
         หนองคาย (ตอ่) 

 
 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

 
ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

   1 คน  2.  แลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่ง
คณะกรรมการ
เครือข่ายกบัทีมวิจยั 

 

12 
 

18-19  
พฤษภาคม  

2549 
 

การประชมุเชิง
ปฏิบติัการเครือข่ายกลุม่/
องค์กร/สหกรณ์ในพืน้ท่ี
จงัหวดัหนองคาย เพ่ือ
แลกเปล่ียนแนวคิด 
ประสบการณ์ ทบทวน
กรอบทิศทางและ
พิจารณาร่างข้อบงัคบั
เครือข่าย 

1.  คณะกรรมการ
เครือข่าย ตวัแทน
กลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ ภายใน
เครือข่าย 
2.  ทีมวิจยั 5 คน 
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
1 คน 

ห้อง 137  
สาขา
สงัคมศาสตร์
เพ่ือการ
พฒันา 
มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเลย 

1.  แลกเปล่ียน
แนวคิดและ
ประสบการณ์ 
ประธานเครือข่าย
กลุม่/องค์กร/
สหกรณ์จงัหวดัเลย 
2.  แลกเปล่ียน
แนวคิดระหวา่ง
คณะกรรมการ
เครือข่ายกบัทีมวิจยั
จากส่ือ” เสียงกู่จาก
ครูใหญ่” และ “บ้าน
สขุาวดี”  
3.  ได้ร่างข้อบงัคบั

12 
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เครือข่ายกลุม่/
องค์กร/สหกรณ์ใน
พืน้ท่ีจงัหวดั
หนองคาย 

13 
 

30  
พฤษภาคม  

2549 
 

การประชมุตวัแทนกลุม่/
องค์กร/สหกรณ์ท่ีเข้าร่วม
เครือข่ายจงัหวดั
หนองคายเพ่ือพิจารณา
ร่างข้อบงัคบัเครือข่าย
และดําเนินการตาม
ข้อบงัคบั 

1.  ตวัแทนกลุม่/
องค์กร/สหกรณ์ 
ในเครือข่าย 13 
คน 
2.  ทีมวิจยั 4 คน 
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
2 คน 

ห้องประชมุ
สํานกังาน 
สหกรณ์
จงัหวดั
หนองคาย 

1.  ได้ข้อบงัคบั
เครือข่ายสหกรณ์/
กลุม่/องค์กรจงัหวดั
หนองคายวา่ด้วย
การดําเนินงานของ
เครือข่าย พ.ศ.2549 
2.  เลือกคณะ 

12 

ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 
         หนองคาย (ตอ่) 

 
 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

 
ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

     กรรมการเครือข่าย
ใหมต่ามข้อบงัคบัท่ี
จดัทําขึน้ 
3.  แลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกบัการ
ดําเนินงานของ
เครือข่าย 

 

14 22 
มิถนุายน 

2549 

การประชมุ
คณะกรรมการเครือข่าย
ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
ครัง้ท่ี 4 

1.  คณะกรรมการ
เครือข่าย 8 คน 
2.  ผู้สงัเกตการณ์ 
1 คน 
3.  ทีมวิจยั 4 คน 
4.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
1 คน 

ห้องประชมุ
สํานกังาน 
สหกรณ์
จงัหวดั
หนองคาย 

1.  รับรอง
คณะกรรมการ
เครือข่าย 14 ทา่น 
อีก 1 ทา่น มติท่ี
ประชมุให้เป็นผู้
สงัเกตการณ์ 
2.  พิจารณาเร่ือง
การเขียนโครงการ

12 
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ของทนุเข้าเครือข่าย 
3.   ได้ทราบ
รายละเอ◌ียด
เกี◌่ยวก◌ับปุ๋ ย 

15 
 

28  
มิถนุายน  

2549 

การติดตามผลการ
ดําเนินงานเช่ือมโยง
เครือข่ายสหกรณ์
การเกษตรโซพ่ิสยั จํากดั 

1.  คณะกรรมการ
สหกรณ์
การเกษตรโซพ่ิสยั 
จํากดั 15 คน 
2.  พนกังาน
สํานกังานสหกรณ์
การเกษตรโซพ่ิสยั
และผู้จดัการ 5 
คน 
3.  ทีมวิจยั 4 คน 
4.  ผู้ช่วยนกัวิจยั  

สํานกังาน 
สหกรณ์
การเกษตรโซ่
พิสยั จํากดั 

1.  ทราบการ
ดําเนินงานของ
สหกรณ์การเกษตร
โซพ่ิสยั จํากดั ใน
ฐานะประธาน 
สหกรณ์เป็นประธาน
เครือข่ายกลุม่/
องค์กร/สหกรณ์ 
2.  แลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งทีม
วิจยักบั
คณะกรรมการ 

14 

ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 
         หนองคาย (ตอ่) 

 
 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

 
ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

   1 คน 
รวม 25 คน 

 สหกรณ์ 
3.  ทราบปัญหา/
อปุสรรคของกลุม่/ 
เครือข่าย 

 

16 
 

5  
กรกฎาคม 

2549 
 

การประชมุ
คณะกรรมการเครือข่าย
ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
ครัง้ท่ี 5 
 
 

1.  คณะกรรมการ
เครือข่าย 8 คน 
2.  ทีมวิจยั 3 คน 
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
1 คน 

ห้องประชมุ
สํานกังาน 
สหกรณ์
จงัหวดั
หนองคาย 

1.  คณะกรรมการ
เครือข่ายมีความ
เข้าใจตรงกนั
เก่ียวกบัการ
ดําเนินงานภายใต้
ข้อบงัคบัเครือข่าย 

14 
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2.  กิจกรรมการ
เช่ือมโยงเครือข่าย
เพิ่มเติม 
3.  ทราบปัญหา/
อปุสรรคของกลุม่/
เครือข่าย 

17 
 

12   
กรกฎาคม  

2549 

การติดตามผลการ
ดําเนินงานเช่ือมโยง
เครือข่ายกลุม่อาชีพผ้า
มดัย้อม ก่ิงอําเภอสระ
ใคร 
 
 
 
 
 

1.  คณะกรรมการ
กลุม่อาชีพผ้ามดั
ย้อม 19 คน 
2.  ทีมวิจยั 5 คน 
3. ผู้ช่วยนกัวิจยั 1 
คน 
รวม 25 คน 

ท่ีทําการกลุม่
อาชีพผ้ามดั
ย้อม ก่ิง อ.
สระใคร 

1.  ทราบการ
ดําเนินงานของกลุม่
และการเป็นสมาชิก
เครือข่าย 
2.  แลกเปล่ียน
ความคิดเหน็กนั
ระหวา่งทีมวิจยักบั
คณะกรรมการกลุม่ 
3.  ทราบปัญหา/
อปุสรรคของกลุม่/ 

12 

ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 
         หนองคาย (ตอ่) 

 
 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

 
ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

     เครือข่าย 
 

 

18 
 

13  
กรกฎาคม 

2549 
 

การติดตามผลการ
ดําเนินงานเช่ือมโยง
เครือข่ายกลุม่อาชีพบ้าน
หนองแหวน อ.โพนพิสยั 
 
 

1.  คณะกรรมการ
และสมาชิกกลุม่
อาชีพบ้านหนอง
แหวน จํานวน 19 
คน  
2.  ทีมวิจยั 5 คน
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
1 คน  

ท่ีทําการกลุม่
อาชีพบ้าน
หนองแหวน 
อําเภอโพน
พิสยั 

1.  ทราบผลการ
ดําเนินงานของกลุม่
และการเข้าร่วม
เครือข่าย 
2.  การแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็
ระหวา่งทีมวิจยักบั
คณะกรรมการกลุม่ 

13 
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รวม 25 คน 3.  ทราบปัญหา/

อปุสรรคของกลุม่/
เครือข่าย 
 

19 14  
กรกฎาคม 

2549 

การติดตามผลการ
ดําเนินงานเช่ือมโยง
เครือข่ายกลุม่อาชีพนิคม
ดงบงั อําเภอโพนพิสยั 

1.  คณะกรรมการ
และตวัแทน
กรรมการกลุม่
อาชีพบ้านนิคมดง
บงั จํานวน 19 คน 
2.  ทีมวิจยั 5 คน 
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
1 คน 
รวม 25 คน 

ท่ีทําการกลุม่
อาชีพนิคมดง
บงั อําเภอ
โพนพิสยั 

1.  ทราบผลการ
ดําเนินงานของกลุม่
และการเข้าร่วม
เครือข่าย 
2.  การแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็
ระหวา่งทีมวิจยักบั
คณะกรรมการ 
3.  ทราบปัญหา/
อปุสรรคของกลุม่/
เครือข่าย 
 

13 

ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 
         หนองคาย (ตอ่) 

 
 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

 
ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

20 19  
กรกฎาคม 

2549 

การติดตามผลการ
ดําเนินงานเช่ือมโยง
เครือข่ายสหกรณ์ผู้ใช้นํา้ 
อําเภอเมือง 

1.  คณะกรรมการ
สหกรณ์ผู้ใช้นํา้ 
จํานวน 19 คน 
2.  ทีมวิจยั 5 คน 
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
1 คน 
รวม 25 คน 

สํานกังาน 
สหกรณ์ผู้ใช้
นํา้อําเภอ
เมือง 

1.  ทราบผลการ
ดําเนินงานของกลุม่
และการเข้าร่วม
เครือข่าย 
2.  การแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็
ระหวา่งทีมวิจยักบั
คณะกรรมการ 
3.  ทราบปัญหา/
อปุสรรคของกลุม่/

13 
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เครือข่าย 

21 20  
กรกฎาคม 

2549 

การติดตามผลการ
ดําเนินงานเช่ือมโยง
เครือข่ายกลุม่ทอผ้าไหม
บ้านพระบาทนาหงส์ ก่ิง
อําเภอรัตนวาปี 

1.  คณะกรรมการ
กลุม่ทอผ้าไหม
บ้านพระบาทนา
หงส์ จํานวน 19 
คน 
2.  ทีมวิจยั 5 คน 
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
1 คน 
รวม 25 คน 

ท่ีทําการกลุม่
ทอผ้าไหม
บ้านพระบาท
นาหงส์ ก่ิง
อําเภอรัตน-
วาปี 

1.  ทราบผลการ
ดําเนินงานของกลุม่
และการเข้าร่วม
เครือข่าย 
2.  การแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็
ระหวา่งทีมวิจยักบั
คณะกรรมการ 
3.  ทราบปัญหา/
อปุสรรคของกลุม่/
เครือข่าย 

14 

22 21  
กรกฎาคม 

2549 

การติดตามผลการ
ดําเนินงานเช่ือมโยง
เครือข่าย กลุม่เกษตรกร
ทํานาอดุมพร ก่ิง อําเภอ 
เฝ้าไร่ 

1.  คณะกรรมการ
กลุม่เกษตรกรทํา
นาอดุมพร จํานวน 
19 คน 

ท่ีทําการกลุม่
เกษตรกรทํา
นาอดุมพร ก่ิง 
อําเภอเฝ้าไร่ 

1.  ทราบผลการ
ดําเนินงานของกลุม่
และการเข้าร่วม
เครือข่าย 

14 

ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 
         หนองคาย (ตอ่) 

 
 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

 
ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

   2.  ทีมวิจยั 5 คน 
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
1 คน 
รวม 25 คน 

 2.  การแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็
ระหวา่งทีมวิจยักบั 
คณะกรรมการ 
3.  ทราบปัญหา/
อปุสรรคของกลุม่/
เครือข่าย 

 

23 26  
กรกฎาคม 

การติดตามผลการ
ดําเนินงานเช่ือมโยง

1.  คณะกรรมการ
กลุม่สตรีทอผ้า

ท่ีทําการกลุม่
สตรีทอผ้า

1.  ทราบผลการ
ดําเนินงานของกลุม่

12 



 42
2549 เครือข่ายกลุม่สตรีทอผ้า

บ้านนาฮี อําเภอเมือง 
บ้านนาฮี จํานวน 
19 คน 
2.  ทีมวิจยั 5 คน 
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
1 คน  
รวม 25 คน 

บ้านนาฮี 
อําเภอเมือง 

และการเข้าร่วม
เครือข่าย 
2.  การแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็
ระหวา่งทีมวิจยักบั
คณะกรรมการ 
3.  ทราบปัญหา/
อปุสรรคของกลุม่/
เครือข่าย 

24 27  
กรกฎาคม 

2549 

การติดตามผลการ
ดําเนินงานเช่ือมโยง
เครือข่ายกลุม่ผู้ เลีย้งสตัว์
นํา้บ้านหม้อ อําเภอศรี
เชียงใหม่ 

1.  คณะกรรมการ
กลุม่ผู้ เลีย้งสตัว์นํา้
บ้านหม้อ จํานวน 
19 คน 
2.  ทีมวิจยั 5 คน 
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
1 คน 
รวม  25 คน 

ท่ีทําการกลุม่
ผู้ เลีย้งสตัว์นํา้
บ้านหม้อ 
อําเภอศรี
เชียงใหม่ 

1.  ทราบผลการ
ดําเนินงานของกลุม่
และการเข้าร่วม
เครือข่าย 
2.  การแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็
ระหวา่งทีมวิจยักบั
คณะกรรมการ 

14 

ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 
         หนองคาย (ตอ่) 

 
 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

 
ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

     3.  ทราบปัญหา/
อปุสรรคของกลุม่/
เครือข่าย 

 

25 28  
กรกฎาคม 

2549 

การติดตามผลการ
ดําเนินงานเช่ือมโยง
เครือข่ายกลุม่สตรี
สหกรณ์บ้านนาขาม
อําเภอโซพ่ิสยั 

1.  คณะกรรมการ
กลุม่สตรีสหกรณ์
บ้านนาขาม 
จํานวน 19 คน 
2.  ทีมวิจยั 5 คน 
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 

ท่ีทําการกลุม่
สตรีสหกรณ์
บ้านนาขาม 
อําเภอโซพ่ิสยั 

1.  ทราบผลการ
ดําเนินงานของกลุม่
และการเข้าร่วม
เครือข่าย 
2.  การแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็

14 
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1 คน  
รวม  25 คน 

ระหวา่งทีมวิจยักบั
คณะกรรมการ 
3.  ทราบปัญหา/
อปุสรรคของกลุม่/
เครือข่าย 

26 31  
กรกฎาคม 
2549  –  

1 
สิงหาคม 

2549 

ประชมุเชิงปฏิบติัการ
เพ่ือสรุปบทเรียน
โครงการวิจยั 

1.  ตวัแทนกลุม่/
องค์กร/สหกรณ์ท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 39 คน 
2.  ทีมวิจยั 5 คน 
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
2 คน 
4.  นกัศกึษา
ปริญญาโท 6 คน 
5.  สํานกังาน 
สหกรณ์จงัหวดั
หนองคาย 2 คน  

โรงแรม
หนองคาย 
แกรนด์ 
จงัหวดั
หนองคาย 

1.  ได้แนวทางการ
สร้างเครือข่ายให้
เข้มแข็ง 
2.  บทเรียนเก่ียวกบั
ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากโครงการวิจยั
และบทบาทของ
เครือข่ายคณุคา่กบั
การแก้ปัญหาความ
ยากจน 
3.  บทเรียนเก่ียวกบั
อปุสรรค/กิจกรรม 

28 

ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 
         หนองคาย (ตอ่) 

 
 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

 
ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

   รวม 54 คน  เครือข่ายในอนาคต
และปัจจยัแหง่ความ 
สําเร็จ 
4.  อ่ืนๆ 

 

27 16  
สงิหาคม  

2549 

การประชมุ
คณะกรรมการเครือข่าย
ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
ครัง้ท่ี 6 

1.  คณะกรรมการ
เครือข่าย 8 คน 
2.  ทีมวิจยั 4 คน 
3.  ผู้ช่วยนกัวิจยั 
1 คน 

ห้องประชมุ
สํานกังาน 
สหกรณ์
จงัหวดั
หนองคาย 

1.  คณะกรรมการมี
มติร่วมกนัระดมทนุ
จากสมาชิกกลุม่ละ 
200 บาท เพ่ือเป็น
ทนุดําเนินงานรวม 

14 
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25 กลุม่ เป็นเงิน 
5,000 บาท 
2.  คณะกรรมการ
เหน็ชอบให้มี Home 
page ของโครงการ
เพ่ือเป็นส่ือกลางของ
เครือข่าย โดยมี
สํานกังาน 
สหกรณ์จงัหวดั
หนองคายเป็น
ศนูย์กลาง 
3.  ทบทวนกิจกรรม
เช่ือมโยงเครือข่ายท่ี
ผา่นมา 
4.  ทบทวนปัญหา/
อปุสรรคท่ีผา่นมา 
เพ่ือสร้างความเข้า 

ตารางท่ี 11     แสดงขัน้ตอน/กระบวนการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั 
         หนองคาย (ตอ่) 

 
 
ลํา
ดบั 
ท่ี 

 
 

ว/ด/ป 

 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจดั

สมัมนา/เวทีแลกเปล่ียน) 

 
กลุม่เป้าหมายท่ี
เข้าสูก่ระบวนการ 

(ระบจํุานวน) 

 
 

สถานท่ี 

ผลท่ีเกิดจาก 
กระบวนการ 

(เช่น สร้างความ 
เข้าใจ/เกิดเครือข่าย 

ฯลฯ) 

 
ระยะเว
ลา 

(ระบ ุ
ชัว่โมง) 

   รวม 54 คน  ใจและกําหนด
แนวทางแก้ปัญหา 
เครือข่ายในอนาคต
และปัจจยัแหง่ความ 
สําเร็จ 
4.  อ่ืนๆ 
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บทที่ 4 
เครือข่ายที่เกดิขึน้ 

 
4.1  ข้อสรุปจาํนวน/รูปแบบเครือข่ายที่เป็นผลงานของทมีวจิัย 
 โครงการการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย มีวตัถปุระสงค์สําคญั
เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ เพ่ือให้เกิดการหนุนเสริมการ
พฒันาศกัยภาพคนและองค์กรในการแก้ปัญหาความยากจน และมีแนวคิดในการดําเนินงานท่ี
สําคญั ดงันี ้

 เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยให้กลุม่/องค์กร/สหกรณ์ประเมินตนเอง เพ่ือให้
รู้จกัตนเอง รู้ศกัยภาพเครือขา่ย รู้พฤตกิรรมท่ีนําไปสูปั่ญหาตา่งๆและความยากจน 

 สนบัสนนุให้เกิดการสร้างเครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ท่ี เพ่ือไปหนนุเสริมกลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ 

 ศกึษากระบวนการ ผลท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการเรียนรู้และการสร้างเครือขา่ยพนัธ-
มิตรในพืน้ท่ี 

ทีมวิจยัจงัหวดัหนองคายได้ดําเนินการวิจยั ในลกัษณะการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมี 
สว่นร่วม (Participatory Action Research)  โดยใช้เวลา 1 ปี ใช้กระบวนการสร้างเวทีเพ่ือเปิด
พืน้ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ นํากลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ถึงองค์ความรู้ท่ีสกดัจากภมูิปัญญา
สะสมของแต่ละบุคคลมาแลกเปล่ียนระหว่างกนั เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และนําผลการเรียนรู้มา
ร้อยเรียงก่อให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายคณุค่าขึน้และคณุค่าท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในระดบัหนึ่ง 
ผลท่ีเกิดขึน้สรุปเป็นขัน้ตอนกระบวนการการทํางานของทีมวิจัยและรูปแบบเครือข่ายท่ีเป็น
ผลงานของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
 

 4.1.1  ขัน้ตอนการดาํเนินการของทมีวจิัย ทมีวิจัยมีขัน้ตอนการดาํเนินการดงันี ้
  (1)  การประชมุเตรียมการ ขัน้ตอนนีมี้การประชมุใน 2 ระดบั คือ 
   ก.  การประชมุเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกนัและแลกเปล่ียนประสบ- 
การณ์ระหวา่งทีมวิจยั 3 จงัหวดั คือ หนองบวัลําภ ู อดุรธานี และหนองคาย 
   ข.  การประชมุเพ่ือสร้างความเข้าใจภายในทีมวิจยั และผู้ช่วยนกัวิจยั
ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย และกําหนดแผนการดําเนินการตามโครงการ 
  (2)  การประชมุเชิงปฏิบตักิารผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ในพืน้ท่ี เพ่ือ 
   ก. ทีมวิจยัชีแ้จงโครงการ 
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   ข.  ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัสถานการณ์กลุม่/องค์กร/
สหกรณ์โดยรวมในพืน้ท่ี 
   ค.  ประเมินความสนใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการ 
  (3)  การประชมุทีมวิจยั เพ่ือประเมินและคดัเลือกกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
  (4)  การประชมุเชิงปฏิบตักิารผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีสนใจและได้รับการ
คดัเลือกเข้าร่วมโครงการ เพ่ือ 
   ก.  จดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานเบือ้งต้น 
   ข.  ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงาน ครัง้ท่ี 1 
   ค.  เลือกตัง้คณะกรรมการเครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์จงัหวดั
หนองคาย ชดุท่ี 1 
   ง.  ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงาน ครัง้ท่ี 2 
   จ.  พิจารณา/อนมุตัข้ิอบงัคบัเครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์จงัหวดั
หนองคาย วา่ด้วยการดําเนินงานเครือขา่ย พ.ศ. 2549 
   ฉ.  เลือกตัง้คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์จงัหวดั
หนองคาย ชดุท่ี 2  (ภายใต้ข้อบงัคบัเครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ ท่ีจดัทําขึน้) 
   ช.  สรุปบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการ 
  (5)  การประชมุประจําเดือนของคณะกรรมการเครือข่ายกลุม่/องค์กร/สหกรณ์
จงัหวดัหนองคาย ภายใต้การให้คําปรึกษาและการหนนุเสริมจากทีมวิจยั เพ่ือ 
   ก.  แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคดิ/ประสบการณ์/ปัญหาตา่งๆในกลุม่/ 
องค์กร/สหกรณ์ 
   ข.  ร่วมคดิและกําหนดกิจกรรมเช่ือมโยงภายในเครือขา่ยตามกรอบ
ทิศทางการดําเนินงานท่ีจดัทําไว้ 
   ค.  จดัทําร่างข้อบงัคบัเครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ จงัหวดั
หนองคาย วา่ด้วยการดําเนินงานของเครือขา่ย พ.ศ. 2549 
   ง.  ตรวจเย่ียม เรียนรู้ และชีช้วนให้กําลงัใจกลุม่/องค์กร/สหกรณ์  
ควบคูก่บัการประชมุ 
   จ.  หนนุเสริมให้คณะกรรมการเครือขา่ยเรียนรู้วิธีการประชมุ ได้แก่ 
การกําหนดวาระประชมุ  การบนัทกึรายงานการประชมุ  การพดู/อภิปราย  การลงมต ิ ฯลฯ 
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  (6)  ทีมวิจยัตดิตามผลการดําเนินงานของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็น
สมาชิกของเครือขา่ย เพ่ือศกึษาสภาพการดําเนินงาน ปัญหา/อปุสรรค และหนนุเสริมการมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมการเสริมสร้างเครือขา่ย 
  ผลการดําเนินงานของทีมวิจยัได้เครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์จงัหวดั
หนองคาย ท่ีเกิดจากความสมคัรใจ และเกิดกิจกรรมเครือขา่ยคณุคา่ขึน้ และคาดวา่จะเกิดขึน้ 
ทัง้ในแง่คณุคา่ทางสงัคมและคณุคา่ทางเศรษฐกิจ ดงันี ้
 

  ก.  คุณค่าทางสังคม (social  values)   
  เป็นคณุคา่ในแง่เพิ่มคา่ทนุทางสงัคม (social  capital) ให้มากขึน้ ได้แก่ การ 
รู้จกั/คุ้นเคยกนัมากขึน้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั ตวัอยา่งเช่น คณะกรรมการ
ปรึกษาหารือกนัเร่ืองอตัราสว่นของผลตอบแทนระหวา่งเจ้าของสวนกบัผู้ รับจ้างกรีดยางวา่ควร
จะเป็นสดัสว่น 40:60 หรือ 50:50 หรือ 60:40 ซึง่ท่ีประชมุได้ข้อมลูเพิม่เตมิวา่ในแตล่ะพืน้ท่ีมี
อตัราสว่นระหวา่งเจ้าของสวนกบัผู้ รับจ้างกรีดไมเ่ท่ากนั เน่ืองจากขึน้อยูก่บัวา่อปุกรณ์กรีดยาง 
รีดยาง เป็นของฝ่ายใด ทัง้ในระดบัผู้ นําและสมาชิกกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกของ
เครือขา่ย การปรับใจให้ตรงกนัก่อนท่ีจะร่วมมือกนั และเกิดกลไกการจดัการของเครือขา่ย โดยมี
คณะกรรมการและข้อบงัคบัเครือขา่ย มีการประชมุและเรียนรู้การประชมุเพ่ือเป็นเวทีกระตุ้นให้
เกิดการเช่ือมโยงกิจกรรม ปรับทกุข์หรือปัญหาระหวา่งกนั พฒันาภาวะผู้ นํา (Leadership) ให้
เกิดขึน้ภายในเครือขา่ย และคณะกรรมการเครือขา่ยแตล่ะคนท่ีประชมุได้กําหนดให้มีบทบาท
เป็นแกนในการประสานกบัผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ยในกิจกรรม
เช่ือมโยงและนําข้อเสนอตา่งๆเข้าสูท่ี่ประชมุ 
 

  ข.  คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic  values)  
  เกิดคณุคา่ทางเศรษฐกิจภายในเครือขา่ยอนัเกิดจากความพยายามท่ีสร้าง
คณุคา่ตอ่ยอดหรือคูข่นานกนัคณุคา่ทางสงัคม ดงัตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 12   แสดงการเช่ือมระหวา่งกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ภายในเครือขา่ยและคณุคา่ทาง 

       เศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
 

 

หมายเลข 
กิจกรรม 

 

การเช่ือมระหวา่งกลุม่/องค์กร/สหกรณ์
ภายในเครือขา่ย 

 

คณุคา่ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้/ 
คณุคา่ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

 

1 สกก.โซพ่ิสยั กบั กลุม่สตรีบ้านนาขาม
อําเภอโซพ่ิสยั 

สกก.โซพ่ิสยั ขายปุ๋ ยราคาถกูกวา่
ท้องตลาดให้แก่กลุม่สตรีบ้านนาขาม 
ปริมาณ 13 ตนั ๆละ 5,000  บาท  
(เครดติ 6 เดือน) (ปุ๋ ยราคาถกูกวา่
ท้องตลาดกระสอบละ 20 บาท หากปุ๋ ย 
1 ตนั (20 กระสอบ) ราคาถกูลง 400 
บาท ดงันัน้ปุ๋ ย 13 ตนัราคาจะถกูลง 
5,200 บาท) 
 

2 สก. ชาวสวนโซพ่ิสยั กบั สกก.โซพ่ิสยั สกก.โซพ่ิสยั ขายยาปราบศตัรูพืชราคา
ถกูกวา่ท้องตลาด มลูคา่ปริมาณ  30  
แกลลอน ๆละ 340 บาท (ยาปราบ
ศตัรูพืชตามท้องตลาดแกลลอนละ 400 
บาท หากซือ้ 1 แกลลอน ราคาจะถกูลง 
60 บาท ดงันัน้ 30 แกลลอนจะถกูลง 
1,800 บาท) 
 

3 ศนูย์ตลาดบ้านนาฮี กลุม่ทอผ้าบ้าน
นาฮี  อําเภอเมือง รับสนิค้าของ
เครือขา่ยท่ีทอผ้า ได้แก่  กลุม่สตรีบ้าน
นาขาม อําเภอโซพ่ิสยั  กลุม่ผ้ามดัย้อม
และกลุม่ทอผ้าตะวนัฉาย ก่ิงอําเภอสระ
ใคร 

กลุม่ทอผ้าบ้านนาฮี  ขยายตลาดให้กบั
กลุม่สตรีบ้านนาขาม กบั กลุม่ทอผ้า
ตะวนัฉาย  กลุม่ผ้ามดัย้อม โดยให้นํา
สนิค้าไปวางขายท่ีศนูย์ตลาดบ้านนาฮี  
(ปลาร้า ปลารมควนั  เคร่ืองจกัสาน รับ
สนิค้าอ่ืนๆได้อีก) 
 

4 สกก.โซพ่ิสยั กบั กลุม่ผ้ามดัย้อม สหกรณ์นําผ้าจากกลุม่ไปจําหนา่ย ทําให้
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ก่ิงอําเภอสระใคร กลุม่ได้ขยายตลาด มลูคา่ 800 บาท

 

ตารางท่ี 12   แสดงการเช่ือมระหวา่งกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ภายในเครือขา่ยและคณุคา่ทาง 
       เศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย  (ตอ่) 
 

 

หมายเลข 
กิจกรรม 

 

การเช่ือมระหวา่งกลุม่/องค์กร/สหกรณ์
ภายในเครือขา่ย 

 

คณุคา่ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้/ 
คณุคา่ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

 

5 กลุม่ทอผ้าตะวนัฉาย กบั กลุม่ผ้ามดั
ย้อม ก่ิงอําเภอสระใคร 

กลุม่ตะวนัฉายขยายตลาดให้กลุม่ผ้ามดั
ย้อม (เสือ้ กระเป๋า) โดยแจ้งให้กลุม่ผ้า
มดัย้อมนําสนิค้าไปขายเม่ือมีคนมาดู
งานกลุม่ตะวนัฉาย กลุม่ผ้ามดัย้อมนําไป
ขาย 4 ครัง้ๆละ 1,000-1,500 บาท รวม
ทัง้หมด 4,000-6,000 บาท 
 

6 สกก.โซพ่ิสยั จํากดั กบั สมาชิกอ่ืนๆใน
เครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์จงัหวดั
หนองคาย 

ตลาดกลางสนิค้าเกษตรและอ่ืนๆ 
สําหรับสมาชิก สหกรณ์การเกษตรโซ่
พิสยั จํากดั ซึง่จะเอือ้ตอ่เครือขา่ยด้วย 
(ข้าว ยาง ฯลฯ) 
 

7 สกก.เฝ้าไร่ กบั สกก.โซพ่ิสยั จํากดั สกก.โซพ่ิสยัเป็นผู้ประสานการซือ้ปุ๋ ยให้ 
สกก.เฝ้าไร่จํานวน 1,325 กระสอบ ราคา
ถกูลงกระสอบละ 20 บาท ดงันัน้หากซือ้ 
1,325 กระสอบ ราคาจะถกูลง 26,500 
บาท 
 

8 กลุม่ทอผ้าไหมบ้านพระบาท
นาหงส์  ก่ิงอําเภอรัตนวาปี 

กลุม่ปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านพระบาท
นาสงิห์  ให้ข้อมลูวา่จะสามารถผลติปุ๋ ย
จําหน่ายได้  จะสามารถจําหน่ายปุ๋ ยได้
ภายในปี 2550 
 

9 กลุม่สตรีบ้านนาขาม  อําเภอโซพ่ิสยั ต้องการปุ๋ ยสําหรับยางพารา จากสมาชิก
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กบัสมาชิกภายในเครือขา่ย ในเครือขา่ยเพิม่เตมิอีกประมาณ 30 ตนั

 

ตารางท่ี 12   แสดงการเช่ือมระหวา่งกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ภายในเครือขา่ยและคณุคา่ทาง 
       เศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย  (ตอ่) 
 

 

หมายเลข 
กิจกรรม 

 

การเช่ือมระหวา่งกลุม่/องค์กร/สหกรณ์
ภายในเครือขา่ย 

 

คณุคา่ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้/ 
คณุคา่ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

 

10 กลุม่ผู้ เลีย้งสตัว์นํา้บ้านหม้อ อําเภอศรี
เชียงใหม ่ ปลกูยางพารา สบัปะรด ทํา
นา ฯลฯ และ กลุม่อาชีพบ้านนิคมดง
บงั อําเภอโพนพิสยั 

ได้ข้อมลูเร่ืองการขายปุ๋ ย จาก สกก.
โซพ่ิสยั จํากดั ต้องการปุ๋ ยจาก สกก. 
โซพ่ิสยั จํากดั ให้สมาชิกภายในกลุม่ท่ีทํา
นา ปลกูยางพารา และสบัปะรด ฯลฯ 
(ยงัไมร่ะบปุริมาณความต้องการ) 
 

11 กลุม่ผู้ เลีย้งสตัว์นํา้บ้านหม้อ อําเภอศรี
เชียงใหม ่กบั กลุม่ผู้มดัย้อม ก่ิงอําเภอ
สระใคร 

กลุม่ผู้ เลีย้งสตัว์นํา้บ้านหม้อต้องการซือ้
เสือ้แจกสมาชิกจํานวน 100 ตวั จากกลุม่
ผ้ามดัย้อม กลุม่ผ้ามดัย้อมกําลงั
ดําเนินการจดัทําให้ในราคาประหยดั 
พร้อมๆกบัสว่นจดัหาให้ทางจงัหวดั 
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 4.1.2  ภาพแสดงการเช่ือมโยงเครือข่ายที่เกิดขึน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หมายถงึ  กําลงัดําเนินการอยู ่
  หมายถงึ  คาดวา่จะดําเนินการในอนาคต 
 
ภาพท่ี 3  ภาพแสดงการเช่ือมโยงเครือขา่ยท่ีเกิดขึน้ 
 
กิจกรรมของเครือขา่ยท่ีแตกตา่งจากเครือขา่ยเดมิท่ีสํานกังานสหกรณ์จงัหวดั

หนองคายดําเนินมาคือ เป็นเครือขา่ยท่ีให้ข้อมลูโอกาสทางการตลาดแก่สมาชิกเครือขา่ย 
นอกนัน้ยงัมีแนวทางอนาคตท่ีสมาชิกเครือขา่ยจะช่วยเหลือกนัทางธุรกิจได้ 
 
4.2  เครือข่ายกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์จังหวัดหนองคาย 
 

 4.2.1  ความเป็นมาของเครือข่าย 
  จากการประชมุเชิงปฏิบติการผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดั
หนองคาย จํานวน 200 กลุม่ ท่ีประชมุได้ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัสถานการณ์กลุม่/

สกก.โซพ่ิสยั 

(6)

(6) (1)

(6)

(6)

(7)

(6)

(9)

(9)
(9)

(5)

(3) 

(8)

(8)
(8)

(8)

(8)

(8)

(8) 

(8)

(10)
(8) (2)

(10)

กลุม่อาชีพนิคมดงบงั อ.โพนพิสยั 

กลุม่สตรีบ้านนาขาม

กลุม่ผ้ามดัย้อม
กลุม่ทอผ้าตะวนัฉาย 

กลุม่ทอผ้าบ้านนาฮี

กลุม่ทอผ้าไหมพระบาทนาหงส์ 

สกก.เฝ้าไร่ 

สก.ชาวสวนโซพ่ิสยั 

กลุม่ผู้ เลีย้งสตัว์นํา้บ้านหม้อ 
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องค์กร/สหกรณ์ท่ีกระจายอยูใ่นแตล่ะอําเภอ/ก่ิงอําเภอของจงัหวดัหนองคาย วา่มีสภาพ “ตา่ง
คนตา่งอยู”่  ไมมี่โอกาสท่ีจะพบปะแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือท่ีจะชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั  จงึคดิวา่
ควรจะได้พบปะกนัและช่วยกนัสร้างเครือขา่ยคณุคา่ให้เกิดขึน้ ทีมวิจยัได้จดักระบวนการเพ่ือ
ประเมินความสนใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการเพ่ือเสริมสร้างเครือขา่ยพนัธมิตร โดยการชีแ้จงแนวคดิ 
วิธีการและเป้าหมาย และให้ผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ ตอบในแบบประเมินความสนใจ  
ปรากฎวา่มีกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 66 กลุม่ แตเ่น่ืองจากมีกลุม่ท่ีสนใจ
คอ่นข้างมากเม่ือเทียบกบัระยะเวลาท่ีจะดําเนินโครงการ 1 ปี รวมทัง้ต้องพิจารณา
สภาพแวดล้อมของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ประกอบ โดยใช้ข้อมลูจากสํานกังานสหกรณ์จงัหวดั
หนองคาย ทัง้นีเ้พ่ือให้การดําเนินการมีความเป็นไปได้มากท่ีสดุ  ทีมวิจยัจงึได้ประชมุร่วมกนั
เพ่ือพิจารณาแบบประเมินความสนใจและพิจารณาคดัเลือกเหลือ 25 กลุม่ เป็นสหกรณ์ 10 
กลุม่ กลุม่อาชีพ 10 กลุม่ และกลุม่เกษตรกร 5 กลุม่ และถือวา่ 25 กลุม่นีเ้ป็นกลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ท่ีริเร่ิมรวมตวักนัเป็นเครือขา่ย ทีมวจิยัจงึได้เชิญผู้ นําจาก 25 กลุม่ มาร่วมประชมุเชิงปฏิ
บติการ เพ่ือท่ีจะดวูา่แตล่ะกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ “มีดีอะไร” ท่ีพร้อมจะช่วยเหลือกลุม่อ่ืนและ ”มี
ปัญหาอะไร” ท่ีต้องการความช่วยเหลือจากกลุม่อ่ืน ผลจากการประชมุได้กรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของแตล่ะกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ย นอกจากนัน้ท่ีประชมุยงั
ได้เสนอให้มีการเลือกตัง้คณะกรรมการเครือขา่ยขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนขบัเคลื่อนการดําเนินงาน
ของเครือขา่ย 
 

 4.2.2  การดาํเนินงานของเครือข่ายในปัจจุบัน 
  เครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์จงัหวดัหนองคาย ท่ีผู้ นําแตล่ะกลุม่ร่วมมือกนั
สร้างขึน้ มีลกัษณะเป็น “เครือขา่ยพืน้ท่ี” กลา่วคือเป็นเครือขา่ยท่ีมีกิจกรรมแตกตา่งกนัหรือมี
กิจกรรมหลายๆอยา่งอยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั คือ อยูใ่นเขตจงัหวดัหนองคาย สมาชิกภายใน
เครือขา่ยสามารถแลกเปล่ียนแนวคดิและผลผลติภายในเครือขา่ยได้ตลอดเวลา 
  ลกัษณะการดําเนินงานของเครือขา่ยในปัจจบุนั จงึเป็นการดําเนินงานภายใต้
ความสมคัรใจของแตล่ะกลุม่ ซึง่มีลกัษณะท่ีสําคญั ดงันี ้
  1.  มีคณะกรรมการเครือขา่ยมาจากการเลือกตัง้ของสมาชิกเครือขา่ยทัง้หมด 
คณะกรรมการชดุแรกมี 10 คน ในนามสมาชิกเครือขา่ยท่ีสมคัรใจและได้รับการคดัเลือก 25 
กลุม่/องค์กร/สหกรณ์ หลงัจากมีข้อบงัคบัเครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์จงัหวดัหนองคายวา่
ด้วยการดําเนินงานเครือขา่ย พ.ศ. 2549 แล้ว จงึมีการเลือกตัง้คณะกรรมการชดุท่ี 2 ตาม
ข้อบงัคบั ซึง่มีทัง้หมด 14 คน  
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  2.  คณะกรรมการเครือขา่ยมีการประชมุประจําเดือนทกุเดือน ตัง้แตเ่ดือน
กมุภาพนัธ์  2549  จนถงึปัจจบุนั เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกบักิจกรรมการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธ-
มิตร คณะกรรมการคดิวา่การประชมุเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการเครือขา่ยท่ีสําคญัท่ีสดุ  
มีการประชมุสญัจรเพ่ือจะได้กระตุ้นให้กลุม่ท่ีเป็นเจ้าภาพเรียนรู้ในการจดัประชมุ และเป็น
แบบฝึกหดัของการจดัการ ทําให้เกิดการกล้าแสดงออกและเพิ่มศกัยภาพในการจดัการ 
  3.  มีการประสานงานในระหวา่งคณะกรรมการเครือขา่ย และกลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ย ผา่นสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคายและสํานกังาน
โครงการวิจยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย โดยใช้หนงัสือตดิตอ่ทางไปรษณีย์ การใช้โทรศพัท์/มือ
ถือ และอีเมล์(E-mail) 
  4.  มีการจดัการระบบการประสานงานระหวา่งคณะกรรมการเครือขา่ยกบัผู้ นํา
กลุม่/องค์กร/สหกรณ์ ท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ยซึง่มิได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ โดยกําหนดให้
คณะกรรมการแตล่ะคนเป็นแกนประสานงานในแตล่ะเขตพืน้ท่ี 
  5.  มีข้อมลูผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ ท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ยเพ่ือใช้
ตดิตอ่ส่ือสารกิจกรรมเช่ือมโยงเครือขา่ย นอกเหนือจากการประชมุประจําเดือน กําลงั
ดําเนินการพฒันา Home page  ของเครือขา่ย เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการประสานงาน 
 

 4.2.3  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  ตามข้อบงัคบัเครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์จงัหวดัหนองคาย วา่ด้วยการ
ดําเนินงานของเครือขา่ย พ.ศ. 2549  ข้อ 5 กําหนดวา่เครือขา่ยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยมีวตัถปุระสงค์ยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้
  1. เพ่ือเป็นศนูย์กลางประสานงานการจดักิจกรรมทางด้านการพฒันาเครือขา่ย 
  2. เพ่ือเป็นศนูย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระหวา่งสมาชิกเครือขา่ย 
  3. เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกเครือขา่ยได้ถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีประสบ
ความสําเร็จให้แก่กลุม่/องค์กร/สหกรณ์อ่ืนๆ ภายในเครือขา่ยนําไปใช้เป็นแบบอยา่งในการ
ประกอบอาชีพและขยายผลตอ่ไป 
  4. เพ่ือสง่เสริมและพฒันาด้านสงัคม ได้แก่ การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
การพฒันาชมุชน และการเผยแพร่ขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ 
  5.  เพ่ือเป็นเครือขา่ยด้านการตลาด 
 

 4.2.4  แนวทางดาํเนินการของทมีวิจัย 



 54
  แนวปฏิบตัท่ีิทีมวิจยัจงัหวดัหนองคายดําเนินการตอ่เครือขา่ยกลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ท่ีก่อตวัขึน้นัน้ ทีมวิจยัได้กําหนดกรอบไว้อยา่งกว้างๆดงัตอ่ไปนี ้

1.  ให้มีการประชมุคณะกรรมการเครือขา่ยทกุเดือน 
2.  ให้สมาชิกได้มีการพฒันาความสมัพนัธ์ให้เข้มแข็งขึน้ โดยใช้การพดูคยุ 

แลกเปล่ียนกนั 
3.  แนวทางพฒันาความสมัพนัธ์ 
 3.1  ควรมีข้อบงัคบัเครือขา่ย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 3.2  ให้กรรมการแตล่ะคนรับผิดชอบดแูลประสานกบัสมาชิกเครือขา่ย 
                    ท่ีไมมี่ตวัแทนเป็นกรรมการ 
 3.3  พยายามให้กรรมการตระหนกัวา่เป็นตวัแทนขององค์กรท่ีจะ 
                   ต้องส่ือสาร ทําความเข้าใจกบัสมาชิกในองค์กรของตนด้วย 
 3.4  ควรจะมี Home page ของเครือขา่ย 
 3.5  ทีมวิจยัจะออกเย่ียมเพ่ือให้ข้อแนะนําและกําลงัใจแก่สมาชิก 
                   ของเครือขา่ย 
 ภายใต้กรอบข้างต้น ทีมวิจยัได้กําหนดตนเองเป็นพ่ีเลีย้ง หรือ ผู้หนนุเสริม 

คอยให้คําปรึกษา ชีแ้นะ สว่น “คณะกรรมการเครือขา่ย” เป็นตวัขบัเคลื่อนเพ่ือให้เกิด กิจกรรม 

ภายในเครือขา่ย โดยใช้ การประชุม  เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการของเครือขา่ย สิง่ท่ีทีม
วิจยัใช้ความพยายามเพ่ือสร้างความเข้าใจ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคณะกรรมการเครือขา่ย
และผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ ท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ย คือ คณุคา่ของการเป็นเครือขา่ย การ
พึง่ตนเองและช่วยกนัภายในกลุม่และชมุชน 
  ในฐานะเป็นผู้หนนุเสริม หรือ พ่ีเลีย้ง ทีมวจิยัจะพยายามตัง้คําถามให้
คณะกรรมการเครือขา่ยหรือผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ร่วมกนัคดิ อภิปรายและหาข้อสรุป ทีม
วิจยัจะคอยเสริม กระตุ้น ให้กําลงัใจ รวมทัง้เสนอแนะทางเลือกในการแก้ปัญหา 
 

 4.2.5  ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 
  นบัตัง้แตเ่ร่ิมต้นโครงการมาจนถงึปัจจบุนั เครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์
จงัหวดัหนองคาย คอ่ยๆพฒันาขึน้เป็นเครือขา่ยอยูใ่นระดบัหนึง่ เม่ือพิจารณาพฒันาการของ
การเกิดขึน้ของเครือขา่ย สรุปเป็นระดบัพฒันาการ ดงัตารางท่ี  13 
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ตารางท่ี  13   แสดงระดบัพฒันาการและสภาพหรือลกัษณะของกิจกรรมเครือขา่ยกลุม่/ 
                     องค์กร/สหกรณ์จงัหวดัหนองคาย 
 

 

ระดบัพฒันาการ 
 

 

สภาพหรือลกัษณะของกิจกรรม 

1.  กลุม่/องค์กร/สหกรณ์ ใน
พืน้ท่ีรวมตวักนั เกิดจากความ
สนใจร่วมกนั 

1.  การเข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบตักิารของผู้ นํากลุม่/ 
องค์กร/สหกรณ์ ตามหนงัสือเชิญของทีมวิจยั 
2.  การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกบัสถานการณ์กลุม่/ 
องค์กร/สหกรณ์ ในพืน้ท่ีของผู้ นํา/ตวัแทน 
3.  การแจ้งความจํานงเข้าร่วมโครงการของผู้ นํา/ตวัแทน 
4.  การร่วมประชมุเชิงปฏิบตักิารการจดัทํากรอบทิศทาง 
การดําเนินงานของผู้ นํา/ตวัแทน 
5.  การร่วมเลือกตัง้คณะกรรมการเครือขา่ย 
6.  คณะกรรมการเครือขา่ยประชมุประจําเดือนทกุเดือน 
 

2.  กลุม่ท่ีรวมตวักนัในพืน้ท่ี
เพ่ือทํากิจกรรมร่วมกนั  ซึง่
อาจจะขยายผลตอ่ไปสูค่วาม
เป็นเครือขา่ยท่ีเข้มแข็ง 

1.  คณะกรรมการเครือขา่ยประชมุประจําเดือน 
2. คณะกรรมการเครือขา่ยแบง่หน้าท่ีกนัเพ่ือประสานงาน
ภายในเครือขา่ย 
3.  การร่วมพจิารณาข้อบงัคบัเครือขา่ยตามข้อเสนอของ 
คณะกรรมการเครือขา่ย 
4. มีกิจกรรมเช่ือมโยงเครือขา่ย ได้แก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การซือ้ขายปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช  ผลติภณัฑ์ของกลุม่ ตลาด
กลาง  ฯลฯ 
5. การพยายามให้มีตลาดกลางของเครือขา่ย โดยกลุม่แกนนํา
ของเครือขา่ย คือ สหกรณ์การเกษตรโซพ่สิยั จํากดั 
6.  การร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระหวา่งการประชมุและ
ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงาน 
7.  ระดมทนุเพ่ือการดําเนินงานของเครือขา่ย 
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 กลา่วได้วา่เครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์จงัหวดัหนองคาย พฒันาการเช่ือมโยงเป็น
เครือขา่ยท่ีทํากิจกรรมบางสว่นอยู ่ ด้วยข้อจํากดัหลายๆอยา่งโดยเฉพาะระยะเวลาในการสร้าง
กระบวนการ 1 ปี  ยงัไมส่ามารถพฒันาการเป็นเครือขา่ยท่ีเข้มแข็งซึง่มีการบริหารจดัการและ
โครงสร้างการทํางานท่ีชดัเจน ในอนาคตหากมีการหนนุเสริม สร้างกระบวนการเรียนรู้อยา่ง
ตอ่เน่ืองจะสามารถพฒันาไปสูก่ารเป็นเครือขา่ยท่ีเข้มแข็งได้ ปัจจยัสําคญัท่ีทําให้เกิดเครือขา่ย 
หากพิจารณาจากปัจจยันําเข้า (input)  กระบวนการ (process) ผลท่ีปรากฏ (output) และการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ (outcome)  มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 14 
  
ตารางท่ี 14   แสดงระบบท่ีเก่ียวข้องและปัจจยัสําคญัท่ีทําให้เกิดเครือขา่ยกลุม่/องค์กร/ 
                   สหกรณ์จงัหวดัหนองคาย 
 

 

ระบบท่ีเก่ียวข้องกบัเครือขา่ย 
 

 

ปัจจยัสําคญัท่ีทําให้เกิดเครือขา่ย 

ปัจจยันําเข้า (Inputs) ภายในเครือขา่ย
-  ความต้องการและความสนใจของผู้ นํา/สมาชิกกลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ในพืน้ท่ี 
-   ภาวะผู้ นําของผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก 
เครือขา่ย 
ภายนอกเครือขา่ย 
-  การหนนุเสริมของทีมวิจยั 
-  การหนนุเสริมของสํานกังานสหกรณ์ 

กระบวนการ (Process) -  การเปิดตวั ชีแ้จง/สร้างความเข้าใจ
-  การให้ความรู้ของทีมวิจยัและสํานกังานสหกรณ์จงัหวดั 
-  การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ 
-  การรับประเมินความสนใจ/ตดัสนิใจเข้าร่วมเครือขา่ย 
โดยสมคัรใจของผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ 
-  การจดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่/ 
องค์กร/สหกรณ์ ท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ย 
-  การทบทวนกรอบทิศทางเป็นระยะๆของผู้ นํากลุม่/ 
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องค์กร/สหกรณ์ภายในเครือขา่ย

ตารางท่ี 14   แสดงระบบท่ีเก่ียวข้องและปัจจยัสําคญัท่ีทําให้เกิดเครือขา่ยกลุม่/องค์กร/ 
                   สหกรณ์จงัหวดัหนองคาย (ตอ่) 
 

 

ระบบท่ีเก่ียวข้องกบัเครือขา่ย 
 

 

ปัจจยัสําคญัท่ีทําให้เกิดเครือขา่ย 

-  การประชมุอยา่งตอ่เน่ืองของคณะกรรมการเครือขา่ย 
-  การประสานงานภายในเครือขา่ย 
-  การตดิตาม/กระตุ้น/ให้กําลงัใจ/ชีแ้นะทางเลือกของทีมวิจยั 

ผลท่ีปรากฏ(output) 
รูปแบบเครือข่ายท่ีเกิดขึน้ 

-  เครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ จงัหวดัหนองคาย  
(เป็นเครือขา่ยในพืน้ท่ี) 

 คณะกรรมการเครือขา่ย  14  คน 
 สมาชิกเครือขา่ย  25  กลุม่ 
 ข้อบงัคบัเครือขา่ย 
 ทนุดําเนินงานของเครือขา่ย 
 กรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์

ท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ย 
 กิจกรรมเช่ือมโยงภายในเครือขา่ย 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
(outcome) 

-  ผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ภายในเครือขา่ย 
 รู้จกักนั/คุ้นเคยกนัมากขึน้/มีเพ่ือนเพิ่มขึน้ 
 การปรับใจให้ตรงกนัและมีความวางใจซึง่กนัและกนั 
 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั 
 เรียนรู้การประชมุ/การเสนอความคดิ 

-  สมาชิกของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ย 
 รู้จกัมกัคุ้นกนั/มีเพ่ือนเพิ่มขึน้ 
 ลดต้นทนุการซือ้ขายปัจจยัการผลติ เชน่ ปุ๋ ย 
 ขยายตลาดของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ ซึง่สมาชิก 

      เครือขา่ยนําไปจําหน่าย 
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 ปัจจยัแหง่ความสําเร็จท่ีมีความสําคญัและควรดําเนินการอยา่งจริงจงัมากขึน้ ได้แก่ 
 1.  การสื่อสาร/ประสานระหวา่งกรรมการเครือขา่ยกบัสมาชิกเครือขา่ยท่ีไมมี่ 
ตวัแทนเป็นกรรมการเครือขา่ย 
 2.  การสื่อสาร/ประสานงานระหวา่งตวัแทนกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก 
เครือขา่ยกบัสมาชิกของแตล่ะกลุม่ 
 3.  การพฒันา  Home page  ของเครือขา่ย   ควรมีพืน้ท่ีให้สมาชิกของกลุม่/ 
องค์กร/สหกรณ์ท่ีอยูใ่นเครือขา่ยได้เสนอข้อมลูความต้องการและโอกาส ซึง่จะทําให้มีการ 
เสนอและสนองตอบภายในเครือขา่ย สมาชิกจะเห็นประโยชน์ของเครือขา่ยอยา่งชดัเจน 
 4.  ให้มีรูปแบบการระดมทนุของเครือขา่ยท่ีตอ่เน่ืองและเหมาะสม 
 5.  สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั นอกเหนือจากการสง่เสริมเครือขา่ยเศรษฐกิจแล้ว  
ควรขยายบทบาทมาสง่เสริมเครือขา่ยเรียนรู้และควรปรับบทบาทการสง่เสริมจากการสัง่การมา
เป็นการเสริมสร้างแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 
 



บทที่ 5 
บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน 

 
5.1  ตวัแบบในการวิเคราะห์ 
 ในการสงัเคราะห์เครือขา่ยคณุคา่กบัการแก้ปัญหาความยากจนนัน้ ทีมวิจยัมีความเช่ือ
เป็นพืน้ฐานดงันี ้
 5.1.1    ปัญหาความยากจนไมอ่าจแก้ปัญหาด้วยปัจเจกชนหรือบคุคล 
(individual/person) แตอ่าจแก้ปัญหาด้วยกลุม่และเครือขา่ย (groups/networks) ; ในอดีต
หรือแม้ในปัจจบุนับางพืน้ท่ีชาวบ้านในชนบทอยูก่นัเป็นกลุม่/เครือขา่ยมายาวนาน ในรูปของ
ความเป็นเครือญาต ิความเป็นเพ่ือน (เกลอหรือเส่ียว) หรือวฒันธรรมการร่วมมือกนัเก็บเก่ียว
ผลผลติท่ีเรียกวา่การลงแขก เป็นต้น ซึง่สิง่เหลา่นีช้่วยแก้ปัญหาความยากจนได้ เพราะมีการ
เกือ้หนนุ คํา้จนุกนั ผกูใจกนั เกิดคณุคา่ทางจิตใจ สงัคมและเศรษฐกิจ ซึง่ไมอ่าจประมาณคา่
เป็นตวัเงินได้ 
 5.1.2    นโยบายให้คนจนไปจดทะเบียน และนําข้อมลูคนจนไปใช้แก้ปัญหาความ 
ยากจน เป็นนโยบาย/วิธีการท่ียํา้ความเป็นปัจเจกชน(individual)สงู แตมี่พลงัน้อย โดดเด่ียว 
ขาด “เพ่ือนคูค่ดิ” ทีมวจิยัจงึไมม่ัน่ใจวา่จะเป็นนโยบาย/วิธีการท่ีจะแก้ปัญหาความยากจนได้ 
ทีมวิจยัคดิวา่การหนนุเสริมให้คนยากจนรวมตวักนัเป็นกลุม่/เครือขา่ย มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เก่ียวกบัปัญหาท่ีประสบ และร่วมกนัหาวธีิการแก้ปัญหา โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นพ่ีเลีย้งหนนุ
เสริม นา่จะช่วยให้กลุม่/เครือขา่ยคนยากจนแก้ปัญหาความยากจนได้ 
 5.1.3  ภายใต้การพฒันาประเทศตามแบบทนุนิยม ซึง่เน้น “กําไร” “ขาดทนุ” และใช้ 
“เงิน” ขบัเคลื่อนจนเกิดการบริโภคนิยมสงูและรุนแรงในสงัคมไทยปัจจบุนั ไมส่ามารถช่วยให้ 
“คนยากจน” วิ่งตามหรือตัง้รับอยา่งมีศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ได้ ดงันัน้การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่คนยากจนให้แนวคดิ “รู้จกัพอก่อสขุทกุสถาน”  “อยา่นอนต่ืนสาย อยา่
อายทํากิน อยา่หมิ่นเงินน้อย อยา่คอยวาสนา” ฯลฯ  ภายใต้แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงน่าจะ
ช่วยให้คนจนคอ่ยๆลดความยากจนลง แม้วา่ในบางครัง้ไมมี่เงินอยูใ่นกระเป๋าเลย แตมี่กินหาก 
“ปลกูทกุอยา่งท่ีกิน กินทกุอยา่งท่ีปลกู” พึง่ตลาดให้น้อย พึง่ภายในตนเองให้มาก การออมก็จะ
เกิดขึน้ 
 5.1.4  ตวัแบบในการวิเคราะห์ ทีมวิจยัใช้แนวคดิ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยาย
โอกาส” แนวคดิสําคญัภายใต้ตวัแบบนี ้ คือ การพึง่ตนเอง และช่วยเหลือซึง่กนัและกนัภายใน
กลุม่/เครือขา่ยเป็นสิง่สําคญั 
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5.2  สรุปผลการวิเคราะห์ 
 “เครือขา่ยคณุคา่หรือการท่ีกลุม่/องค์กร/สหกรณ์รวมตวัเป็นเครือขา่ย จะมีบทบาทใน
การแก้ปัญหาความยากจนได้อยา่งไร” เป็นโจทย์คําถามท่ีสําคญัสําหรับการวิจยัโครงการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคายในครัง้นี ้
 ภายใต้ความเช่ือและตวัแบบในการวิเคราะห์ของทีมวจิยัท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5.1 และนํา
เปรียบเทียบการดําเนินโครงการวิจยัตัง้แตเ่ร่ิมจนกระทัง่สรุปบทเรียน รวมทัง้การตดิตามผลการ
ดําเนินงาน การให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการเครือขา่ยในครัง้ลา่สดุ (16  สงิหาคม  2549  ณ 
สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย)  สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดงันี ้
 5.2.1  ผู้ นํา/ตวัแทน หรือสมาชิกของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ สว่นใหญ่
เป็นคนยากจน (ร้อยละ 69.93) ซึง่กระจายตวัอยูใ่นพืน้ท่ีตา่งๆของจงัหวดัหนองคาย การนํา
โครงการวิจยัเข้าไปในพืน้ท่ี เสมือนหนึง่โครงการ/ทีมวิจยัเป็น “ตวัการเปล่ียนแปลง” (Change 
Agent ) คือเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง ในแง่การทบทวนตวัเอง/กลุม่ การสร้าง
กระบวนการให้ผู้ นํา/ตวัแทนแตล่ะกลุม่ได้รู้จกักนั ได้เพ่ือน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั ได้
ปรับทกุข์/ปัญหาในกลุม่ พยายามปรับใจให้ตรงกนั ฯลฯ เป็นการเพิม่ทนุทางสงัคมหรือทนุทาง
ปัญญา ซึง่เป็นต้นทนุสําคญัในการลดหรือแก้ปัญหาความยากจน แม้วา่ยงัไมล่ดหรือหลดุหนี ้
แตช่่วยให้ผู้ นํา/ตวัแทนกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ “มีสตเิกิดขึน้ ” และตระหนกัถึงคณุคา่ของการ
พึง่ตนเองได้ ซึง่กระบวนการสร้าง/พฒันาดงักลา่ว ต้องใช้ความพยายามดําเนินการอยา่ง
ตอ่เน่ือง และสรุปบทเรียนในแตล่ะช่วง ดงันัน้ภายในระยะเวลา 1 ปี ท่ีผา่นมาได้เห็นการ
เปล่ียนแปลงดงักลา่วขึน้พอสมควร 
 5.2.2  ในแง่บทบาทของเครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีพยายามแก้ปัญหาความ
ยากจน ในมิตคิณุคา่ของเศรษฐกิจโดยตรงนัน้ เร่ิมปรากฏให้เห็นอยู ่คือ คนยากจนท่ีเป็นสมาชิก
ของกลุม่/เครือขา่ย มีโอกาสท่ีจะได้ “สนิค้าราคาถกูลง” หรือ “เพิ่มอํานาจตอ่รองการซือ้-การ
ขายมากขึน้”  ดงัตารางท่ี  15 และ 16 
 
 
 
 
 



 61
 
 
ตารางท่ี  15  แสดงข้อมลูสมาชิกของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ในเครือขา่ยและสมาชิกท่ีจดทะเบียน 

       คนจนท่ีรวมอยูใ่นกิจกรรมของเครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์จงัหวดัหนองคาย 
 
 

 
เครือขา่ย กิจกรรมของเครือขา่ย 

จํานวน
กลุม่ท่ีร่วม
เครือขา่ย 

จํานวน
สมาชิก
รวม 

จํานวน
สมาชิกท่ี 
จดทะเบียน
คนจน 

เครือขา่ยกลุม่/
องค์กร/สหกรณ์
จงัหวดั
หนองคาย 

1.  การซือ้-ขายปุ๋ ยในราคาถกูกวา่
ท้องตลาด 
 สกก.โซพ่ิสยั จํากดั 
 กลุม่สตรีบ้านนาขาม 
 สกก.เฝ้าไร่ จํากดั 
 กลุม่ผู้ เลีย้งสตัว์นํา้บ้านหม้อ 
 กลุม่อาชีพบ้านนิคมดงบงั 

5
 
 

2,743 
 

1,615 
30 

931 
109 

 

58 

2,289
 

1,254 
4 

864 
109 

 

58 
 2.  การซือ้-ขายยาปราบศตัรูพืช

 สก.กองทนุชาวสวน 
     โซพ่ิสยั จํากดั 
 สกก.โซพ่ิสยั จํากดั 

2 1,682 
 

67 
1,615 

1,309
 

55 
1,254 

 3.  การนํา/ซือ้-ขายผลติภณัฑ์ผ้า
และอาหารสําเร็จรูปพืน้บ้านไป
จําหน่าย 
 กลุม่ทอผ้าบ้านนาฮี 
 กลุม่ทอผ้าบ้านนาขาม 
 กลุม่อาชีพผ้ามดัย้อม 
 กลุม่ทอผ้าตะวนัฉาย 

4 124 
 
 

13 
30 
41 
40 

 
 
 
9 
4 

10 
- 

 4.  ตลาดกลางสนิค้าเกษตร
 ทกุกลุม่/องค์กร/สหกรณ์

21 74,079 51,800
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ภายในเครือขา่ย

จากตารางท่ี 15 จะเห็นวา่กิจกรรมเครือขา่ยคณุคา่ทางเศรษฐกิจเก่ียวโยงกบัจํานวนสมาชิกรวม
และจํานวนสมาชิกท่ีจดทะเบียนคนจน แสดงวา่กิจกรรมเครือขา่ยสง่ผลตอ่การแก้ปัญหาความ
ยากจน 
 

ตารางท่ี  16   แสดงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ (outcome) เชิงการแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ 
        สมาชิกของเครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์จงัหวดัหนองคาย 

 

 
ประเภทกิจกรรม 
ภายในเครือขา่ย 

ตวัชีว้ดั 
จํานวนสมาชิกท่ี
จดทะเบียนคน
จนท่ีเข้าร่วมใน
กิจกรรม(คน) 

 

ลดรายจ่าย 
 

เพิ่มรายได้ 
 

ขยาย
โอกาส 

1.  การซือ้-ขายปุ๋ ยในราคา
ถกูกวา่ท้องตลาด 

31,700 บาท - - 2,289

2.  การซือ้-ขายยาปราบ- 
ศตัรูพืช 

1,800 บาท - - 1,309

3.  การนํา/ซือ้-ขาย 
ผลติภณัฑ์ผ้าและอาหาร
สําเร็จรูปพืน้บ้านไปจําหน่าย 

- 4,000 -
6,000 บาท 

- 23 

4.  ตลาดกลางสนิค้าเกษตร -  - 51,800
 

5.  การแก้ไขเปล่ียนแปลง
ระเบียบเงินกู้ของ สกก. 
โซพ่ิสยั ให้มีสภาพคลอ่งมาก
ขึน้ โดยสมาชิกเครือขา่ย
สามารถกู้ ยืมเป็นวสัด ุ
อปุกรณ์ แทนตวัเงินได้ 

- -  51,800
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จากตารางท่ี  16  จะเห็นวา่กิจกรรมภายในเครือขา่ยซึง่เป็นเครือขา่ยคณุคา่ทางเศรษฐกิจ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงการแก้ปัญหาความยากจนได้ทัง้ในแง่ลดรายจ่าย เพิม่รายได้และ
ขยายโอกาส 



บทที่ 6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  สรุปผลการดาํเนินการ 
 

 6.1.1  การดาํเนินการตามแผนการวิจยั 
 ตามแผนการดําเนินงาน ทีมวิจยัตัง้เป้าหมายท่ีจะผลกัดนัให้เป็นเครือขา่ยท่ีเข้มแข็ง แต่
ผลการดําเนินงานได้บรรลถุึงขัน้สอง คือเครือขา่ยได้ทํากิจกรรมร่วมกนัได้บางสว่น ซึง่มีข้อจํากดั
อยูห่ลายประการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ข้อจํากดัในการประสานงานจากความหลากหลายของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ 
ช่วงเวลาในการดําเนินกิจกรรมของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกของเครือขา่ยกบักิจกรรม
หรือการประชมุของเครือขา่ย ไมค่อ่ยสอดคล้องกนั เชน่ กลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกของ
เครือขา่ย มีความต้องการ “อยากเป็นผู้ รับมากกวา่การเป็นผู้ให้” เป็นต้น ดงันัน้จําเป็นต้องหา
รูปแบบการประสานงานท่ีหลากหลาย ดําเนินการในกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีมีกิจกรรมใกล้เคียง
กนั วางแผนการเช่ือมโยงระยะยาว โดยให้มีกิจกรรมของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ตลอดปี เพ่ือให้
กิจกรรมของเครือขา่ยมีความสอดคล้องกบักิจกรรมของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก 
รวมทัง้ต้องสร้างจิตสํานกึในการทํางานร่วมกนัวา่ เป็นทัง้การเป็นผู้ให้และผู้ รับ โดยทกุฝ่ายจะ
ได้รับประโยชน์ร่วมกนั 
 (2)  ผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ยบางสว่น มีสถานภาพและบทบาท
ในการเป็นผู้ นําของกลุม่/องค์กรอ่ืนๆในชมุชนด้วย เชน่ ประธานกองทนุหมูบ้่าน ผู้ นําอาสา
พฒันาชมุชน เลขานกุารนายกองค์การบริหารสว่นตําบล ประธานโครงการเอส เอ็ม แอล (SML) 
อสม. หมอดนิ ประธานวิสาหกิจชมุชน เป็นต้น ทําให้มีเวลาในการดําเนินกิจกรรมเครือขา่ยไม่
ตอ่เน่ือง บางครัง้ต้องขาดประชมุหรือไมก็่มอบหมายให้คนอ่ืนๆมาประชมุแทน 
 (3)   การประสานงานระหวา่งคณะกรรมการเครือขา่ยกบักลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ี 
เป็นสมาชิกยงัมีช่องวา่งพอสมควร  หลายครัง้คณะกรรมการเครือขา่ยมีมตหิรือข้อตกลงร่วมกนั 
แตก่ลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกไมท่ราบ 
 (4) คณะกรรมการเครือขา่ยมีการหารือและแลกเปล่ียนกนัเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้
ภายในกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ของตนเองมากกวา่ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของ
เครือขา่ย ดงันัน้หากคณะกรรมการเครือขา่ยได้พิจารณาปัญหาท่ีกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ ท่ีเป็น
สมาชิก 



 64
เครือขา่ยกําลงัประสบอยูห่รือเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นประจํา แล้วพจิารณาพฒันากรอบทิศ
ทางการดําเนินงานของแตล่ะกลุม่/องค์กร/สหกรณ์วา่จะมีกิจกรรมใดเช่ือมโยงกนัได้บ้าง       ซึง่
เป็น 
กิจกรรมท่ีชว่ยแก้ปัญหา ก็จะทําให้กิจกรรมเช่ือมโยงภายในเครือขา่ยเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 
 (5)  การประชมุคณะกรรมการเครือขา่ยเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการดําเนินงานของ 
เครือขา่ย การดําเนินงานท่ีผา่นมา กรรมการบางสว่นขาดประชมุบอ่ยครัง้ อาจจะเกิดจากขาด
ความมุง่มัน่หรือความไมเ่ข้าใจในการดําเนินงานของเครือขา่ย หรืออาจเป็นเพราะมีหลาย
ตําแหนง่ดงักลา่วมาแล้วข้างต้นจงึมีข้อจํากดัในการเข้าร่วมประชมุ ทีมวิจยัได้พยายาม
แก้ปัญหาโดยการตัง้คําถามให้ร่วมกนัคดิ เพ่ือให้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกนัและหาทาง
แก้ปัญหา หลงัจากมีข้อบงัคบัของเครือขา่ย และเลือกตัง้คณะกรรมการเครือขา่ย ชดุท่ี 2 ปัญหา
ดงักลา่วดีขึน้บ้าง กรรมการบางท่านท่ีเคยเป็นกรรมการชดุท่ี 1 และไมเ่คยเข้าร่วมประชมุ  ไมไ่ด้
รับเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการชดุท่ี 2 
 (6)  ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินกิจกรรมเช่ือมโยงเครือขา่ย  ของคณะกรรมการ 
เครือขา่ยและกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ย มีอยูห่ลายประการ 
  (1)   ความรับผิดชอบของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีมีตอ่การดําเนินกิจกรรมของ
เครือขา่ยมีน้อย 
  (2)   ท่ีทําการหรือสํานกังานของคณะกรรมการเครือขา่ยแตล่ะคนตลอด 
จนสมาชิกเครือขา่ย อยูห่่างไกลกนัมากทําให้เกิดปัญหาในการตดิตอ่ประสานงานไมค่อ่ย
คลอ่งตวัเทา่ท่ีควร 
  (3)   ความไมค่งท่ีของคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทําให้ขาดความ 
ตอ่เน่ืองในการเรียนรู้ 
  (4)   ขาดการประสานงานท่ีดีระหวา่งคณะกรรมการเครือขา่ย กบักลุม่/ 
องค์กร/สหกรณ์สมาชิก 
  (5)   ข้อมลูพืน้ฐานท่ีต้องใช้ประกอบการประชมุ ไมเ่ป็นระบบและ 
เป็นปัจจบุนั 
  (6)   การประชมุผู้ นํา/ตวัแทนกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ยยงัมี
น้อยทําให้ความเข้าใจร่วมท่ีจะพฒันากิจกรรมเช่ือมโยงภายในเครือขา่ยน้อยด้วย 
  
 6.1.2  ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากทมีวจิัย/ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
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 จากการดําเนินงานมาตลอดโครงการ ทีมวิจยัมีปัญหา/อปุสรรคบางประการท่ีเกิด
จากทีมวิจยัและปัจจยัสภาพแวดล้อม ดงันี ้
 1)  ทมีวิจยั  ทีมวิจยั อนัประกอบด้วย หวัหน้าโครงการวิจยั 1 คน ผู้ ร่วมวิจยัอีก 4 คน 
รวมทัง้หมด 5 คน มีท่ีมาจากหน่วยงานแตกตา่งกนั คือ  อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 2 คน 
ข้าราชการบาํนาญ ซึง่มีประสบการณ์สหกรณ์และปัจจบุนัเป็นนายกองค์การบริหารสว่นตําบล
ชยัพฤกษ์ อําเภอเมือง จงัหวดัเลย 1 คน และเจ้าหน้าท่ีสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัหนองคาย 2 
คน 
 ทมีวิจยั  อาจจะมีข้อจํากดัในเร่ืองความขดัแย้งด้านสถานภาพ(Status conflict)  ของ
นกัวจิยัท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีสํานกังานสหกรณ์เอง ซึง่ต้องร่วมกระบวนการวิจยัควบคูก่บัการ
ปฏิบตังิานปกตติามหน้าท่ีๆหนว่ยงานกําหนดท่ีมุง่เป้าหมายมากกวา่กระบวนการ ดงันัน้ จงึมี
ความยากในการกําหนด “พรมแดน”  ท่ีชดัเจนระหวา่งสถานภาพและบทบาทซึง่มีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะเป็นความเคยชินในการนํานโยบาย/โครงการไปสูก่ารปฏิบตั ิ ซึง่ต้องให้
เสร็จตามกําหนดเวลาจาก “หนว่ยเหนือ”  หรือความคุ้นเคยกบัผู้ นําและสมาชิกกลุม่/องค์กร/
สหกรณ์ แตใ่นฐานะนกัวจิยัจะมุง่สร้างกระบวนการเพ่ือให้กลุม่เป้าหมายเกิดการเรียนรู้ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึง่มีลกัษณะเป็น “ผู้หนนุเสริม” (Facilitator)  ทําให้เกิดการทํางานร่วมและ
เรียนรู้ไปสูก่ารพึง่ตนเอง ซึง่ทีมวิจยัเองพยายามพดูคยุแลกเปล่ียนข้อคดิระหวา่งกนับอ่ยๆ 
เพ่ือให้เข้าใจในบทบาทท่ีตรงกนั สว่นนกัวจิยัอีก 3 คน รวมทัง้หวัหน้าโครงการมีท่ีทํางานอยูใ่น
พืน้ท่ีจงัหวดัเลย ซึง่อยูห่่างจากจงัหวดัหนองคายประมาณ 202  กิโลเมตร จงึมีข้อจํากดัอยูบ้่าง
ในเร่ืองความห่างไกลจากพืน้ท่ีวิจยั ซึง่ทําให้เกิดข้อจํากดัในการประสาน/การเดนิทาง 
ความคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อม อาจารย์สรุพงษ์  พลดาหาญ เคยรับราชการในจงัหวดั
หนองคายมาก่อน รู้จกัมกัคุ้นบคุคลในวงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอยูบ้่าง จงึช่วยลดข้อจํากดั
ได้บ้าง นอกจากนัน้ในพืน้ท่ีมีศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัราชภฎัเลยจํานวนหนึง่ท่ีทํางานอยูใ่น
หนว่ยงานตา่งๆ ในศาลากลางจงัหวดั จงึชว่ยผอ่นคลายข้อจํากดัได้มากขึน้ 
 

 2)  ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
 ก.  พืน้ที่วิจยั  คือ จงัหวดัหนองคาย ซึง่กลุม่/องค์กร/สหกรณ์ตัง้อยู ่มีรูปร่าง (Shape 
or Form)  เป็นแนวยาวเคียงคูข่นานกบัแมนํ่า้โขง มีข้อจํากดัในการตดิตอ่ประสานงานระหวา่ง
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง (สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั สํานกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ ฯลฯ)  กบั
กลุม่/องค์กร/สหกรณ์ และการตดิตอ่ประสานงานระหวา่งกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ด้วยกนั รวมทัง้
การนําผลผลติทางการเกษตรออกสูต่ลาดซึง่ไมค่อ่ยสะดวกมากนกั เพราะฉะนัน้การประชมุเชิง
ปฏิบตักิารวิจยัของทีมวิจยัแตล่ะครัง้ ซึง่ต้องใช้การสื่อสารหลายๆ วธีิการผสมกนัได้แก่ (1)  การ
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โทรศพัท์  (2)  การสง่หนงัสือเชิญทางไปรษณีย์  (3)  ทีมวิจยัไปประสานและสง่หนงัสือด้วย
ตนเอง และ (4)  อ่ืนๆ เช่น การฝากไปบอกตอ่ในสว่นของผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ จากหลาย
อําเภอต้องใช้เวลาเดนิทางมาก เพ่ือมาร่วมประชมุซึง่มีสถานท่ีประชมุอยูใ่นตวัจงัหวดั  บางครัง้
นกัวจิยัต้องใช้รถยนต์ไปรับชว่งจากสถานีรถโดยสารมายงัห้องประชมุ 
 ข.  ในด้านหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ได้แก่  สํานกังาสหกรณ์จงัหวดั  สํานกังานพฒันา
ชมุชน ฯลฯ  ซึง่มีบทบาทหน้าท่ีให้การสง่เสริม แนะนํา เพ่ือ “หนนุเสริม”  หรือ “เอือ้อํานวย”  ให้
กลุม่/องค์กร/สหกรณ์ มีความเข้มแข็งนัน้อาจจะมีข้อจํากดัในแง่ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั
บทบาท หน้าท่ี เป้าหมาย และกระบวนการพฒันาสหกรณ์วา่ มีตําแหน่ง (Position)  เป็นผู้หนนุ
เสริม (Facilitator)  ไมใ่ช่เป็นผู้แสดง (Actors)  เสียเอง ดงันัน้ในการประสานเพ่ือขอความ
ร่วมมือตา่งๆจงึมีข้อจํากดัในเร่ืองความเข้าใจท่ีตา่งกนัระหวา่งนกัวิจยักบัเจ้าหน้าท่ีจาก
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ค.  ปัญหาจากภายนอกที่มากระทบการดาํเนินงานของเครือข่าย  ท่ีพบในช่วงท่ี
ผา่นมาคือ การจดัตัง้ชมรมสหกรณ์ภายในจงัหวดัหนองคาย โดยมีเงินทนุ เคร่ืองมือ อปุกรณ์อยู่
ก่อนแล้ว ซึง่มีกลุม่เป้าหมายเดียวกนั เป็นการทบัซ้อนกนั ทําให้สมาชิกเครือขา่ยบางสว่นเห็นวา่
ควรยบุเครือขา่ยท่ีเกิดขึน้ใหมไ่ปรวมกบัชมรมสหกรณ์ท่ีมีอยูเ่ดมิ ทัง้ๆท่ีเครือขา่ยเดมิยงัไมมี่
กิจกรรมอะไรท่ีชดัเจน 
   
6.2  ประโยชน์ที่ตวันักวิจยัและทมีวิจยัได้รับ 
 

 6.2.1 ชุดความรู้ใหม่ 
 1)   การท่ียกระดบัความเป็นอยูข่องตนและครอบครัวให้ดีขึน้ จะต้องสง่เสริม
ความสามารถของชมุชน และกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ โดยเน้นกระบวนการมีสว่นร่วม รวมทัง้การ
พฒันาองค์ความรู้และภมูิปัญหาท้องถ่ินเพ่ือใช้เป็นพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชมุชนให้
ยัง่ยืน หากชมุชนหรือกลุม่/องค์กร/สหกรณ์มีความเข้มแข็ง จะเป็นกญุแจสําคญัไปสูก่าร
แก้ปัญหาในชมุชนได้ทกุเร่ือง 
 2)  ความเข้มแข็งของชมุชนขึน้อยูก่บักระบวนการเรียนรู้ของชมุชน การเรียนรู้ทําให้คน
คดิรวมตวักนั หาวิธีการจดัการท่ีจะแก้ปัญหาตา่งๆร่วมกนั การจดัการให้ชมุชนุเรียนรู้ร่วมกนั 
ควรมีกิจกรรมท่ีเพิม่คณุคา่ทนุทางสงัคมและเศรษฐกิจของคนในชมุชนภายใต้ระบบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนและกลุม่ท่ีเป็นเครือขา่ยคณุคา่หรือการเช่ือมโยงกนัเป็นพนัธมิตร 
 3)  เทคนิคในการจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม เพ่ือให้ชมุชนเกิดการเรียนรู้  
นกัพฒันาทัง้ของรัฐและเอกชนควรจะสง่เสริมให้ประชาชนได้พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและ
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กนั หนว่ยงานพฒันาทัง้หลายควรจะได้เช่ือมโยงเข้าหากนัด้วย เพ่ือจะได้สง่เสริมความ
เข้มแข็งชมุชนให้เป็นไปทางเดียวกนั การสง่เสริมความเข้มแข็งของชมุชนนัน้ ไมใ่ช่เอาเงินไปให้
เขาเทา่นัน้ เพราะการเอาเงินไปให้ไมใ่ชก่ารพฒันา แตอ่าจจะเป็นการทําลายการพฒันาก็ได้ 
เพราะจะทําให้ชาวบ้านวิง่เข้าหาเงิน ไมไ่ด้วิ่งเข้าหากนั เพราะฉะนัน้เงินจะต้องลงไปในจงัหวะท่ี
เหมาะสม หลงัจากชาวบ้านรวมตวักนัเป็นกลุม่/องค์กร/สหกรณ์แล้ว และต้องให้ในจํานวนท่ี
เหมาะสม หากมากเกินกวา่ท่ีชมุชนจะจดัการได้ก็จะทําให้ชมุชนเกิดความแตกแยก ขาดความ
สามคัคีกนั ฉะนัน้ทกุสิง่ทกุอยา่งต้องการจงัหวะท่ีเหมาะสม โครงการก็เชน่กนัการท่ีจะนํา
นโยบาย/โครงการเข้าไปสูช่มุชนควรพิจารณาเวลา สถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
 4)    การเรียนรู้ท่ีได้ของจริงจะทําให้มีความมัน่ใจวา่ เรามีวิธีท่ีจะสง่เสริมให้เกษตรกร 
หายจนได้ เพียงขอให้ทกุภาคสว่นได้ช่วยกนัทําความเข้าใจ มีความรักตอ่กนัและเรียนรู้ร่วมกนั 
อยา่ไปมุง่เน้นแตก่ารวิเคราะห์อยา่งเดียว เพราะจะทําให้แตกเป็นชิน้ๆ ควรจะสงัเคราะห์ด้วย 
เพราะการสงัเคราะห์จะทําให้เกิดพลงั การสงัเคราะห์ต้องอาศยัความรักความเมตตาตอ่กนั 
ต้องการการเรียนรู้และความเข้าใจรอบด้านไมใ่ช่เข้าใจเป็นเร่ืองๆ 
 5)  ในการพฒันาเร่ืองใดๆก็ตามควรจะต้องให้ความสําคญัเร่ืองวฒันธรรม วฒันธรรม 
หมายถงึ วิถีการดํารงชีวิตทัง้หมดของมนษุย์รวมทัง้ความเช่ือ ระบบคณุคา่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี แม้กระทัง้นิสยัใจคอและวิธีแก้ปัญหา ฯลฯ สิง่เหลา่นีล้้วนเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจทัง้สิน้ 
ถ้าใสก่ารวิจยัและการจดัการเข้าไปในวฒันธรรมให้มากหน่อย เศรษฐกิจวฒันธรรมก็จะ
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้    การรู้และเก็บคณุคา่ของดีในชมุชน    จะทําให้ชมุชนมีศกัดิศ์รี    
การมี 
ศกัดิศ์รีทําให้มีความสขุ ลดความเครียดในชมุชนและเปิดโอกาสให้ชมุชนมีทางออก 
 6)  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความสําเร็จของเครือขา่ยท่ีจดัตัง้ขึน้ 
  (1)   กิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกบัประเภทของเครือขา่ยวา่เป็น 
เครือขา่ยประเภทใด เช่น เครือขา่ยทางความคดิ เครือขา่ยกิจกรรม เครือขา่ยสนบัสนนุทนุ  
เครือขา่ยการเรียนรู้ หรือ เครือขา่ยอํานาจตอ่รอง 
  (2)   ระยะหา่งของท่ีอยูข่องสมาชิกเครือขา่ย 
  (3)   ระดบัอํานาจของตวัแทนกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมประชมุกบั 
เครือขา่ย และความตอ่เน่ืองของการนําข้อมลูจากท่ีประชมุเครือขา่ยสูก่ารรับรู้ของสมาชิก
รายบคุคล ตลอดจนการนําความเห็น/การตดัสนิใจของสมาชิกรายบคุคลสูท่ี่ประชมุเครือขา่ย 
  (4)  ความสอดคล้องกนัของระเบียบข้อบงัคบัของแตล่ะกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ท่ี
เป็นสมาชิกเครือขา่ย 
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  (5)   จิตวิญญาณสหกรณ์ในด้าน “ความต้องการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั” 
  (6)   ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์และระบบการส่ือสารท่ีสามารถเช่ือมโยงสมาชิก 
ได้อยา่งตอ่เน่ืองและรวดเร็ว 
 7)  การดําเนินงานพฒันาเครือขา่ยโดยหนว่ยงานราชการ ซึง่มกัเป็นไปตามนโยบาย
และขัน้ตอนท่ีริเร่ิมและดําเนินการโดยราชการ ผลการดําเนินงานลกัษณะเช่นนี ้ ไมอ่าจ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความยัง่ยืนของเครือขา่ยอยา่งแท้จริง เน่ืองจากไมมี่ความเข้าใจ
ระหวา่งองค์กร ไมเ่กิดการเรียนรู้ ไมมี่การสร้างพลงัในการตอ่รองแบบไมมี่การตอ่ยอด
ความสมัพนัธ์ท่ีริเร่ิมไว้ 
 

6.2.2  ทกัษะ/ประสบการณ์ใหม่ 
 1)  ได้รือ้ฟืน้จิตวิญญาณสหกรณ์ ซึง่ทําให้เลง็เห็นวา่ จิตวิญญาณดงักลา่วเป็น

อดุมการณ์ท่ีชว่ยถ่วงดลุกระแสทนุนิยมท่ีสร้างคนให้มีบคุลกิภาพแบบปัจเจกชนนิยมให้หนั
กลบัมาสูก่ารใสใ่จตอ่ผู้ อ่ืนและพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกบัผู้ อ่ืนท่ีจะสร้างคณุภาพชีวิตร่วมกนั 

 2)  ได้ร่วมยกร่างข้อบงัคบัเครือขา่ยกลุม่/องค์กร/สหกรณ์จงัหวดัหนองคาย วา่
ด้วยการดําเนินงานของเครือขา่ย พ.ศ. 2549 

 3)  มีความเช่ือมัน่กบัหลกัการพึง่ตนเอง ซึง่เป็นหลกัการท่ีสําคญั การพึง่ตนเอง 
หมายถงึ ความเข้มแข็ง ความยัง่ยืน ความเป็นอิสระ การมีภมูิคุ้มกนั การพึง่ตนเองต้องคํานงึถงึ
พืน้ฐานของตนเองคือวฒันธรรม  วฒันธรรมเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจ เศรษฐกิจวฒันธรรม จงึเป็น
เศรษฐกิจท่ีอยูบ่นพืน้ฐานความเข้มแข็งของตนเอง 

 4) ได้ความรู้เก่ียวกบัแนวคดิการสร้างและการพฒันาเครือขา่ย ปัญหาอปุสรรค
และแนวทางแก้ไข ซึง่จะนําไปพฒันาการสง่เสริมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร เพ่ือท่ีจะให้สหกรณ์
และกลุม่เกษตรกรเกิดการพฒันาด้วยตนเองอยา่งแท้จริง 
 
6.3  ข้อเสนอแนะ 
 

 6.3.1  ข้อเสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจยั 
  1)  ในการประชมุประจําเดือนของคณะกรรมการเครือขา่ย ควรเชิญตวัแทน/
ผู้ นํากลุม่/องค์กร/สหกรณ์ ท่ีเป็นสมาชิกเครือขา่ยเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ เน่ืองจากการประชมุ 
คือ การเรียนรู้ของเกษตรกร ซึง่ไมอ่าจให้ใครถ่ายทอดตอ่ได้ครบถ้วน 
 

6.3.2  ข้อเสนอแนะสาํหรับการต่อยอดโครงการวิจยัในอนาคต 
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 1)   ควรขยายเวลาเพื่อดําเนินโครงการวิจยันีต้อ่ไปอีกอยา่งน้อย 1 ปี  

เน่ืองจากการสร้างเครือขา่ยโดยใช้ความสมัพนัธ์ในเชิงความไว้วางใจ ความเป็นเพ่ือนรู้ใจ ความ
ตัง้ใจท่ีมุง่มัน่  ฯลฯ   ซึง่ลกัษณะเช่นนี ้ จะปรากฎเห็นได้ตอ่เม่ือมีเวลาสกัระยะหนึง่สําหรับการ
เรียนรู้  
ดงันัน้    โครงการวิจยัอาจจะต้องใช้เวลามากกวา่ท่ีคาดไว้วา่ภายใน 1 ปี    จงึจะสามารถสร้าง 
เครือขา่ยท่ีเข้มแข็งได้ 

 2)  เครือขา่ยปัจจบุนันีส้ว่นใหญ่เป็นเครือขา่ยผู้ผลติในลกัษณะตา่งๆ ควรจะ
วิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการเช่ือมโยงเครือขา่ยระหวา่งผู้ผลติกบัผู้บริโภคด้วย เช่น สหภาพแรงงาน
ในเมือง สหกรณ์ร้านค้า ห้างสรรพสนิค้า ฯลฯ 
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