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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของการวิจัย
1.1.1 หลักการและเหตุผล
การส่ งเสริ มและพัฒนาชุมชนในจังหวัดมหาสารคามเป็ นกิจกรรมที่ดาํ เนินการมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่สาํ คัญในจังหวัด
ดังที่จงั หวัดมหาสารคาม (http://www.mahasarakham.go.th) ได้สรุ ปสภาพปั ญหาที่สาํ คัญของจังหวัดไว้
ดังนี้
(1). ปัญหาความยากจนของประชาชน ซึ่งในปี พ.ศ. 2547 มีครัวเรื อนยากจนจํานวน 44,269
ครัวเรื อน ซึ่งเป้ าหมายของยุทธศาสตร์จงั หวัดกําหนดไว้วา่ ครัวเรื อนยากจนต้องลดลง
ร้อยละ 16
(2). ปัญหาอุทกภัย ซึ่งเกิดขึ้นเป็ นประจําทุกปี มีผลกระทบต่อความเสี ยหายครอบคลุมพื้นที่ท้ งั
ในเขตเมือง และพื้นที่เกษตรกรรมของทุกอําเภอ/กิ่งอําเภอ
(3). ปัญหาการว่างงานและแรงงานอพยพ โดยเฉพาะในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวการอพยพแรงงาน
ดังกล่าวจะมีท้ งั ในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และการประมง
(4). ปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่ อมโทรม โดยเฉพาะปั ญหาคุณภาพดินตํ่า การแพร่ กระจาย
ของปั ญหาดินเค็ม ส่ งผลให้การประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็ นอาชีพหลักของประชาชนส่ วน
ใหญ่ประสบปัญหาด้านผลผลิต
(5). ปัญหาด้านสังคม เช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ ปัญหาในจังหวัดมหาสารคามมีอยูห่ ลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาความยากจน
จังหวัดมหาสารคามซึ่งมีประชากรจํานวน
ซึ่งจากข้อมูลพื้นฐานจํานวนผูม้ าจดทะเบียนคนจนพบว่า
942,909 คน มีจาํ นวนผูม้ าจดทะเบียน 170,386 คน เป็ นจํานวนครัวเรื อนที่จดทะเบียน 135,500 ครัวเรื อน
คิดเป็ นร้อยละ 18.07 ของประชากรทั้งจังหวัด และปัญหาของผูล้ งทะเบียนคนจนส่ วนใหญ่ ได้แก่ ปัญหา
หนี้สิน
ซึ่งมีถึงร้อยละ
38.37
รองลงมาคือปั ญหาที่ดินทํากิน
ร้อยละ
32.53
(http://www.khonthai.com/webphr/indexpnr.php) ดังนั้น ปั ญหาความยากจนจึงถือเป็ นปั ญหาสําคัญที่
ต้องกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์จงั หวัด เพราะปัญหาคนยากจน นอกจากขาดแคลนรายได้ และปัจจัยสี่ แล้ว
ยังขาดโอกาสทางการศึกษา การรักษาพยาบาล การไม่เข้าถึงบริ การของรัฐ ปัจจัยสําคัญของความยากจน
คือ อาชีพของครัวเรื อน เพราะคนยากจนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพที่ไม่มนั่ คงมีรายได้นอ้ ยไม่พอเพียงกับ
การครองชีพ ขาดความรู ้และทักษะในด้านการบริ หารจัดการทั้งการผลิตและการลงทุน ซึ่งมีแนวคิดว่า
สภาพปั ญหาดังกล่าวจะได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา หากมีการสร้างพื้นฐานให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อ
พึ่งพากันเองของประชาชน โดยมีหน่วยงานรัฐเข้าไปเป็ นผูใ้ ห้การแนะนํา ดังนั้นภาครัฐจึงต้องมีบทบาท
ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งในจังหวัดมหาสารคามมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มีบทบาทดังกล่าว โดยมี
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หน่วยงานหลัก ได้แก่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด และสํานักงานส่ งเสริ ม
การเกษตรจังหวัด เป็ นต้น
สําหรับกลุ่มและองค์กรประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งที่จดั ตั้งโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย และไม่ได้มีการจดทะเบียนมีเป็ นจํานวนมาก กล่าวคือ ในปี 2547 องค์กรที่มีการจดทะเบียน
ประกอบด้วย สหกรณ์ท้ งั หมด 119 สหกรณ์ รวมปริ มาณธุรกิจ 4,957,169,464 บาท แบ่งเป็ น สหกรณ์ภาค
การเกษตร 104 สหกรณ์ รวมปริ มาณธุรกิจ 848,882,095 บาท และเป็ น สหกรณ์นอกภาคการเกษตรอีก 15
สหกรณ์ รวมปริ มาณธุรกิจ 4,108,287,369 บาท นอกจากนั้นยังเป็ นกลุ่มเกษตรกรอีก 66 กลุ่ม ปริ มาณ
ธุรกิจจํานวน 10,413,254 บาท สําหรับองค์กรที่ไม่ได้มีการจดทะเบียน ประกอบด้วย กลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆที่จดั ตั้งขึ้นเองอีกเป็ นจํานวนมาก (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม,
2548)
นอกจากนี้ การเชื่อมโยงเครื อข่ายก็เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่กลุ่มและองค์กรประชาชน ในหลายกลุ่ม
ได้มีการดําเนินกิจกรรมร่ วมกัน ซึ่งจะเห็นได้จากการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร โดย
เป็ นกลุ่มการซื้อขาย กลุ่มแลกเปลี่ยนความรู ้เป็ นต้น ซึ่งนําไปสู่ การเชื่อมโยงเครื อข่ายการผลิต และ
เครื อข่ายการตลาด โดยพบว่าในปี 2548 มีเครื อข่ายการผลิตจํานวน 43 คู่ และเครื อข่ายการตลาดจํานวน
37 คู่ ด้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพบว่ามีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน 31 ตําบล (สหกรณ์จงั หวัด
มหาสารคาม, 2548)
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าจังหวัดมหาสารคามมีการจัดตั้งกลุ่มและองค์กรประชาชนต่าง ๆ หลาย
องค์กร การเข้าไปพัฒนาและให้ความช่วยเหลือจึงดําเนินการได้หลายลักษณะ แต่ปัญหาประการหนึ่งที่
พบคือ กลุ่มและองค์กรประชาชน รวมทั้งสหกรณ์ต่าง ๆ ยังหวังพึ่งพาการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ
ฯมากจนเกินไป โดยเห็นว่าหากหน่วยงานภาครัฐฯเข้าไปดูแลช่วยเหลือจะทําให้สามารถพัฒนากลุ่มต่าง ๆ
ได้ ซึ่งถือว่าเป็ นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องนัก นอกจากนี้ จากการวิจยั ด้าน สหกรณ์ที่ผา่ นมา พบว่าประเด็นของ
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ์มกั จะคล้ายคลึงกัน ซึ่งประเด็นที่สาํ คัญได้แก่
การขาด
แคลนทุนดําเนินงาน และวัสดุอุปกรณ์ ทําเลที่ต้ งั สหกรณ์ไม่เหมาะสม การบริ หารจัดการไม่มี
ประสิ ทธิภาพ การขาดการมีส่วนร่ วมของสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการไม่มีศกั ยภาพและความพร้อม
ฝ่ ายจัดการขาดความรู ้และทักษะในการดําเนินธุรกิจ เป็ นต้น ซึ่งข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและพัฒนา
สหกรณ์ คือการขอการสนับสนุนจากรัฐฯ หรื อทางรัฐฯเองควรเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ แต่ความ
เป็ นจริ งแล้วนโยบายของรัฐฯมักจะมาจากบนลงล่าง สหกรณ์ส่วนใหญ่ยงั คงดําเนินงานไปตามนโยบาย
ของรัฐฯโดยมิได้เกิดจากความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริ ง ปัญหาที่ตามมาก็คือ นอกจากโครงการจะ
ล้มเหลวแล้ว สมาชิก สหกรณ์ยงั ต้องแบกรับภาระหนี้สินต่อไปอย่างที่ไม่ควรเป็ น
ดังนั้น
การสร้างความร่ วมมือจึงถือเป็ นกิจกรรมที่คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรมีการส่ งเสริ มและ
พัฒนา จึงได้ศึกษากระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุ่มและองค์กรประชาชน ในพื้นที่จงั หวัด
มหาสารคาม เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา กลุ่มองค์กรฯที่อยูภ่ ายใต้อุดมการณ์ สหกรณ์ ที่จะนําไปสู่
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ความเป็ นเอกภาพและประโยชน์ที่พึงมีต่อประชาชน
รวมทั้งการพัฒนาภายใต้ระบบเครื อข่าย
ความร่ วมมือกับขบวนการสหกรณ์ โดยเน้นความเป็ นอิสระบนการพึ่งพาตนเองในที่สุด
1.1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1).เพื่อศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานของ ขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ไขปั ญหาความยากจน
(2).เพื่อสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการวิเคราะห์และกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
ของขบวนการสหกรณ์
(3).เพื่อศึกษาถึงรู ปแบบกระบวนการของการเชื่อมโยงเครื อข่ายในปั จจุบนั ของขบวนการ
สหกรณ์
(4).เพื่อศึกษาถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาไปสู่ ความเข้มแข็งของขบวนการ สหกรณ์
และความยัง่ ยืนในการเชื่อมโยงเครื อข่ายในอนาคต
1.1.3 นิยามศัพท์
ขบวนการสหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ที่จดทะเบียน และสหกรณ์ที่ไม่ได้จดทะเบียน หรื อที่
เรี ยกว่า สหกรณ์ภาคประชาชน
สหกรณ์ที่จดทะเบียน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์
ร้านค้า สหกรณ์บริ การ สหกรณ์ออมทรัพย์ และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์ที่ไม่ได้จดทะเบียน หรื อสหกรณ์ภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนา
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร ธนาคารหมุ่บา้ น กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้ น และกองทุนหมู่บา้ น เป็ น
ต้น
1.1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย
1.1.4.1 ขอบเขตของการวิจัย
(1).การวิจยั ในครั้งนี้จะมุ่งกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานตามความเป็ นไปได้ในการสร้างและพัฒนาเครื อข่าย
ของ ขบวนการสหกรณ์ ในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม
(2).ประชากรในการวิจยั ได้แก่ ขบวนการสหกรณ์ ที่ยงั มีการดําเนินงานอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัด
มหาสารคาม สําหรับตัวอย่างในการทําการศึกษา จะได้ทาํ การคัดเลือกตัวแทนของขบวนการ สหกรณ์
แบบมีจุดมุ่งหมาย (Purposive sampling)
(3).ระยะเวลาในการทําการศึกษาวิจยั ใช้เวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2548 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2549
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1.1.4.2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นการวิจยั ทั้งทางปริ มาณและคุณภาพ ในลักษณะของการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR) ของขบวนการสหกรณ์ และกับ
หน่วยงานของรัฐโดยมีข้นั ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาการดําเนินการ และประเมินความสนใจ
โดยทําการศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานและเครื อข่ายการเชื่อมโยงของกลุ่มและ
องค์กรประชาชน ต่างๆในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม ต่อจากนั้นทําการคัดเลือกกลุ่มองค์กรฯที่มีความ
เข้มแข็งและมีศกั ยภาพในการเชื่อมโยง และขอเชิญผูแ้ ทนของแต่ละองค์กรมาทําการประชุมสัมมนาเชิง
ปฎิบตั ิการ เพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการวิจยั เพือ่ คัดหากลุ่มองค์กรที่มีศกั ยภาพและมี
ความสนใจในการเชื่อมโยงเครื อข่ายต่อกัน และในระหว่างการศึกษาวิจยั นั้นกลุ่มองค์กรฯดังกล่าว จะมี
ส่ วนร่ วมเชิงปฏิบตั ิการทุกขั้นตอนในการศึกษา โดยมีคณะทีมงานวิจยั เป็ นผูป้ ระสานหรื ออํานวยความ
สะดวก
ขั้นที่ 2 การสร้ างเครือข่ ายนําร่ องโดยการสร้ างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
จากเครื อข่ายที่คดั หาได้ในขั้นที่ 1 คณะนักวิจยั ก็จะเข้าไปดําเนินการสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันภายในกลุ่มของแต่ละเครื อข่าย โดยจัดเวทีประชุมระดมความคิดให้มีการพบปะ พูดคุย
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน ของตัวแทนแต่ละกลุ่มองค์กร เพื่อให้เกิดเป็ น
เครื อข่ายนําร่ อง ซึ่งจะทําให้กลุ่มองค์กรฯเกิดการพัฒนาแนวความคิด ในการแก้ไขปั ญหาการดําเนินงาน
หรื อการติดตามประเมินผลของตนเอง สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกลุ่มองค์กรฯ จัดกิจกรรมการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายและพัฒนาเครื อข่ายในการเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มองค์กรฯ
โดยเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะนักวิจยั จะเป็ นผูส้ งั เกตการณ์และคอยประสานงาน
ขั้นที่ 3 การขยายเครือข่ ายขบวนการสหกรณ์
หลังจากที่คณะนักวิจยั ได้ดาํ เนินการทดลองปฏิบตั ิการร่ วมกับเครื อข่ายนําร่ องเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
ก็จะมีการขยายแนวคิดและการดําเนินการเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม/องค์กรประชาชน และ
สหกรณ์อื่น ๆ โดยการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยคณะนักวิจยั จะเป็ นผูป้ ระสานงานและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมิน สรุปผล และจัดทํารายงาน
ในขั้นตอนนี้ จะเป็ นการติดตามผลการเชื่อมโยงเครื อข่าย โดยนักวิจยั ในโครงการและ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่มและ
องค์กรประชาชน และวางแผนการบริ หารความร่ วมมือระหว่างกลุ่มองค์กรฯในระยะยาว เพื่อให้เกิดการ
สร้างเครื อข่ายการเชื่อมโยงขยายต่อไปยังกลุ่มองค์กรฯอื่น และเกิดการพัฒนาเครื อข่ายเชื่อมโยงให้เกิด
ความยัง่ ยืนไปในระยะยาว
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1.1.5 ผู้มีส่วนร่ วมในการดําเนินโครงการ
ประกอบด้ วย
(1.) นักวิจยั ในโครงการฯ ทําหน้าที่ประสานการศึกษาการดําเนินการของกลุ่มองค์กร
ฯ ประเมินความสนใจ ร่ วมจัดทําแผนการดําเนินงานในการวิเคราะห์และกําหนดทิศทางของกลุ่มองค์กรฯ
และประสานการเชื่อมโยง เพื่อให้สามารถทํางานร่ วมกันได้ เกิดการเชื่อมโยง นําไปสู่การพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์
(2.) กลุ่มผูร้ ่ วมปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ได้แก่ ผูน้ าํ กลุ่มและองค์กรประชาชน
ผูบ้ ริ หารและสมาชิกกลุ่มองค์กรฯในพื้นที่ นักวิชาการ จากองค์กรของรัฐฯในพื้นที่
ที่เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการกําหนดบทบาทการดําเนินงานของกลุ่มองค์กรฯ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาขบวนการ สหกรณ์ใน
ที่สุด
1.1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้
จะทําให้ทราบถึงสถานการณ์การเชื่อมโยงเครื อข่ายของ
ขบวนการสหกรณ์ รู ปแบบของกระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายในปัจจุบนั ตลอดจนแนวทางในการ
พัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของเครื อข่าย ซึ่งคาดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ ขบวนการสหกรณ์เหล่านั้น ในการ
ที่จะนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการเชื่อมโยงเครื อข่ายในอนาคตต่อไป และ
น่าจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้กบั
การส่ งเสริ มและพัฒนาเครื อข่ายของขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อการสร้างเครื อข่ายในรู ปแบบ
สหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาและยัง่ ยืนต่อไป
1.2 สภาพทัว่ ไปของจังหวัดมหาสารคาม
1.2.1 ด้ านกายภาพ
จังหวัดมหาสารคามตั้งอยูบ่ ริ เวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีพ้นื ที่
5,225.29 ตารางกิโลเมตร หรื อ 3,307,302 ไร่ ห่างจากกรุ งเทพฯ โดยทางรถยนต์ 470 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้(ภาพที่ 1)
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิ นธุ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดสุ รินทร์และบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสิ นธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์
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จังหวัดมหาสารคาม แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 11 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 133 ตําบล
(องค์การบริ หารส่ วนตําบล 131 แห่ง) 1,934 หมู่บา้ น (ภาพที่ 2 และตารางที่ 1.1)

ภาพที่ 1 แผนทีป่ ระเทศไทยแสดงทีต่ ้งั ของจังหวัดมหาสารคาม
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ภาพที่ 2 แผนทีจ่ ังหวัดมหาสารคามแสดงพืน้ ทีต่ ้งั ของอําเภอต่ างๆ
ตารางที่ 1.1 จํานวนพืน้ ที่ หมู่บ้าน ตําบล ครัวเรือน ประชากร ความหนาแน่ น เป็ นรายอําเภอ
ของจังหวัดมหาสารคาม 2547
ห่ าง
อําเภอ/กิง่
ปี ที่ พืน้ ที่
จํานวน
ประชากร
จาก
อําเภอ
ก่อตั้ง ตร.กม. ร้ อย ตํา หมู่ ชาย
หญิง
จังหวัด
ละ
บล บ้ าน

รวม

ครัว
เรือน

(ก.ม.)

เมือง
2443 556.697 10.65 14 185
โกสุ มพิสยั
28
2443 827.876 15.84 17 230
วาปี ปทุม
40
2422 605.744 11.59 15 240
บรบือ
26
2490 681.622 13.05 15 203
พยัคฆฯ
82
2440
342.79 6.56 14 227
กันทรวิชยั
18
2502 372.221 7.12 10 183
นาเชือก
58
2506 528.789 10.12 10 145
เชียงยืน
55
2502 277.618 5.31 8 116
นาดูน
64
2512 248.449 4.76 9
94
แกดํา
28
2531 149.521 2.86 5
88
ยางสี สุราช 25
2523 242.507 4.64 7
91
กิ่ง อ. กุดรัง 37
2538
267 5.11 5
85
กิ่ง อ. ชื่นชม 75
2540
128 2.38 4
47
รวม
5,228.8 100 133 1,934
ที่มา : ที่ทาํ การปกครองจังหวัดมหาสารคาม

72,013
59,024
57,366
54,862
43,620
38,911
30,685
31,530
19,501
14,849
18,010
18,589
12,180
470,110

73,959
59,535
58,221
54,634
43,899
39,532
30,746
31,740
18,507
14,626
17,906
18,137
12,537
473,988

145,972 38,922
118,559 28,242
115,557 26,670
109,496 26,013
87,519 19,822
78,443 18,423
61,431 13,299
63,279 14,834
37,008 7,954
29,475 6,407
35,916 7,589
36,726 8,264
25,717 5,491
944,098 219,912

จังหวัดมหาสารคามมีการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบเทศบาลทั้งหมด 11 แห่ ง แบ่งเป็ น
เทศบาลเมือง จํานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่เหลืออีก 10 แห่ ง เป็ นเทศบาลตําบล โดยที่
ในอําเภอยางสี สุราช กิ่งอําเภอกุดรัง และกิ่งอําเภอชื่นชมยังไม่มีการบริ หารราชการรู ปแบบเทศบาล
สําหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลทั้งหมดมีจาํ นวน 86.876 ตารางกิโลเมตร หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.66 ของพื้นที่
ทั้งหมดของจังหวัด (ตารางที่ 1.2)
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ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนและร้ อยละของพืน้ ทีใ่ นเขตเมือง(เทศบาล) และพืน้ ทีน่ อกเมือง
(อบต. สภาตําบล)
พืน้ ที(่ ตร.ม)
อําเภอ/กิง่ อําเภอ
จํานวน
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
รวมทั้งหมด
เทศบาล ตร.กม.
ร้ อยละ ตร.กม.
ร้ อยละ ตร.กม.
ร้ อยละ
1.เมืองมหาสารคาม
2
34.020
6.11
522.677
93.89
556.697 100.00
2.โกสุ มพิสยั
3. วาปี ปทุม

1
1

5.550
1.440

0.67
0.24

822.326
604.334

99.33
99.76

827.876
605.774

100.00
100.00

4. บรบือ
5. พยัคฆภูมิพสิ ยั

1
1

2.000
11.200

0.29
3.27

679.622
331.590

99.71
96.73

681.622
342.790

100.00
100.00

6. กันทรวิชยั
7. นาเชือก
8. เชียงยืน
9. นาดูน

1
1
1
1

3.660
7.018
2.258
7.500

0.99
1.33
0.82
3.02

368.561
521.780
271.772
240.949

99.01
98.67
99.18
96.98

372.221
528.798
274.030
248.449

100.00
100.00
100.00
100.00

1
0
0
0
11

12.230
0.000
0.000
0.000
86.876

8.18
0.00
0.00
0.00
1.66

137.291
242.507
267.000
128.000
5,138.414

91.82
100.00
100.00
100.00
98.34

149.521
242.507
267.000
128.000
5,225.29

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

10. แกดํา
11. ยางสี สุราช
12. กิ่ง อ. กุดรัง
13. กิ่ง อ. ชื่นชม
รวม

ที่มา: ที่ทาํ การปกครองจังหวัดมหาสารคาม, 2547

1.2.2 ด้ านเศรษฐกิจ
(1) ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดและมูลค่ าผลิตภัณฑ์ เฉลีย่ / คน / ปี
สําหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมหาสารคามซึ่งประกอบด้วยมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้ งั
จากภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร ระหว่างปี 2542 ถึง 2546 มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นโดยตลอด โดย
ในปี 2546 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั้งจังหวัดมีมูลค่าเท่ากับ 25.3 ล้านบาท โดยแยกเป็ นมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากภาคการเกษตรจํานวน 5.8 ล้านบาท และเป็ นมูลค่าจากนอกภาคการเกษตรอีกจํานวน 19.4 ล้านบาท
ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าในปี ที่ผา่ นมา ทั้งนี้โดยมีมูลค่าจากภาคธุรกิจการค้าขายสูงเป็ นลําดับ 1 รองลงมาเป็ น
มูลค่าผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่ าไม้ และมูลค่าจากการศึกษา ตามลําดับ ทําให้มีมูลค่า
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ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจังหวัดมหาสารคาม ในปี 2546 เท่ากับ 27,748 บาท ซึ่งสูงกว่าในปี ที่
ผ่านๆมา (ตารางที่ 1.3)
ตารางที่ 1.3 มูลค่ าผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดมหาสารคามตามราคาประจําปี จําแนกตามสาขา
การผลิต พ.ศ. 2542-2546
(หน่ วย : พันบาท)
สาขาการผลิต
2542
2543
2544
2545
2546
(1999)
(2000)
(2001)
(2002)
(2003)
ภาคการเกษตร
4,167
3,689
4,370
4,519
5,881
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่ าไม้
4,045
3,566
4,244
4,409
5,764
การประมง
122
123
126
110
117
ภาคนอกการเกษตร
17,833
17,618
17,697
17,845
19,431
เหมืองแร่ และเหมืองหิ น
28
29
23
31
39
การผลิตอุตสาหกรรม
1,605
1,798
2,053
1,730
2,080
การไฟฟ้ า ก๊าซและการประปา
305
316
326
332
360
การก่อสร้าง
1,743
1,126
865
1,041
958
การขายส่ ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ ของ
9,395
6,573
6,210
6,358
7,054
ใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรื อน
โรงแรมและภัตตาคาร
100
124
114
108
120
การขนส่ งสถานที่เก็บสิ นค้าและการ
904
961
1,146
1,030
1,163
คมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
869
809
791
866
920
บริ การด้านอสังหาริ มทรัพย์ การให้เช่าและ
1,070
1,085
1,081
1,125
1,137
บริ การทางธุรกิจ
การศึกษา
2,894
2,723
2,857
2,877
3,172
ที่มา : สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดมหาสารคาม, 2547
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ตารางที่ 1.3 มูลค่ าผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดมหาสารคามตามราคาประจําปี จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ.
2542 - 2546 (ต่ อ)
(หน่ วย : พันบาท)
สาขาการผลิต
2542
2543
2544
2545
2546
(1999)
(2000)
(2001)
(2002)
(2003)
การบริ การด้านสุ ขภาพและงานสังคม
587
605
683
765
741
สงเคราะห์
การให้บริ การชุมชน สังคม และการบริ การ
128
150
172
199
214
ส่ วนบุคคลอื่นๆ
ลูกจ้างในครัวเรื อน
9
9
10
10
10
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมทั้งจังหวัด
22,001
21,307
22,068
22,364 25,312
มูลค่ าผลิตภัณฑ์ เฉลีย่ ต่ อคน (บาท)
22,887
22,057
24,288
24,053 27,748
ประชากร (1,000 คน)
961
966
948
930
912
ที่มา : สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดมหาสารคาม, 2547
(2) การใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ ทางการเกษตร
จังหวัดมหาสารคามมีพ้นื ที่ท้ งั หมด 3,307,302 ไร่ มีพ้นื ที่ทางการเกษตร 2,624,014 ไร่
คิดเป็ นร้อยละ 86.39 ของพื้นที่จงั หวัด ที่นามีพ้นื ที่มากที่สุดเท่ากับ 2,186,844 ไร่ รองลงมาคือพืชไร่ ที่มี
จํานวนเท่ากับ 197,984 ไร่ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 83.33 และ 7.15 ของพื้นที่ทางการเกษตร ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม เป็ นที่น่าสังเกตว่าจังหวัดมหาสารคามเป็ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่ในการปลูกหม่อนเป็ นจํานวน
มากจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตารางที่ 1.4)
ตารางที่ 1.4 พืน้ ทีก่ ารเกษตรและการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ ทางการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2547
การใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน(ไร่ )
พืน้ ทีท่ างการเกษตร ที่นา
พืชไร่
ไม้ผลและ พืชผัก
หม่อน
พื้นที่อื่นๆ
(2,624,014 ไร่ )
ไม้ยนื ต้น
2,186,844 197,984
60,266
18,920 16,576
55,816
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ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม, 2547
(3) พืชเศรษฐกิจ
จากข้อมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม พบว่า พืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของ
จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสําปะหลัง และอ้อยโรงงาน
- ข้าวนาปี ในปี เพาะปลูก 2545/2546 ซึ่งมีพ้นื ที่นาทั้งหมด 2,169,180 ไร่ เป็ น
พื้นที่ที่ทาํ นาและเก็บเกี่ยวได้ 1,829,710 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 427 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิตรวม 597,016 ตัน คิด
เป็ นมูลค่าผลผลิต 5,608.11 ล้านบาท
- ข้าวนาปรัง ในปี เพาะปลูก 2546/2547 มีพ้นื ที่เพาะปลูกข้าวนาปรังจํานวน
97,301 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 746 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิตรวม 71,854 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 330.53 ล้านบาท
- มันสําปะหลัง ในปี เพาะปลูก 2546/2547 มีพ้นื ที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง
76,461 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,601 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิตรวม 198,951 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าผลผลิต 244.71
ล้านบาท
- อ้อยโรงงาน ในปี เพาะปลูก 2546/2547 มีพ้นื ที่เพาะปลูกอ้อยโรงงาน 116,252
ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 10,071 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิตรวม 1,170,698 ตัน คิดเป็ นมูลค่าผลผลิต 562.81 ล้านบาท
(4) จํานวนครัวเรือนในภาคเกษตร
จังหวัดมหาสารคามมีจาํ นวนครัวเรื อนที่อยูใ่ นภาคการเกษตรทั้งหมด 157,391 ครัวเรื อน
คิดเป็ นร้อยละ 71.56 ของครัวเรื อนทั้งหมดของจังหวัด อําเภอที่มีครัวเรื อนเกษตรกรมากที่สุด ได้แก่
อําเภอโกสุ มพิสยั รองลงมา ได้แก่ อําเภอวาปี ปทุม และอําเภอเมือง ตามลําดับ โดยมีจาํ นวนครัวเรื อน
เกษตรกรเท่ากับ 22,497 ครัวเรื อน, 19,141 ครัวเรื อน และ 17,247 ครัวเรื อน ตามลําดับ(ตารางที่ 1.5)
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ตารางที่ 1.5 จํานวนครัวเรือนภาคการเกษตรของจังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามรายอําเภอ
ในปี 2546
อําเภอ
ครัวเรือนเกษตรกร
เมืองมหาสารคาม
17,247
กันทรวิชยั
13,132
โกสุ มพิสยั
22,497
เชียงยืน
11,639
นาเชือก
10,896
บรบือ
18,913
พยัคฆฯ
14,689
วาปี ปทุม
19,141
นาดูน
6,510
แกดํา
5,569
ยางสี สุราช
6,451
กิ่ง อ. กุดรัง
6,410
กิ่ง อ. ชื่นชม
4,375
รวม
157,391
ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม, 2547
(5) การอุตสาหกรรม
จังหวัดมหาสารคามมีจาํ นวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนแล้วจํานวน
286 แห่ ง ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนมากที่สุดคือ โรงงานอุตสาหกรรมอโลหะ
รองลงมา คือ อุตสาหกรรมขนส่ ง มีจาํ นวนเท่ากับ 62 โรงงานและ 38 โรงงานตามลําดับ โรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมดมีเงินทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 2,412,343,073.52 บาท อุตสาหกรรมที่มีเงินทุนจด
ทะเบียนมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่ใช้คนงานมากที่สุดได้แก่อุตสาหกรรม
สิ่ งทอ(ตารางที่ 1.6)

13

ตารางที่ 1.6 จํานวนและร้ อยละของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมหาสารคาม จํานวนเงิน
ทุนจดทะเบียนและคนงานจําแนกตามประเภทสาขาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547
ประเภทอุตสาหกรรม
จํานวน ร้ อยละ เงินทุนจดทะเบียน
คนงาน
(โรงงาน)
(บาท)
(คน)
1. อุตสาหกรรมโลหะ
62 21.68
323,204,000
727
2. อุตสาหกรรมขนส่ ง
38 13.29
446,490,700
348
3. อุตสาหกรรมการเกษตร
24
8.39
202,112,488
615
4. อุตสาหกรรมอาหาร
26
9.09
509,366,000
685
5. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
21
7.34
127,597,000
166
6. อุตสาหกรรมอื่นๆ
37 12.94
67,644,000
868
7. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์
24
8.39
47,895,000
384
จากไม้
8. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และ
17
5.94
29,890,021
236
เครื่ องเรื อน
9. อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
5
1.75
33,386,000
26
10. อุตสาหกรรมสิ่ งทอ
12
4.20
488,411,014
3,916
11. อุตสาหกรรมเครื่ องแต่งกาย
5
1.75
43,235,000
779
12. อุตสาหกรรมพลาสติก
3
1.05
26,940,000
80
13. อุตสาหกรรมไฟฟ้ า
7
2.45
56,436,850
1,834
14. อุตสาหกรรมยาง
1
0.35
850,000
26
15. อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและ
2
0.70
33,835,000
18
ผลิตภัณฑ์
16.
อุตสาหกรรมกระดาษและ
1
0.35
3,800,000
7
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
17. อื่นๆ
1
0.35
1,250,000
25
รวม
286
100
2,412,343,073.52 10,740
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม, 2547
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(6) การพาณิชย์
จังหวัดมหาสารคามมีโรงแรมชั้นหนึ่ง 2 แห่ง ห้างสรรพสิ นค้า 1 แห่ง
โรงภาพยนต์ 3 แห่ ง โรงพยาบาลของรัฐ 11 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน (ขนาด 50 เตียง) 1 แห่ง มี
จํานวนบริ ษทั / ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด จํานวนเงินทุน จําแนกตามประเภทธุรกิจได้ดงั นี้
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล 5 ราย
- ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด 822 ราย
- บริ ษทั จํากัด 146 ราย
- ร้านค้าจดทะเบียนพาณิ ชย์ ในเขตอําเภอเมือง จํานวน 3,240 ราย
- ธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิน จังหวัดมีจาํ นวนธนาคารพาณิ ชย์และ
สถาบันการเงิน ดังนี้
- ธนาคารพาณิ ชย์ จํานวน 14 สาขา
- สถาบันการเงินเฉพาะกิจ จํานวน 16 สาขา ประกอบด้วย
1) ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 8 สาขา
2) ธนาคารออมสิ น จํานวน 6 สาขา
3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สาขาย่อย) จํานวน 1 สาขา
4) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ ง
ประเทศไทย สาขามหาสารคาม 1 สาขา
- สิ นค้านําเข้า ส่ วนใหญ่จึงเป็ นสิ นค้าที่ไม่สามารถผลิตได้ในจังหวัด เช่น นํ้ามัน
เชื้อเพลิง ปูนซีเมนต์ ไม้แปรรู ป เครื่ องใช้ไฟฟ้ า บุหรี่ สุ รา รถยนต์ เครื่ องจักรกล อะไหล่และอุปกรณ์ ผัก
และผลไม้บางชนิด
- สิ นค้าส่ งออก ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าเกษตร คือ ข้าวเปลือก มันสําปะหลัง และ
สิ นค้าหัตถกรรม
(7) แรงงาน
- จากการสํารวจของสํานักงานสถิติจงั หวัดฯ ในปี 2547 จังหวัดมหาสารคามมี
ประชากรวัยทํางาน จํานวน 742,234 คน เป็ นผูม้ ีงานทําจํานวน 533,903 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 71.93
ของประชากรวัยทํางาน เป็ นผูว้ า่ งงานจํานวน 5,612 คน หรื อร้อยละ 0.75 ของประชากรวัยทํางาน
- มีกาํ ลังแรงงานที่รอฤดูกาล จํานวน 3,687 คน หรื อร้อยละ 0.49 ของประชากร
วัยทํางาน
(8) การฝากเงินและเงินสิ นเชื่อของธนาคารพาณิชย์
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- ปี 2546 จังหวัดมหาสารคามมีปริ มาณเงินฝากจํานวน 7,566 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2545 ร้อยละ 3.3 และมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ปี 2543 เท่ากับ 5.5
- ปี 2546 จังหวัดมหาสารคามมีสินเชื่อธนาคารพาณิ ชย์จาํ นวน 6,446 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ร้อยละ 7.5 โดยมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ปี 2543 เท่ากับ 4.0 (ตารางที่
1.7)
ตาราง 1.7 ปริมาณเงินฝากและสิ นเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่ างปี
2543-2546 และอัตราการเปลีย่ นแปลงของแต่ ละปี
หน่ วย:ล้านบาท
เงินฝาก
พ.ศ.
อัตราการเปลีย่ นแปลงต่ อปี อัตราเฉลีย่
และสิ นเชื่อ 2543
2544
2545
2546
2544
2545
2546 ต่ อปี
เงินฝาก

6,451

7,763

7,566

7,566
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2.2

3.3

5.5

สิ นเชื่อ

5,773

5,944

5,995

6,446

-5.6

10

7.5

4.0

ที่มา: สํานักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม, 2547
(9) ภาษีสรรพากร
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรจังหวัดมหาสารคามปี 2546 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 314,901,099.22
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2545 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.11 โดยประเภทของภาษีที่สามารถจัดเก็บได้มากที่สุด คือ
ภาษีบุคคลธรรมดา สามารถจัดเก็บได้ 148,082,464.58 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 47.02 ของจํานวนภาษีที่
จัดเก็บได้ท้ งั หมดในปี 2546
1.3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2547 – 2550)
สําหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดมหาสารคามนั้น ได้มีการกําหนดวิสยั ทัศน์
เป้ าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัด ในระหว่างปี 2547 – 2550ไว้ดงั นี้
วิสัยทัศน์ ของจังหวัด ได้แก่ “เมืองการศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคล แหล่งผลิตผลเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ และเสริ มสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน”
ส่ วนเป้ าประสงค์ ประกอบด้วย 2 เป้ าประสงค์คือ
1). เสริ มสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับรายได้ของประชาชน
2). เสริ มสร้างการพัฒนาทุนทางสังคม และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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สําหรับ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ดงั นี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ และศูนย์กลางวัฒนธรรม มี 3
กลยุทธ์คือ
1). การสร้างโอกาสให้กบั ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การทางการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบการศึกษา
2). พัฒนาและเสริ มสร้างบรรยากาศของสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการเป็ น
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้
3). สนับสนุนและส่ งเสริ มการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังแรงงานให้มีความรู ้ ทักษะวิชาชีพ
เพื่อเสริ มสร้างภาวะการแข่งขันและเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่งผลิตและจําหน่ายสิ นค้าเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ มี 3 กลยุทธ์คือ
1). ปรับปรุ งและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต โดยการปรับโครงสร้างการผลิตไปสู่การ
ผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ
2). เพิ่มปริ มาณของสิ นค้าการเกษตร ปศุสตั ว์ ประมง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั ประชาชน
รวมทั้งการเพิม่ คุณภาพของสิ นค้าภาคการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้
3). พัฒนาและส่ งเสริ มให้มีการนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การผลิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริ มสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้มี 5
กลยุทธ์คือ
1). สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของสิ นค้า ผลิตภัณฑ์
ชุมชนรวม 47 ผลิตภัณฑ์
2). ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามผล
การศึกษา/วิจยั ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ โดยเน้นการเพิ่มมูล
ค่าที่ประสิ ทธิภาพการผลิต และบรรจุภณ
ั ฑ์
3). ส่ งเสริ มด้านการตลาดและการจําหน่ายสิ นค้า
4). ยกระดับและพัฒนาองค์กรของสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐานไปสู่
การเป็ นวิสาหกิจชุมชน
5). ส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีศกั ยภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มี 3 กลยุทธ์คือ
1). โดยการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนทุกระดับ รวมทั้งการ
สร้างเครื อข่ายขององค์กร

17

2). พัฒนาระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
3). เสริ มสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร
1.4 ข้ อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับ กลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ ในจังหวัดมหาสารคาม
1.4.1 กลุ่มสหกรณ์
จากข้อมูลสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม ในปี 2548 มีสหกรณ์ที่ได้จดั ตั้งแล้ว 5
ประเภท จํานวนทั้งสิ้ น 133 สหกรณ์ กระจายอยูท่ วั่ ไปในทุกอําเภอ มีจาํ นวนสมาชิกรวมกันทั้งหมด
163,272 คน ประเภทของสหกรณ์ที่มีมากที่สุด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร มีจาํ นวน 110 สหกรณ์ มีสมาชิก
รวมกัน 144,902 คน รองลงมาได้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน จํานวน 13 สหกรณ์ มี
สมาชิกรวม 15,116 คน ส่ วนที่เหลือเป็ นสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริ การ และ สหกรณ์ประมง อีกจํานวน
10 สหกรณ์ (ตารางที่ 1.8) นอกจากนี้ ยังมีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอีก 1 ชุมนุม ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรมหาสารคาม จํากัด มีจาํ นวนสมาชิกจากสหกรณ์การเกษตรอําเภอต่างๆ 12 สหกรณ์
ตารางที่ 1.8 จํานวนสหกรณ์และจํานวนสมาชิก ของจังหวัดมหาสารคามจําแนกตาม
ประเภทของสหกรณ์ ปี 2548
ประเภทสหกรณ์
จํานวนสหกรณ์ จํานวนสมาชิก
(คน)
สหกรณ์การเกษตร
110
144,902
สหกรณ์ประมง
2
98
สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน
13
15,116
สหกรณ์ร้านค้า
4
3,012
สหกรณ์บริ การ
4
144
133
163,272
รวม
ทีม่ า : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม , 2548
สําหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดมหาสารคาม ในปี 2548 นั้น จากจํานวน 110
สหกรณ์ ซึ่งมีท้ งั ที่เป็ นสหกรณ์การเกษตรทัว่ ไป(สกก.) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.
ก.ส.(สกต.) สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ (สผน.) สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคกระบือ สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงสุ กร สหกรณ์ชาวไร่ ออ้ ย และ
สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงโคนม สามารถแบ่งเป็ นสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ซ่ ึงมีสมาชิกมากกว่า 1,000 คนขึ้นไป
จํานวน 16 สหกรณ์ และมีสหกรณ์ขนาดกลางที่มีสมาชิกมากกว่า 500 คนขึ้นไปอีก 13 สหกรณ์
นอกจากนั้นเป็ นสหกรณ์ขนาดเล็ก ซึ่งมีสมาชิกน้อยที่สุดตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป จนถึง 3-400 คน ส่ วน
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์ร้านค้า จํานวน 4 สหกรณ์ และสหกรณ์บริ การอีก 4
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สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ท้ งั 2 ประเภทมีจาํ นวนสมาชิกและกิจกรรมทางธุรกิจไม่มากนัก แต่สาํ หรับสหกรณ์
ออมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงสหกรณ์เครดิตยูเนียนด้วยนั้น มีจาํ นวนรวมกัน 13 สหกรณ์ โดยเป็ นสหกรณ์ออม
ทรัพย์ 6 สหกรณ์ และเป็ นสหกรณ์เครดิตยูเนียนอีก 7 สหกรณ์ มีสมาชิกและการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
เป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์
1.4.2 กลุ่มสหกรณ์ ภาคประชาชน
(1) กองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ได้สนับสนุนและจัดตั้งกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
และได้รับการจัดสรรโอนเงินตามนโยบายของรัฐบาล จากสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) แล้วในปี 2547 มีจาํ นวน 1,929 กองทุน ซึ่งได้ผา่ นการประเมินทั้งระดับ 3A
2A และ 1A หมายถึง ดี ปานกลาง ต้องปรับปรุ ง ตามลําดับ ดังตารางที่ 1.9
ตารางที่ 1.9 จํานวนและร้ อยละของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดมหาสารคามทีไ่ ด้ รับการจัดชั้น จําแนกตาม
รายอําเภอ

อําเภอ
กันทรวิชยั
กุดรัง
แกดํา
โกสุ มพิสยั
ชื่นชม
เชียงยืน
นาเชือก
นาดูน
บรบือ
พยัคฆภูมิพิสยั
เมือง
ยางสี สุราช
วาปี ปทุม
รวม

ต้ องปรับปรุง
จํานวน
1
0
1
1
0
0
0
7
1
9
0
0
1
21

ผลการประเภทมินครั้งที่ 1
ปานกลาง
ดี
จํานวน
จํานวน
147
35
77
7
54
33
213
15
43
4
53
62
68
76
84
3
128
71
187
25
96
100
65
24
213
25
1428
480

รวม
จํานวน
183
84
88
229
47
115
144
94
200
221
196
89
239
1929
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ทีม่ า สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ,2548
ถ้าหากพิจารณาเป็ นรายอําเภอ จะพบว่าอําเภอที่มีกองทุนหมู่บา้ นที่การบริ หารจัดการใน
ระดับดีมากที่สุด เป็ นอันดับ 1 คือ อําเภอเมือง อันดับรองลงมา คือ อําเภอนาเชือก และ อันดับสุดท้ายคือ
อําเภอนาดูน และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่ากองทุนหมู่บา้ นที่มีการบริ หารจัดการในระดับดี มีถึง 480
หมู่บา้ น
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงจํานวนของผูก้ เู้ งิน และจํานวนเงินที่กขู้ องกองทุนหมู่บา้ น
และชุมชนเมือง ตามวัตถุประสงค์ต่างๆแล้ว จะพบว่า มีผกู ้ เู้ พื่อนําไปใช้ในการผลิตด้านการเกษตรมาก
ที่สุด คิดเป็ นจํานวนถึงร้อยละ 69.82 ของจํานวนผูก้ ู้ และคิดเป็ นร้อยละ 80.54 ของจํานวนเงินที่กไู้ ป
ทั้งหมด รองลงมาได้แก่การกูไ้ ปเพื่อการดําเนินธุรกิจด้านค้าขาย ส่ วนการกูย้ มื เพือ่ ไปใช้ในการบรรเทา
เหตุฉุกเฉินมีนอ้ ยที่สุด(ตารางที่ 1.10)
ตารางที่ 1.10 จํานวนและร้ อยละของผู้ก้ แู ละจํานวนเงินกู้จากกองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมือง
จังหวัดมหาสารคามจําแนกตามวัตถุประสงค์ การกู้ยมื ปี 2547
จํานวนเงินกู้
จํานวนผู้ก้ ู
ราย ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
ด้านการเกษตร
98,820 69.82
1,622,633,712
80.54
ด้านอุตสาหกรรม
3,406 2.41
54,370,148
2.70
ด้านค้าขาย
17,382 12.28
275,227,762
13.66
ด้านช่าง
3,668 2.59
36,340,079
1.80
บรรเทาเหตุฉุกเฉิน
18,262 12.90
26,220,397
1.30
141,538 100.00
2,014,792,098
100.00
รวม
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ,2548
วัตถุประสงค์การกู้ยมื

(2.) ธนาคารหมู่บ้าน
เกิดขึ้นสื บเนื่องมาจากแนวทางพระราชดําริ ของในหลวง โดยการจัดทําโครงการทดลอง
แก้ไขปัญหาความยากจน ในจังหวัดมหาสารคาม มีธนาคารหมู่บา้ น ที่อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการจัดตั้ง
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีแผนงานที่จะเปิ ด
ธนาคารหมู่บา้ นแห่ งแรก ณ บ้านหนองบัวแก้ว อ.กุดรัง ในเดือนพฤศจิกายน 2548 และมีแผนจะเปิ ด
ดําเนินการให้ครบ 36 แห่งในปี พ.ศ. 2549
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(3.) กลุ่มออมทรัพย์
เป็ นกลุ่มที่มีชื่อเรี ยกหลากหลายแตกต่างกันไป
แต่กม็ ีวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้ง
คล้ายคลึงกัน ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์ที่พบในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนา
ฝาย ต.หัวเรื อ อ.กุมภวาปี ซึ่งมีกิจกรรมในการระดมเงินและออมเงินจากสมาชิก รวมทั้งให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอุดมสุ ข หมู่ 15 ต.หนองซอน อําเภอเชียงยืน ซึ่งรับฝากเงินสัจจะ
ประจําเดือนและให้สมาชิกกูย้ มื เงินประจําเดือน กลุ่มออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองโน ต.หนอง
โน อ.เมืองมหาสารคาม ซึ่งนอกจากจะดําเนินกิจกรรมด้านการให้กยู้ มื เงินของสมาชิกแล้ว ยังมีกิจกรรม
ด้านการพัฒนาสังคม และให้สวัสดิการแก่สมาชิก ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ รวมทั้งมีการปั นผลกําไร
ให้แก่สมาชิกด้วย นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มออมทรัพย์สจั จะ อําเภอนา ดูน กลุ่มออมทรัพย์สจั จะ อําเภอแกดํา
และกลุ่มออมทรัพย์สจั จะ อําเภอบรบือ เป็ นต้น
(4.) กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพจังหวัดมหาสารคาม มีท้ งั หมด 166 กลุ่มอาชีพ โดยมีการดําเนินงานในหลาย
ลักษณะ เช่น กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ กลุ่มทอเสื่ อกก กลุ่มผลิตภัณฑ์จ่อ กลุ่มอาชีพแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากมัน
แกว กลุ่มสตรี ทอผ้า เป็ นต้น
(5) กลุ่มวิสาหกิจชุ มชน
ผลการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอําเภอต่างๆของจังหวัดมหาสารคาม (ข้อมูล
ณ วันที่ 25 กันยายน 2548 ) มีการจดทะเบียนรวม 142 กลุ่ม เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านโพน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริ มฯ กลุ่มผลิตภัณฑ์ขา้ วชุมชนหนองล่าม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรี ด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัวหนองคู กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหมัก กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าไหมโนนบูรพา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ทอผ้าไหม เป็ นต้น
1.5 บทบาท ภารกิจ ของกลุ่ม/องค์ กรและสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
1.5.1 กลุ่มสหกรณ์ ทมี่ ีการจดทะเบียน
สําหรับกลุ่มสหกรณ์ที่มีการจดทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์การเกษตร จะมีบทบาท
ในการให้ความช่วยเหลือแก่มวลสมาชิก โดยการเป็ นสถาบันทางการเงินให้สมาชิกได้นาํ เงินมาฝาก หรื อ
จัดหาเงินทุนให้สมาชิกได้กยู้ มื ไปใช้ในการผลิต เป็ นสถาบันทางการผลิต โดยการจัดหาปัจจัยการผลิต
ได้แก่ ปุ๋ ยและเมล็ดพันธุ์ บริ การให้กบั สมาชิก และมีบทบาทเป็ นสถาบันทางการตลาด โดยการรับซื้อ
ผลิตผลจากสมาชิก หรื อติดต่อแหล่งรับซื้อต่างๆ ทําให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตร มีการดําเนินภารกิจใน
หลายๆด้าน ตั้งแต่ การระดมหุ น้ จากสมาชิกเพื่อเป็ นเงินทุนดําเนินงาน การดําเนินธุรกิจด้านการรับฝาก
เงินของสมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจในอนาคต การดําเนินธุรกิจการให้สินเชื่อเพื่อให้
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สมาชิกที่ขาดแคลนเงินทุนได้กยู้ มื เงินดอกเบี้ยตํ่าไปใช้ รวมการดําเนินธุรกิจการรวมกันซื้อ ธุรกิจการ
รวมกันขาย และธุรกิจการแปรรู ป และเมื่อสหกรณ์มีผลกําไรสุ ทธิ ก็มีการจัดสรรเงินปั นผลและเงินเฉลี่ย
คืนให้กบั สมาชิกอีกด้วย ซึ่งในแต่ละปี กลุ่ม สหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการ
ดําเนินภารกิจต่างๆดังกล่าวกันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลที่ประมวลได้จากงบ
การเงินของสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ตามตารางที่ 1.11
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ตารางที่ 1.11 บทบาทภารกิจของสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดมหาสารคาม
ที่

สหกรณ์

1

สกก.เมืองฯ

จํานวน
สมาชิก
(คน)
7,094

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สกก.บรบือ
สกก.นาดูน
สกก.นาเชือก
สกก.ยางสี สุฯ
สกก.พยัคฆฯ
สกก.วาปี ฯ
สกก.แกดํา
สกก.กันทรฯ
สกก.โกสุม
สกก.เชียงยืน
สกก.กุดรัง

11,411
919
1,967
1,610
2,547
1,580
1,723
3,535
3,645
6,262
2,052

ทุนเรื อน
หุน้ (บาท)

เงินฝาก
(บาท)

อํานวย
สิ นเชื่อ
(บาท)

ธุรกิจซื้อ
(บาท)

ธุรกิจ
ขาย
(บาท)

46,194,84
0

ที่มา : จากงบการเงินของแต่ละสหกรณ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548

การแปร
รู ป(บาท)

กําไร
สุทธิ
(บาท)

เงินปัน
ผลหุน้
(บาท)

เงินเฉลี่ย
คืน
(บาท)
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1.5.2 กลุ่มสหกรณ์ ภาคประชาชน
สําหรับสหกรณ์ภาคประชาชน ซึ่งได้แก่ กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ธนาคาร
หมู่บา้ น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคามนั้น ต่างก็มีบทบาท
และภารกิจทั้งที่เหมือนกัน และแตกต่างกัน ตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรนั้นๆ แต่
อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้วบทบาทหลักของกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชนเหล่านี้ ได้แก่ การเป็ น
สถาบันทางการเงิน สถาบันทางการผลิต และสถาบันทางการตลาด โดยมีเป้ าหมายในการบริ การและ
อํานวยความสะดวกให้กบั สมาชิกเพื่อการเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เช่นเดียวกันกับ สหกรณ์การเกษตร ซึ่ง
ภารกิจที่ทางกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชนดังกล่าวได้ดาํ เนินการ ได้แก่ การรวมกลุ่มกันและดําเนินภารกิจ
ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มนั้นๆ เช่น ธนาคารหมู่บา้ นและกลุ่มออมทรัพย์ จะดําเนินภารกิจในการระดม
หุน้ และเงินฝากจากสมาชิก และการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกที่มีความจําเป็ นต้องใช้เงินแต่ยงั ขาดแคลนเงินทุน
ทางด้านกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็จะมีภารกิจในการรวมกลุ่มกันเพื่อการผลิตสิ นค้าที่กลุ่มมี
ความถนัด ให้ความรู ้ จัดหาอุปกรณ์และวัตถุดิบบริ การแก่สมาชิก และเมื่อผลิตได้แล้วก็จะมีภารกิจในการ
จัดหาตลาดหรื อนําไปขายต่อไป
1.6 บทวิเคราะห์ จุดเด่ น จุดด้ อย ปัญหาอุปสรรคของกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์
1.6.1 จุดเด่ น
ก็จะมีความ
สําหรับจุดเด่นของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในขบวนการสหกรณ์แต่ละกลุ่มนั้น
แตกต่างกันออกไป โดยที่กลุ่มใดที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สหกรณ์การเกษตรหรื อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรื อได้รับการอุดหนุนตามนโยบายของทางราชการ เช่น กองทุนหมู่บา้ นและชุมชน
เมือง
ก็จะถือได้วา่ เป็ นจุดเด่นประการหนึ่งในการเป็ นที่เชื่อมัน่ ของสมาชิกและเป็ นที่เชื่อถือของ
บุคคลภายนอกว่าจะได้รับการคุม้ ครองและช่วยเหลือจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ทําให้สามารถที่จะ
ดําเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ได้เป็ นอย่างดี ส่ วนสหกรณ์ภาคประชาชนที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนอย่าง
ถูกต้องนั้น จุดเด่นน่าจะอยูท่ ี่พลังความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม ที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริ งของ
สมาชิก และจุดเด่นอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การดําเนินภารกิจต่างๆมักมีความคล่องตัว รวดเร็ วและยืดหยุน่
ได้ดี อันเนื่องมาจากการที่ไม่ตอ้ งมีระเบียบทางราชการมาตีกรอบนัน่ เอง ซึ่งจุดเด่นประเด็นนี้ของสหกรณ์
ภาคประชาชนเป็ นสิ่ งที่เอื้ออํานวยต่อการเชื่อมโยงเครื อข่ายได้เป็ นอย่างดี
1.6.2 จุดด้ อย
ส่ วนจุดด้อยสําหรับสหกรณ์การเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกองทุนหมู่บา้ นและชุมชน
เมืองที่มีการจดทะเบียนนั้น น่าจะเป็ นความสัมพันธ์กนั ในระหว่างสมาชิกด้วยกัน และระหว่างสมาชิกกับ
คณะกรรมการ ซึ่งมักมีช่องว่างทําให้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยแน่นแฟ้ นเท่าที่ควร ในบางองค์กรใช้ความเป็ น
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จุดเด่นในเรื่ องระเบียบข้อบังคับที่เคร่ งครัดจนเกินไป ไปทําให้เกิดเป็ นจุดด้อยในการบริ หารกิจการ เช่น
การเล่นพรรคเล่นพวก เอื้ออํานวยประโยชน์เฉพาะในกลุ่มญาติพี่นอ้ ง ทั้งนี้เนื่องจากการจัดตั้งกลุ่ม/
องค์กรเหล่านี้มกั เกิดจากนโยบายของทางราชการ หรื อมีเจ้าหน้าที่ทางราชการเข้ามากํากับดูแลมากเกินไป
ทําให้ขาดความยืดหยุน่ ในการบริ หารกิจการ ซึ่งจะเป็ นอุปสรรคในการเชื่อมโยงเครื อข่ายกับสหกรณ์ภาค
ประชาชนที่ประสงค์จะเข้าเชื่อมโยงธุรกิจด้วย สําหรับจุดด้อยในส่วนของสหกรณ์ภาคประชาชน น่าจะ
ได้แก่การที่ขาดการเอาใจใส่
ดูแลและช่วยเหลือจากหน่วยงานทางราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง และอาจเป็ นเพราะกลุ่ม/องค์กรดังกล่าวมีจุดด้อยอีกประการหนึ่งตรงที่มกั เป็ นองค์กรขนาดเล็ก มี
สมาชิกน้อย และมีผลประโยชน์ไม่มากนัก ทําให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ เท่าที่ควร ซึ่งมีผลทําให้กลุ่ม/
องค์กรเหล่านี้เมื่อพบกับปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะปัญหาด้านการตลาด หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ด้วยตัวเองหรื อขาดการช่วยเหลือจากทางราชการ ก็จะเป็ นผลให้กลุ่มต้องแตกสลายได้
1.6.3 ปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินภารกิจของ กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ต่างๆที่ผา่ นมา
พบว่า นอกจากปั ญหาในการบริ หารงานอันเนื่องมาจากการมีจุดเด่นและจุดด้อยของกลุ่ม/องค์กรดังที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว ปัญหาสําคัญที่มกั ได้ยนิ อยูเ่ ป็ นประจํามักได้แก่ ปัญหาในด้านการขาดแคลน
เงินทุน ปั ญหาทางด้านการตลาด ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะในเรื่ องแหล่งนํ้า ปัญหา
การบริ หารงานที่ขาดประสิ ทธิภาพ อันเนื่องมาจากการขาดผูบ้ ริ หารที่มีความเป็ นผูน้ าํ และการขาดความ
ร่ วมมือที่ดีจากมวลเหล่าสมาชิก แต่ปัญหาเหล่านี้กไ็ ม่ใช่วา่ จะเป็ นปัญหาและอุปสรรคกับทุกๆ กลุ่ม/
องค์กร บางกลุ่ม/องค์กร มีเงินทุนพอเพียงแต่ขาดการบริ หารที่ดี บางกลุ่ม/องค์กร ไม่มีปัญหาด้าน
การตลาด แต่อาจมีปัญหาด้านการขาดความมือจากสมาชิก และบางกลุ่ม/องค์กรต้องการเฉพาะแต่เพียง
เรื่ องแหล่งนํ้าการเกษตรเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดี พบว่าในแต่ละกลุ่ม/องค์กร เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็มิใช่
ว่าจะหยุดอยูน่ ิ่งเฉย มักมีการหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคกันโดยตลอด ซึ่งหากไม่สามารถที่จะแก้ไข
ได้โดยตัวเองแล้ว ก็มกั จะร้องขอความช่วยเหลือจากทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรื อมักจะร้องตรงไปที่
ตัวผูว้ า่ ราชการจังหวัด(C.E.O) แต่เท่าที่พบ หน่วยงานที่มีบทบาทในการช่วยเหลือ และแก้ใขปัญหาได้ดี
ที่สุด โดยเฉพาะต่อกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชน มักได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อ อ.บ.ต.
1.7 บทบาทภารกิจของเครือข่ ายพันธมิตรทีม่ ีอยู่เดิมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดมหาสารคาม
1.7.1 เครือข่ ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ การเกษตร
เครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จงั หวัดมหาสารคามที่มีอยูเ่ ดิมนั้น
เป็ นการเชื่อมโยงธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจการซื้อเมล็ดพันธุ์ขา้ ว และธุรกิจการขายข้าวสาร ซึ่งแต่เดิมนั้น มี
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด เป็ นแม่ข่ายในการเชื่อมโยงกับสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ทั้งในจังหวัด
มหาสารคามเอง ซึ่งได้แก่ สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชยั จํากัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม
จํากัด และนอกจังหวัด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จํากัด จังหวัดชัยภูมิและสหกรณ์
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การเกษตรเกษตรวิสยั จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยธุรกิจหลักได้แก่การที่สหกรณ์การเกษตรต่างๆเหล่านั้น
จะขอให้สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด นําเงินไปฝากกับสหกรณ์การเกษตรที่ร่วมเครื อข่าย เพื่อที่จะนํา
เงินไปซื้อข้าวจากสมาชิก และนําข้าวเปลือกไปขายให้กบั สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด ไปทําการแปร
รู ป เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรบรบือมีโรงสี ขา้ วขนาดใหญ่เป็ นของตนเอง และในขณะเดียวกันก็จะนํา
ข้าวสารที่แปรรู ปแล้วขายคืนกลับไปยังสหกรณ์ที่เป็ นเครื อข่ายเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงธุรกิจในการซื้อเมล็ดข้าวพันธุ์ดีอีกด้วย โดยสหกรณ์การเกษตร
กันทรวิชยั จํากัด จะเป็ นแม่ข่ายหลักในการขายพันธุ์ขา้ วให้กบั สหกรณ์ต่างๆ ซึ่งได้แก่ สหกรณ์การเกษตร
บรบือ จํากัด สหกรณ์การเกษตรโกสุ มพิสยั จํากัด และสหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จํากัด
(ภาพที่ 3)
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สกก.เกษตร
สมบูรณ์จาํ กัด
(ชัยภูมิ)

สกก.บรบือ
จํากัด

สกก.เกษตร
วิสยั จํากัด
(ร้ อยเอ็ด)

สกก.เมือง
มหาสารคาม
จํากัด

สกก.กันทร
วิชัย จํากัด

สกก.โกสุม
พิสยั จํากัด

สกก.เชียง
ยืน จํากัด

ภาพที่ 3 การเชื่อมโยงเครือข่ ายเดิมของสหกรณ์ การเกษตร
ในจังหวัดมหาสารคาม

ธุรกิจเงินฝาก
ธุรกิจซื้อเมล็ดพันธุ์
ธุรกิจขายข้ าวสาร
ธุรกิจรับซื้อข้ าวเปลือก
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1.7.2 เครือข่ ายเชื่อมโยงธุรกิจการทอผ้ าของกลุ่มแม่ บ้าน กิง่ อําเภอกุดรัง
สําหรับ เครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจการทอผ้าของกลุ่มแม่บา้ น กิ่งอําเภอกุดรังแต่เดิมนั้นจะ
มีกลุ่มแม่บา้ น บ้านกุดรัง หมู่ที่ 1 เป็ นแม่ข่ายหลัก เนื่องจากเป็ นกลุ่มแม่บา้ นที่มีชื่อเสี ยงในการทอผ้าไหม
ลายสร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็ นผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม โดยการเชื่อมโยงเครื อข่ายใน
ครั้งแรกเป็ นการให้ความรู ้ในการทอผ้าไหม ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม กรรมวิธีการย้อมสี และ
วิธีการทอผ้าไหม ให้แก่กลุ่มแม่บา้ นต่างๆที่สนใจเฉพาะในกิ่งอําเภอกุดรังเท่านั้น ซึ่งมีกลุ่มแม่บา้ นที่
สนใจเข้าร่ วมในระยะแรก 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแม่บา้ นบ้านหนองบัว กลุ่มแม่บา้ นบ้านหนองป้ าน
กลุ่มแม่บา้ นบ้านดอนโมง กลุ่มแม่บา้ นบ้านโนนงาม และกลุ่มแม่บา้ นบ้านบัวแก้ว ในขณะเดียวกัน
เนื่องจากกลุ่มแม่บา้ นบ้านกุดรัง มีเงินทุนดําเนินงานมาก จึงให้เงินกูแ้ ก่กลุ่มแม่บา้ นต่างๆที่ได้รับความรู ้
ไปแล้วเพื่อไปลงทุนในการดําเนินงานตามที่ได้รับการถ่ายทอดความรู ้ไป หลังจากนั้น กลุ่มแม่บา้ นต่างๆ
เหล่านั้น ก็ได้นาํ ไปลงทุนทําการผลิตผ้าไหมตามที่ตนเองถนัดตามความรู ้ที่ได้รับ ซึ่งปรากฏว่า กลุ่ม
แม่บา้ นโนนงามมีความสามารถในการผลิตเส้นไหม ก็นาํ กลับมาขายให้กบั กลุ่มแม่บา้ นบ้านดงรัง ส่ วน
กลุ่มแม่บา้ นบ้านหนองบัว บ้านหนองป้ าน และบ้านดอนโมง มีความสามารถในการทอผ้าไหม ก็นาํ เงินกู้
ไปซื้อเส้นไหมมาทําการทอเป็ นผ้าผืนและนํามาฝากขายกับทางกลุ่มแม่บา้ นบ้านดงรังอีกเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะกลุ่มแม่บา้ นบ้านบัวแก้ว มีความสามารถในการตัดเย็บเป็ นเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป ก็ผลิตเป็ นเสื้ อ
สําเร็ จรู ปและนํามาฝากขายกับกลุ่มแม่บา้ นบ้านดงรังอีกด้วย (ภาพที่ 4)
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กลุ่มแม่บ้าน
หนองบัว
กิ่งอ.กุดรัง

กลุ่มแม่บ้าน
หนองป้ าน
กิ่งอ.กุดรัง
กลุ่มแม่บ้านบัว
แก้ ว
กิ่ง อ.กุดรัง

กลุ่มแม่บ้าน
กุดรัง
กิ่งอ.กุดรัง.

กลุ่มแม่บ้านโนน
งาม
กิ่งอ.กุดรัง

กลุ่มแม่บ้าน
ดอนโมง
กิ่งอ.กุดรัง

ธุรกิจเงินกู้
ธุรกิจตัดเย็บและงานเสื้อผ้ าสําเร็จรูป
ธุรกิจการผลิตและขายเส้ นไหม
ธุรกิจการขายฝากผ้ าไหม
การให้ ความรู้
ภาพที่ 4 การเชื่อมโยงเครือข่ ายเดิมของกลุ่มแม่ บ้านกิง่ อําเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม
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1.7.3 เครือข่ ายธนาคารหมู่บ้าน
สําหรับเครื อข่ายธนาคารหมู่บา้ น
ได้มีการจัดตั้งศูนย์เครื อข่ายองค์กรการเงินชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม ขึ้น โดยมีสาํ นักงานศูนย์เครื อข่าย ตั้งอยูท่ ี่ธนาคารอาคารสงเคราะห์จงั หวัด
มหาสารคาม ดําเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุมและการศึกษาดูงาน เพือ่ แลกเปลี่ยนความรู ้และ
ประสบการณ์ในการบริ หารจัดการองค์กรการเงินชุมชนการทําบัญชี ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
และแนวทางการพัฒนา รวมถึงการเป็ นพีเ่ ลี้ยงในการฝึ กอบรมรู ปแบบธนาคารหมู่บา้ นให้กบั กลุ่มองค์กร
การเงินอื่น ๆแต่ยงั ไม่ปรากฏการทําธุรกรรมทางการเงินร่ วมกันระหว่างกลุ่มองค์กรการเงินที่เป็ นสมาชิก
ของศูนย์เครื อข่าย
1.8 สรุป
จากสภาพปัญหาที่สาํ คัญของจังหวัดมหาสารคามประการหนึ่ง ซึ่งได้แก่ปัญหาความยากจนของ
ประชาชน โดยในปี 2548 มีจาํ นวนผูจ้ ดทะเบียนคนจน 170,386 คน ใน 135,500 ครัวเรื อน จากครัวเรื อน
ทั้งหมด 219,912 ครัวเรื อน ทําให้ทางจังหวัดต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดขึ้น 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่ งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้แก่ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยกําหนดกลยุทธ์ให้มีการ
พัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนทุกระดับ รวมทั้งการสร้างเครื อข่ายขององค์กร ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้ประการหนึ่ง ที่ตอ้ งการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
ไปสู่ ความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม/องค์กร และสหกรณ์ ที่มีการจดทะเบียน
และไม่ได้จดทะเบียนหรื อสหกรณ์ภาคประชาชน
โดยวิธีการวิจยั จะเป็ นการวิจยั ทั้งทางปริ มาณและ
คุณภาพ ในลักษณะการวิจยั เชิงปฎิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม(Participatory Action Research : PAR) โดยการ
สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยผูน้ าํ องค์กรและคณะนักวิจยั ในระยะเวลา 12 เดือน(สิ งหาคม 2548กรกฎาคม 2549)
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 5.2 พันตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็ น 11
อําเภอ, 2 กิ่งอําเภอ, 133 ตําบล และ 1,934 หมู่บา้ น ในปี 2548 มีประชากรทั้งสิ้ น 942,909 คนและมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ย 27,748 บาทต่อคน ได้มีการจัดตั้งกลุ่มที่เป็ นขบวนการสหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์ที่มี
การจดทะเบียน 133 สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง 1,929 กองทุน มีการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน 142 กลุ่ม มีเป้ าหมายที่จะจัดตั้งธนาคารหมู่บา้ นให้ครบ 36 แห่งในปี 2549 และมีการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพจํานวน 166 กลุ่มอาชีพ
สําหรับบทบาทและภารกิจของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ก็จะเป็ นการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก
ในหลายๆด้านแล้วแต่วตั ถุประสงค์ของแต่ละกลุ่ม/องค์กร เช่น จัดหาเงินทุนให้สมาชิกได้กยู้ มื ไปใช้ใน
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การผลิต จัดหาตลาดหรื อรับซื้อผลิตผลจากสมาชิก หรื อติดต่อแหล่งรับซื้อต่างๆ การรับฝากเงินเพื่อให้
สมาชิกมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจในอนาคต การให้สินเชื่อเพื่อให้สมาชิกที่ขาดแคลนเงินทุนได้กยู้ มื เงิน
ดอกเบี้ยตํ่าไปใช้ ทั้งนี้โดยมีเป้ าหมายในการบริ การและอํานวยความสะดวกให้กบั สมาชิกเพื่อการเพิ่ม
รายได้ และขยายโอกาส อย่างไรก็ตาม บทบาทและการดําเนินภารกิจของ กลุ่ม/องค์กร เหล่านี้กย็ งั ต้อง
ประสบกับปั ญหาและอุปสรรคหลายๆประการ เช่น ปัญหาในการบริ หารงานอันเนื่องมาจากการมีจุดเด่น
และจุดด้อยของกลุ่ม/องค์กร ปัญหาในด้านการขาดแคลนเงินทุน ปัญหาทางด้านการตลาด ปัญหาการขาด
แคลนปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะในเรื่ องแหล่งนํ้า ปัญหาการบริ หารงานที่ขาดประสิ ทธิภาพ แต่กพ็ บว่าใน
แต่ละกลุ่ม/องค์กร เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะมีการหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคกันโดยตลอด ทั้งโดย
วิธีการของกลุ่ม/องค์กรเองส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัด(C.E.O) รวมทั้ง องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล(อ.บ.ต.)
ในส่ วนของการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรนั้น จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า มีหลายกลุ่ม/
องค์กร ที่มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายกันอยูบ่ า้ งแล้ว แต่กย็ งั ไม่เห็นเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน ซึ่งจากการจัดเวทีใน
ครั้งแรก
พบว่ามีการติดต่อดําเนินธุรกิจโดยการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรที่เป็ นรู ปธรรมและอย่าง
ต่อเนื่องแล้วใน 2 เครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจการรับฝากเงิน และเครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจการ
รับซื้อพันธุ์ขา้ ว การขายข้าวสาร และธุรกิจการรับซื้อข้าวเปลือก ซึ่งป็ นการเชื่อมโยงกันในระหว่างกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตร และเครื อข่ายเชื่อมโยงของกลุ่มแม่บา้ น ของกิ่งอําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
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บทที่ 2
บทสั งเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม
2.1 แหล่ งข้ อมูล/วิธีการเก็บข้ อมูล
สําหรับแหล่งข้อมูลของผูจ้ ดทะเบียนคนจนในจังหวัดมหาสารคามนั้น นอกจากจะสามารถค้นหา
ข้อมูลพื้นฐานได้ทางเว็บไซด์ http://www.khonthai.com แล้ว แหล่งข้อมูลที่สาํ คัญ ได้แก่ ที่ทาํ การปกครอง
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะมีรายละเอียดของข้อมูลจําแนกเป็ นรายอําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น รวมทั้ง
จําแนกตามประเด็นปั ญหาทั้ง 8 ประเด็นของแต่ละบุคคลอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเหล่านั้น
ไม่ได้บอกถึงว่าบุคคลที่ข้ ึนทะเบียนคนจนเหล่านั้น ได้เป็ นสมาชิกของ กลุ่ม/องค์กร และสหกรณ์ใดบ้าง
ทําให้ตอ้ งไปทําการตรวจสอบข้อมูลกับ กลุ่ม/องค์กร และสหกรณ์ต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็ปรากฎว่า กลุ่ม/
องค์กร และสหกรณ์ต่างๆ ก็ไม่ได้มีการจัดแยกข้อมูลของสมาชิกว่ามีสมาชิกผูใ้ ดบ้างที่ได้ไปขึ้นทะเบียน
คนจน ทําให้ไม่สามารถหาข้อมูลได้วา่ ในกลุ่ม/องค์กร และสหกรณ์ ในจังหวัดมหาสารคาม มีสมาชิกที่
ไปขึ้นทะเบียนคนจนเป็ นจํานวนเท่าใด
ดังนั้น จึงได้ทาํ การนําข้อมูลทะเบียนคนจนในแต่ละพื้นที่มาทําการเปรี ยบเทียบกับข้อมูลของ
สมาชิกของกลุ่ม/องค์กร และสหกรณ์ เพื่อหาจํานวนคนจนที่จดทะเบียนขององค์กรนั้นๆ แต่เนื่องจาก
จํานวนกลุ่ม/องค์กร และสหกรณ์ ในจังหวัดมหาสารคาม มีเป็ นจํานวนมาก จึงได้กาํ หนดเป้ าหมายไป
เฉพาะ กลุ่ม/องค์กร และสหกรณ์ที่เป็ นเครื อข่ายเป้ าหมายในการวิจยั ครั้งนี้เท่านั้น ซึ่งในการเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลเพื่อค้นหาจํานวนผูท้ ี่จดทะเบียนคนจน ได้ขอความร่ วมมือและความช่วยเหลือจาก เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม ผูจ้ ดั การและพนักงานของสหกรณ์การเกษตรอําเภอต่างๆ และจาก
ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆที่เป็ นเครื อข่ายพันธมิตรในการวิจยั ครั้งนี้
2.2 ตารางวิเคราะห์ ข้อมูลคนจนจดทะเบียน
สําหรับการขึ้นทะเบียนคนจนของประชาชนในจังหวัดมหาสารคามนั้น จากจํานวนประชากรทั้ง
จังหวัด 942,909 คน มีจาํ นวนผูจ้ ดทะเบียนคนจนทั้งสิ้ น 170,386 คน จากจํานวนครัวเรื อนที่จดทะเบียน
135,500 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 18.07 ของประชากรทั้งจังหวัด
เมื่อจําแนกตามรายได้ต่อเดือน ของผูจ้ ดทะเบียนคนจนของจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ส่ วนใหญ่
ร้อยละ 33.60 มีรายได้อยูใ่ นช่วงระหว่าง 500-1,000 บาท รองลงมาร้อยละ 23.56 เป็ นผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยกว่า
500 บาทต่อเดือน ส่ วนผูท้ ี่มีรายได้สูงกว่า 4,000 บาทต่อเดือนมีเพียงร้อยละ 8 ของผูจ้ ดทะเบียนคนจน
เท่านั้น ดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 จํานวนและร้ อยละของผู้จดทะเบียนคนจนจังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามช่ วง
รายได้ ต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน

จํานวนผู้จด
ร้ อยละ
ทะเบียน(คน)
น้อยกว่า 500 บาท
40,137
23.56
500 - 1,000 บาท
57,244
33.60
1,001- 2,000 บาท
35,041
20.56
2,001 - 4,000 บาท
24,333
14.28
4,001 ขึ้นไป
13,631
8.00
170,386
100.00
รวม
ทีม่ า : (http://www.khonthai.com/webphr/indexpnr.php)
เมื่อจําแนกตามปั ญหา (แบบ สย.1-7) พบว่าผูจ้ ดทะเบียนคนจนในจังหวัดมหาสารคาม มีปัญหา
เกี่ยวกับหนี้สินมากที่สุด รองลงมาเป็ นปัญหาที่ดินทํากินและปั ญหาเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย ตามลําดับ ดัง
ตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 จํานวนปัญหาและร้ อยละของผู้จดทะเบียนคนจนจังหวัดมหาสารคาม
จําแนกตามแบบ สย.1-7
ปัญหา
จํานวน (ปัญหา)
ร้ อยละ
ปัญหาที่ดินทํากิน
3,968,155
32.53
ปัญหาคนเร่ รอน
5,064
0.05
ปัญหาผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมาย
7,550
0.06
ปัญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน/
นักศึกษาให้มีรายได้จากการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสม
240,345
1.97
ปัญหาจากการถูกหลอกลวง
82,721
0.68
ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
4,680,936
38.37
ปัญหาที่อยูอ่ าศัยของคนจน
1,892,139
15.51
ปัญหาอื่น ๆ
1,321,599
10.83
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12,198,509
100.00
รวมปัญหาทั้งหมด
ทีม่ า : (http://www.khonthai.com/webphr/indexpnr.php)
สําหรับจํานวนผูจ้ ดทะเบียนคนจนซึ่งเป็ นสมาชิกเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์ของโครงการนั้น
พบว่า มีจาํ นวน 2,767 คน โดยแยกเป็ นสมาชิกของเครื อข่ายสหกรณ์การเกษตร จํานวน 2,724 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 98.45 ของจํานวนผูจ้ ดทะเบียนคนจนทั้งหมด และเป็ นสมาชิกของเครื อข่าย สหกรณ์ภาค
ประชาชนอีก 43 คนหรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.55 (ตารางที่ 2.3 ) อย่างไรก็ตาม จํานวนผูจ้ ดทะเบียนคนจนซึ่ ง
เป็ นสมาชิกของขบวนการสหกรณ์ท้ งั หมดของจังหวัดมหาสารคาม จะมีจาํ นวนมากกว่าที่ได้นาํ มาแสดง
ให้เห็นในตาราง แต่เนื่องจากมีขอ้ จํากัดในการตรวจสอบข้อมูล จึงทําให้สามารถแสดงจํานวนเฉพาะคน
จนจดทะเบียนที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่ายจํานวน 10 สหกรณ์ และเครื อข่ายกลุ่มอาชีพ 6 กลุ่ม ของ
โครงการวิจยั นี้เท่านั้น แต่กย็ งั แสดงให้เห็นว่า ในบรรดาผูท้ ี่จดทะเบียนคนจนนั้น มีส่วนหนึ่งที่ร่วมอยูใ่ น
เครื อข่ายขบวนการสหกรณ์ ที่มีวตั ถุประสงค์ในการแก้ไขปั ญหาความยากจนอยูด่ ว้ ย
ตาราง 2.3 จํานวนและร้ อยละของผู้จดทะเบียนคนจน สมาชิกขบวนการสหกรณ์ และผู้จดทะเบียนคนจนที่
เป็ นสมาชิกเครือข่ ายขบวนการสหกรณ์ ของโครงการฯ
รายการ
จํานวน
ค่ าร้ อยละ
ประชากรในจังหวัดมหาสารคาม
942,909 คน
100.00
ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวัด
170,386 คน
18.07
- แบ่งตามพื้นที่
11 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ - แบ่งตามปัญหาความยากจน
12,198,509 ปั ญหา
สมาชิกขบวนการสหกรณ์
308,174 คน
100.00
-สหกรณ์จดทะเบียน (133 สหกรณ์)
163,272 คน
52.98
-สหกรณ์ภาคประชาชน (วิสาหกิจชุมชน 31 ตําบล กลุ่มอาชีพ 180
กลุ่ม)
144,902 คน
47.02
-คนจนจดทะเบียนทีเ่ ป็ นสมาชิกของเครือข่ ายขบวนการสหกรณ์
ของโครงการวิจัยฯ
2,767 คน
100.00
-สหกรณ์จดทะเบียน ( 10 สหกรณ์)
2,724 คน
98.45
-สหกรณ์ภาคประชาชน ( 6 กลุ่มแม่บา้ น)
43 คน
1.55
ที่มา 1. ข้อมูลขึ้นทะเบียนคนจนของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม จากที่ทาํ การปกครองจังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. 2548
2. ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ไปขึ้นทะเบียนคนจนของสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
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มหาสารคาม จากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด กลุ่มเครื อข่ายสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มอาชีพ
ที่ร่วมเครื อข่ายในโครงการวิจยั
สําหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่เป็ นเครื อข่ายพันธมิตรในการวิจยั ครั้งนี้ จํานวน 10 สหกรณ์ ใน
พื้นที่ 10 อําเภอมีผไู ้ ปจดทะเบียนคนจนที่สาํ รวจได้แล้วทั้งสิ้ น 2,724 คน จาก จํานวนสมาชิกทั้งหมด
40,686 คน ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 6.70 ของสมาชิกสหกรณ์ท้ งั หมด และเมื่อแยกตามสภาพของปัญหา พบว่า
ปั ญหาที่สมาชิกสหกรณ์ไปจดทะเบียนมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาหนี้ในระบบ คิดเป็ นร้อยละ 62.30 ของผูจ้ ด
ทะเบียนคนจน รองลงมาเป็ นเรื่ องของปั ญหาหนี้นอกระบบร้อยละ 10.87 แต่หากพิจารณาเฉพาะปัญหา
เรื่ องของที่ดินโดยภาพรวมก็จะเป็ นปัญหาค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน คิดเป็ นร้อยละ 22.31 (ปัญหาไม่มี
ที่ดินทํากิน,มีที่ดินแต่ไม่เพียงพอ และที่ดินไม่มีเอกสารสิ ทธิ์) (ตารางที่ 2.4)
เป็ นที่น่าสังเกตว่า การจดทะเบียนคนจนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในแต่ละพื้นที่อาํ เภอนั้น
มีความแปรปรวนอย่างเป็ นที่น่ากังขาว่า เพราะเหตุใดจํานวนผูจ้ ดทะเบียนคนจนบาง สหกรณ์มีจาํ นวน
น้อยมาก ทั้งๆที่มีจาํ นวนสมาชิกจํานวนมาก แต่ในบางสหกรณ์ที่มีสมาชิกจํานวนน้อยกว่า แต่กลับมีผทู ้ ี่
ไปจดทะเบียนคนจนมากกว่า หรื อในบางสหกรณ์กม็ ีผไู ้ ปจดทะเบียนคนจนเพียงคนเดียว แต่ในบาง
สหกรณ์มีผไู ้ ปจดทะเบียนคนจนเป็ นจํานวนกว่าพันคน ซึ่งจากการวิเคราะห์ น่าจะเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ เช่น ความไม่รู้วา่ รัฐบาลมีโครงการจดทะเบียนคนจนของสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ในบางพื้นที่ หรื อ
ความไม่สะดวก ยุง่ ยากในการเดินทางไปทําการจดทะเบียนคนจน รวมทั้งความไม่เชื่อมัน่ ว่าทางราชการ
จะสามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาตามที่แจ้งไว้ได้ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่น่าจะได้มีการศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ยิง่ ขึ้น ในโครงการของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนในระดับรากหญ้า
ในส่ วนของสหกรณ์ภาคประชาชน
หรื อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคามที่เป็ น
เครื อข่ายพันธมิตรในโครงการวิจยั ซึ่งได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผ้าไหมตําบลกุดรัง กิ่งอําเภอกุด
รัง นั้น มีจาํ นวนสมาชิกที่ไปจดทะเบียนคนจน 37 คน จากสมาชิกทั้งหมด 45 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 82
ของสมาชิกทั้งหมด และกลุ่มบ้านโนนงามมีผจู ้ ดทะเบียนคนจน 6 คน จากสมาชิกทั้งหมด 25 คน ส่ วนใน
อีก 4 กลุ่มที่เหลือ ไม่มีสมาชิกของกลุ่มไปจดทะเบียนคนจนเลย โดยปัญหาหลักได้แก่ปัญหาหนี้ในระบบ
และหนี้นอกระบบเช่นเดียวกับของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร คิดเป็ นร้อยละ 53.49 และ 25.58 ตามลําดับ
(ตารางที่ 2.5)
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ตารางที่ 2.4 บัญชีผู้จดทะเบียนคนจนทีเ่ ป็ นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ การเกษตรจําแนกตามสภาพปัญหาของ
จังหวัดมหาสารคาม
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ตารางที่ 2.5 บัญชีผ้ ูจดทะเบียนคนจนทีเ่ ป็ นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนจําแนกตามสภาพปัญหาของ
จังหวัดมหาสารคาม
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บทที่ 3
ขั้นตอนและกระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ า
สําหรับขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่าในการวิจยั ครั้งนี้ คณะนักวิจยั ได้ดาํ เนินการ
ตามขั้นตอนระเบียบวิธีการวิจยั ที่ได้กาํ หนดขึ้นไว้ขา้ งต้น โดยจัดทําเป็ นกิจกรรมต่างๆที่เป็ นรู ปธรรม เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและระยะเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆ กระบวนการและวิธีการที่ใช้ ผลที่ได้รับ
จากกระบวนการ ตลอดจนข้อสังเกตในแต่ละกิจกรรม ตั้งแต่เริ่ มต้น จนสิ้ นสุ ดโครงการวิจยั โดยจัดแบ่ง
กระบวนการในการสร้างเครื อข่ายคุณค่าออกเป็ น 3 ส่ วน โดยส่ วนแรกเป็ นกระบวนการศึกษาเพื่อ
วางแผนในการสร้างเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์ ส่ วนที่ 2 เป็ นกระบวนการสร้างเครื อข่ายกลุ่มสหกรณ์
การเกษตร หรื อเครื อข่ายข้าว และส่ วนที่ 3 เป็ นกระบวนการสร้างเครื อข่ายกลุ่มอาชีพ หรื อเครื อข่ายผ้า
3.1 กระบวนการศึกษาเพือ่ วางแผนในการสร้ างเครือข่ ายขบวนการสหกรณ์
กระบวนการนี้เป็ นการเริ่ มต้นดําเนินการวิจยั เพื่อหาแนวทางการสร้างเครื อข่ายที่เหมาะสม ซึ่งมี
การปรับปรุ งแนวทางการวิจยั อยูเ่ สมอ ให้สอดคล้องกับองค์ความรู ้ใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของการวิจยั
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีข้ นั ตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นักวิจยั ในโครงการร่ วมประชุมพัฒนาโครงร่ างงานวิจยั เพื่อเสนอแบบโครงการวิจยั
ให้กบั สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ขั้นตอนที่ 2 หัวหน้าโครงการวิจยั ฯ และนักวิจยั ทั้ง 36 จังหวัด ประชุมสรุ ปสังเคราะห์บทเรี ยนจาก
ชุดโครงการวิจยั การเชื่อมโยงเครื อข่าย สหกรณ์และกลุ่มองค์กรประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัด และ
ประชุมเชิงปฎิบตั ิการนักวิจยั โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด เพื่อทําความ
เข้าใจร่ วมกันในการดําเนินงานวิจยั ของโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 3 นักวิจยั ทีมจังหวัดมหาสารคามประชุมร่ วมกับคณะนักวิจยั จากจังหวัดร้อยเอ็ด และ
ยโสธร เพื่อชี้แจงผลการประชุมร่ วมกับ สกว. และร่ วมกันวางแผนการดําเนินงานวิจยั ในพื้นที่จงั หวัด
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร
ขั้นตอนที่ 4 เข้าพบผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม และประชุมร่ วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม และสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อชี้แจงความเป็ นมาและแผนการดําเนินงานโครงการวิจยั ฯ
ขั้นตอนที่ 5 การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนใน
พื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มองค์กรการเงิน กลุ่มอาชีพ
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และกลุ่มองค์กรสนับสนุน เพื่อศึกษาข้อมูลภาพรวมของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในจังหวัดมหาสารคามใน
อดีตและการพัฒนาในปัจจุบนั เพื่อให้ทราบความเป็ นมาและผลดําเนินงานของแต่ละกลุ่ม และศึกษา
ข้อมูลคนจนในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม
ขั้นตอนที่ 6 คัดเลือกกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ เพือ่ สร้างเครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัด
มหาสารคาม โดยขอคําปรึ กษาจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกรายชื่อ กลุ่ม/ องค์กร
และสหกรณ์
ที่น่าสนใจและมีศกั ยภาพในการเชื่อมโยงเครื อข่ายกับองค์กรอื่นๆ ในพื้นที่จงั หวัด
มหาสารคาม
1) นักวิจยั ประชุมสรุ ปสถานการณ์และคัดเลือกกลุ่มที่มีศกั ยภาพในการเชื่อมโยง
เครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม จากนั้นส่ งจดหมายเชิญประชุมไปยังองค์กรต่างๆ จํานวน 50
องค์กร
2) จัดการประชุมเวทีครั้งที่ 1 เพื่อประชุมชี้แจงโครงการวิจยั และระดมความคิดเห็น
เรื่ อง
“แนวทางการพัฒนาการสร้างเครื อข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนและสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
มหาสารคาม” มีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 2 ท่าน และผูน้ าํ องค์กร
จํานวน 49 ท่าน ซึ่งมาจาก 29 องค์กร ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ได้แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมประชุมออกเป็ น 4
กลุ่มย่อย คือ กลุ่ม สหกรณ์การเกษตร มีสมาชิก 18 ท่าน มาจาก 10 องค์กร กลุ่มองค์กรการเงิน มีสมาชิก 8
ท่าน มาจาก 7 องค์กร กลุ่มอาชีพ มีสมาชิก 23 ท่าน มาจาก 12 องค์กร และกลุ่มองค์กรสนับสนุนมีสมาชิก
6 ท่าน มาจาก 3 หน่วยงาน
สําหรับกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มองค์กรการเงิน และกลุ่มอาชีพ จะมีประเด็นคําถามเหมือนกัน
4 ประเด็น คือ
- ปัจจุบนั องค์กรของท่านมีเครื อข่ายกับองค์กรอื่นหรื อไม่
- ถ้ามีเครื อข่าย ประสบปัญหาอย่างไรบ้าง
- ท่านคิดว่าเครื อข่ายมีความประโยชน์อย่างไร และ
- องค์กรของท่านมีความประสงค์เข้าร่ วมเครื อข่ายภายใต้การสนับสนุนของ
โครงการวิจยั ฯ หรื อไม่
ผลจากการประชุม พบว่าทั้ง 29 องค์กรมีความประสงค์จะเชื่อมโยงเครื อข่ายภายใต้การ
สนับสนุนของโครงการวิจยั ฯ
ส่ วนกลุ่มองค์กรสนับสนุน จะมีประเด็นคําถาม 4 ประเด็น คือ
- หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนการสร้างเครื อข่ายองค์กรในพื้นที่จงั หวัด
มหาสารคามอย่างไร
- ปั ญหาหรื อข้อจํากัดในการสร้างเครื อข่ายคืออะไร
- เครื อข่ายที่มีโอกาสเป็ นไปได้ ในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคามคือเครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง
กับอะไร และ
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- ปั จจัยที่ทาํ ให้เครื อข่ายประสบผลสําเร็ จและยัง่ ยืนคืออะไร
ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ของผลการประชุม จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
ขั้นตอนที่ 7 ศึกษารู ปแบบกิจกรรมในการเชื่อมโยงเครื อข่าย โดยจัดประชุมเวทีครั้งที่ 2 เพื่อระดม
ความคิดเห็นในหัวข้อเรื่ อง “รู ปแบบกิจกรรมในการเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่ม/ องค์กร และ สหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม” มีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1 ท่าน และผูน้ าํ องค์กร
จํานวน 46 ท่าน ซึ่งมาจาก 25 องค์กร ในการศึกษารู ปแบบกิจกรรมในการเชื่อมโยง จะใช้กระบวนการ
AIC (Appreciation Influence Control) ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
1) วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม / องค์กร และสหกรณ์
1.1) โดยให้แต่ละองค์กรเขียนกิจกรรมหรื อการดําเนินงานขององค์กร
ลงใน
กระดาษบัตรคําสี ขาว
1.2) ให้แต่ละองค์กรเขียนกิจกรรมที่องค์กรดําเนินงานประสบความสําเร็ จ หรื อ
เป็ นจุดแข็งต้องการจะเชื่อมโยงกับองค์กรอื่น ลงในกระดาษบัตรคําสี เขียว
1.3) ให้แต่ละองค์กรเขียนกิจกรรมที่องค์กรดําเนินงานประสบปัญหา หรื อเป็ น
จุดอ่อนต้องการให้องค์กรอื่นมาช่วย ลงในกระดาษบัตรคําสี เหลือง
2) นําข้อมูลจากบัตรคํามาเขียนสรุ ปในกระดานเพื่อให้ทุกคนพิจารณาร่ วมกัน
3) สรุ ปกิจกรรมหลักที่จะเชื่อมโยง และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4) แบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าประชุมตามกิจกรรมหลักเพื่อระดมความคิดเห็น
เรื่ องรู ปแบบ
กิจกรรมในการเชื่อมโยงเครื อข่าย
5) นําเสนอผลการระดมสมองของแต่ละกลุ่ม
ผลจากการประชุม ได้กิจกรรมหลักๆ ที่มีศกั ยภาพในการเชื่อมโยงเครื อข่ายเบื้องต้น 3
เครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่ายข้าว เครื อข่ายผ้า และเครื อข่ายการเงิน ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะกล่าวถึงในห้วข้อ
ต่อไป
ตารางที่ 3.1 กระบวนการศึกษาเพือ่ วางแผนในการสร้ างเครือข่ ายขบวนการสหกรณ์
กิจกรรม
1.การวางแผน
ดําเนินการวิจยั

วันที่ /ระยะเวลา
และสถานที่
20 ส.ค. 2548
ณ สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
มรภ.
มหาสารคาม
(9-12,13-16 น.)

กระบวนการ/วิธีการ
และกลุ่มเป้ าหมาย
ประชุมคณะนักวิจยั ทั้ง 6
ท่าน เพื่อทําความเข้าใจ
โครงการวิจยั และพัฒนา
โครงร่ างงานวิจยั
เพื่อ
เสนอโครงการวิจยั ให้กบั
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจยั

ผลทีเ่ กิดขึน้
จากกระบวนการ
1.นักวิจยั เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
และความหมายของ
เครื อข่ายขบวนการ
สหกรณ์และเครื อข่าย
คุณค่า
2.ได้โครงร่ างงานวิจยั ฉบับ

หมายเหตุ
และข้ อสั งเกต
กิจกรรมนี้เป็ น
กิจกรรมที่จาํ เป็ น
เพราะเป็ นการระดม
สมองจากนักวิจยั ทุก
คนสร้างความเข้าใจ
ของนักวิจยั ให้
ตรงกันและแบ่ง
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สมบูรณ์
3.กําหนดกิจกรรมที่จะทํา
ในระยะต่อไป

ความรับผิดชอบให้
เหมาะสมกับนักวิจยั
แต่ละท่าน
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ตารางที่ 3.1 กระบวนการศึกษาเพือ่ วางแผนในการสร้ างเครือข่ ายขบวนการสหกรณ์ (ต่ อ)
กิจกรรม

วันที่/ระยะเวลา
และสถานที่

2.เข้าประชุมร่ วมกับ
ทีมประสานงานกลาง
และทีมนักวิจยั จาก 36
จังหวัด

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

3.ประชุมวางแผน
งานวิจยั ร่ วมกัน
ระหว่างคณะนักวิจยั
3 จังหวัด

5 ก.ย. 2548
ณ ห้องประชุมดอก
มันปลา
มรภ.
ร้อยเอ็ด
(9-12,13-16 น.)

4.คณะนักวิจยั ทั้ง 6 14 ก.ย. 2548
ศาลากลาง
ท่าน
เข้าพบผูว้ า่ ณ
จังหวัดมหาสาร
ราชการจังหวัด
คาม

5.นักวิจยั ทําการศึกษา
สถานการณ์และ
บทบาทการ
ดําเนินงานของ
ขบวนการสหกรณ์ใน
จังหวัดมหาสารคาม

6 ก.ย.- 10 ต.ค.
2548
ณ หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัด
มหาสารคาม

กระบวนการ/วิธีการ
และกลุ่มเป้ าหมาย

ผลทีเ่ กิดขึน้
จากกระบวนการ
4.แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของนักวิจยั ตาม
กิจกรรมที่จะทําต่อไป
ประชุมสังเคราะห์
1.ได้กรอบแนวคิดการวิจยั
บทเรี ยนจากชุด
2.เกิดเครื อข่ายความ
โครงการวิจยั นําร่ อง 9 ร่ วมมือกับนักวิจยั จาก
จังหวัดวิเคราะห์กรอบ
ทีมงานของจังหวัดต่างๆ
แนวคิดการวิจยั กับทีม
ประสานงาน และนักวิจยั
จาก 36 ทีมงาน
ประชุมเพื่อทําการ
1.ทําให้ทราบลักษณะและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้แนว
ผลการดําเนินงานของ
ทางการทําวิจยั ร่ วมกัน กลุ่ม/องค์กรประชาชนของ
ระหว่างคณะนักวิจยั ของ จังหวัดต่างๆ
จังหวัดมหาสารคาม
2.ทําให้เกิดแนวคิดในการ
ร้อยเอ็ด
และจังหวัด ทําการวิจยั เพิ่มมากขึ้นจาก
ยโสธร จํานวนทั้งหมด 15 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
คน
ทําการชี้แจงเกี่ยวกับ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
โครงการวิจยั ให้กบั ผูว้ า่
มหาสารคาม
และ
ราชการจังหวัดได้ทราบ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
ถึงวัตถุประสงค์ของ
เกี่ยวข้องได้รับทราบถึง
งานวิจยั โดยได้ขอเรี ยน โครงการวิจยั และยินดีให้
เชิญหัวหน้าสํานักงาน
ความร่ วมมือในการ
จังหวัด
และสหกรณ์ ดําเนินการวิจยั เพื่อให้เกิด
จังหวัดเข้าร่ วมฟั งคําชี้แจง การทํางานแบบมีส่วนร่ วม
ด้วย
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล 1.ได้ขอ้ มูลจํานวนและ
จากหน่วยงานต่างๆ
รายชื่อของกลุ่มขบวนการ
ได้แก่ สํานักงานจังหวัด สหกรณ์ในจังหวัด
สํานักงานปกครอง
มหาสารคาม
จังหวัด สํานักงานเกษตร 2.ได้ขอ้ มูลสถานการณ์
จังหวัด
สํานักงาน เครื อข่ายของขบวนการ

หมายเหตุ
และข้ อสั งเกต

มีกิจกรรมมาก
เกินไป
ไม่
สอดคล้องกับเวลาที่
กําหนด น่าจะมีเวลา
มากกว่านี้

กิจกรรมนี้เป็ น
ประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ ึ ง
กันและกัน

เป็ นกิจกรรมที่
จําเป็ นกิจกรรมหนึ่ง
ที่ควรให้เจ้าของ
พื้นที่ได้ทราบเรื่ อง
เพราะจะทําให้ได้รับ
ความร่ วมมือเป็ น
อย่างดี

ได้รับความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดีจาก
หน่วยงานต่างๆ
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สหกรณ์ที่มีอยูเ่ ดิม
สหกรณ์จงั หวัด
3.ได้ขอ้ มูลทะเบียนคนจน
สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด และสํานักงาน ของจังหวัดมหาสารคาม
พาณิ ชย์จงั หวัด
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ตารางที่ 3.1 กระบวนการศึกษาเพือ่ วางแผนในการสร้ างเครือข่ ายขบวนการสหกรณ์ (ต่ อ)
กิจกรรม

วันที่/ระยะเวลา
และสถานที่
13 ต.ค. 2548
ณ สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
มรภ.
มหาสารคาม
(9-12,13-16 น.)

กระบวนการ/วิธีการ
และกลุ่มเป้ าหมาย
ทําการประชุมแลกเปลี่ยน
6.การประชุมร่ วม
ความคิดเห็นและทําการ
คณะนักวิจยั
สังเคราะห์ขอ้ มูลที่
รวบรวมได้ร่วมกันของ
คณะนักวิจยั ทีม
มหาสารคามทั้ง 6 ท่าน
ตลอดจนวางแผนการจัด
เวทีช้ ีแจงแก่กลุ่ม
ขบวนการสหกรณ์ใน
จังหวัดมหาสารคาม โดย
คัดเลือก กลุ่มองค์กรที่มี
ศักยภาพในการเชื่อมโยง
เครื อข่าย จํานวน 50
องค์กร
ทําการชี้แจงถึงความ
7.จัดเวทีประชุมครั้งที่ 17 ต.ค. 2548
1
ณ ห้องประชุม เป็ นมา วัตถุประสงค์ และ
เฟื่ องฟ้ า โรงแรม แนวทางในการ
สวนวรุ ณ จังหวัด ดําเนินงานของ
โครงการวิจยั แนวทางการ
มหาสารคาม
พัฒนาการสร้างเครื อข่าย
(9-12,13-16 น.)
ขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม
โดยมีตวั แทน
กลุ่ม/
องค์กรประชาชน และ
สหกรณ์
เข้าร่ วมการ
ประชุม 49 ท่านจาก 29
องค์กร,เจ้าหน้าที่จาก
สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
และสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด โดยมีรองผ็
ว่าราชการจังหวัดเป็ น
ประธานทําพิธีเปิ ดการ

ผลทีเ่ กิดขึน้
จากกระบวนการ
1.ได้ผลการสังเคราะห์
ข้อมูลขบวนการสหกรณ์
ในจังหวัดมหาสารคาม
เช่น ทําให้ทราบถึง กลุ่ม/
องค์กร และสหกรณ์ที่มี
ศักยภาพในการเชื่อมโยง
เครื อข่าย
2.ได้แผนดําเนินการจัดเวที
ชี้แจงกลุ่มขบวนการ
สหกรณ์

หมายเหตุ
และข้ อสั งเกต
การร่ วมกัน
สังเคราะห์ขอ้ มูล
ค่อนข้างเป็ น
ประโยชน์ต่อการ
วิจยั และทําให้มีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ตั้ง
ข้อสังเกตจน
สามารถ หาข้อสรุ ป
ในการดําเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปได้

1.ทําให้ผนู้ าํ องค์กรต่างๆ
ได้รับทราบรายละเอียด
ของโครงการวิจยั และ
ความสําคัญของการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายระหว่าง
กัน
2.คณะนักวิจยั ได้รับทราบ
ถึงเครื อข่ายที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดมหาสารคาม
3.คณะนักวิจยั ได้รับทราบ
ถึง กลุ่ม/องค์กรประชาชน
และสหกรณ์ ที่มีความ
สนใจในการเข้าร่ วม
เครื อข่ายจํานวน
3
เครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่าย
ข้าว เครื อข่ายผ้า และ
เครื อข่ายการเงิน

1.องค์กรที่ประชุม
ประกอบด้วย
สหกรณ์ 10 องค์กร
องค์กรการเงิน 7
องค์กร กลุ่มอาชีพ
12 องค์กร และ
องค์กรสนับสนุนอีก
3 หน่วยงาน
2.ประเด็นคําถามที่
กําหนดให้ตอบ คือ
มีเครื อข่ายกับองค์กร
ใด
มีประโยชน์
อย่างไร ประสงค์จะ
เข้าร่ วมเครื อข่ายตาม
โครงการวิจยั หรื อไม่
3.ทั้ง 29 องค์กรมี
ความประสงค์
เชื่อมโยงเครื อข่าย
ภายใต้การสนับสนุน
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ประชุม

ของโครงการวิจยั
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ตารางที่ 3.1 กระบวนการศึกษาเพือ่ วางแผนในการสร้ างเครือข่ ายขบวนการสหกรณ์ (ต่ อ)
กิจกรรม

วันที่/ระยะเวลา
และสถานที่
18 ต.ค. 2548
ณ สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
มรภ.
มหาสารคาม
(9-12 น.)

กระบวนการ/วิธีการ
และกลุ่มเป้ าหมาย
ทําการประชุมแลกเปลี่ยน
8.การประชุมร่ วม
ความคิดเห็นและทําการ
คณะนักวิจยั ทีม
สังเคราะห์ผลการจัดเวที
จังหวัดมหาสารคาม
ชี้แจงครั้งที่ 1 ร่ วมกันของ
คณะนักวิจยั ทีม
มหาสารคามทั้ง 6 ท่าน
ตลอดจนวางแผนการจัด
เวทีครั้งที่ 2 เพื่อหา
รู ปแบบการเชื่อมโยง
เครื อข่าย
1.ใช้กระบวนการ AIC
9.จัดเวทีประชุมครั้งที่ 25 ต.ต. 2548
2
ณ ห้องประชุม ในการดําเนินงานของแต่
เฟื่ องฟ้ า โรงแรม ละกลุ่ม องค์กร และ
สวนวรุ ณ มรภ. สหกรณ์ จากผูน้ าํ องค์กรที่
เข้าร่ วมประชุม 46 ท่าน
มหาสารคาม
จาก 25 องค์กร โดยมี
(9-12,13-16 น.)
อธิการบดี
มรภ.
มหาสารคามเป็ นประธาน
ในการประชุม
2.ให้แต่ละองค์กรเขียน
กิจกรรมทั้งที่เป็ นจุดแข็ง
และจุดอ่อน แล้วนํามา
สรุ ปถึงกิจกรรมที่จะทํา
การเชื่อมโยงกัน โดยการ
ระดมสมองของแต่ละ
กลุ่ม

ผลทีเ่ กิดขึน้
จากกระบวนการ
1.ได้ผลการสังเคราะห์การ
จัดเวทีในครั้งแรก พบว่า
เครื อข่ายที่น่าสนใจในการ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งใน
การเชื่อมโยงได้แก่
เครื อข่ายข้าว เครื อข่ายผ่า
และเครื อข่ายการเงิน
2.ได้แผนดําเนินการจัดเวที
ประชุม ในครั้งที่ 2

หมายเหตุ
และข้ อสั งเกต
การประชุมร่ วมกัน
ของนักวิจยั เพื่อ
สังเคราะห์ขอ้ มูล
ค่อนข้างเป็ น
ประโยชน์ต่อการ
วิจยั และทําให้มีการ
ตั้งข้อสังเกตจน
สามารถ หาข้อสรุ ป
ในการดําเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปได้
1. ได้ผลการวิเคราะห์จุด เป็ นที่น่าสังเกตว่า
แข็ง และจุดอ่อนของ ตัวแทนองค์กรต่างๆ
องค์กรที่เข้าร่ วมการ
ได้มีการแสดงความ
ประชุม
คิดเห็นกันอย่าง
กว้างขวางและมี
2. ได้รูปแบบการ
ความสนใจในการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่าย
เบื้องต้นในพื้นที่
กันกันมากขึ้น
จังหวัดมหาสารคาม
โดยแบ่งออกเป็ น 2 นอกจากนี้
บรรยากาศในการ
เครื อข่าย คือ
ประชุมเป็ นไปอย่าง
- เครื อข่ายกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตร ชื่นมื่น หลายท่าน
แสดงความเห็นว่า
หรื อเครื อข่ายข้าว
- เครื อข่ายกลุ่มอาชีพ น่าจะมีการจัดการ
ประชุมในรู ปแบบนี้
หรื อเครื อข่ายผ้า
ให้มากขึ้น เพราะจะ
ได้เกิดการพบปะ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ ึ ง
กันและกัน
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ตารางที่ 3.1 กระบวนการศึกษาเพือ่ วางแผนในการสร้ างเครือข่ ายขบวนการสหกรณ์ (ต่ อ)
กิจกรรม
10.การประชุมร่ วม
ของคณะนักวิจยั ทีม
จังหวัดมหาสารคาม

วัน/ระยะเวลา
และสถานที่
26 ต.ค. 2548
ณ สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
มรภ.
มหาสารคาม
(9-12 น.)

กระบวนการ/วิธีการ
และกลุ่มเป้ าหมาย
ทําการประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและทําการ
สังเคราะห์ผลการจัดเวที
ในครั้งที่ 2 ร่ วมกันของ
คณะนักวิจยั ทีม
มหาสารคามทั้ง 6 ท่าน
ตลอดจนวางแผนการ
ดําเนินการในระยะต่อไป

11.การประชุม
เครื อข่ายนักวิจยั
ขบวนการ สหกรณ์
จากทีมงานของ 3
จังหวัด

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

ทําการประชุมเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า
และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่ งกันและกัน ในระหว่าง
ทีมงานวิจยั 3 จังหวัด
(มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
และ ยโสธร) รวมนักวิจยั
ที่เข้าประชุม 18 ท่าน

ผลทีเ่ กิดขึน้
จากกระบวนการ
ได้ผลการสังเคราะห์ถึง
รู ปแบบของเครื อข่าย
เบื้องต้น 2 เครื อข่าย ที่จะ
ดําเนินการในระยะต่อไป
โดยการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั เครื อข่ายเดิม
ก่อน แล้วจึงจะดําเนินการ
ขยายเครื อข่ายในระยะ
ต่อไป

หมายเหต
และข้ อสั งเกต
ได้มีการพิจารณาถึง
ศักยภาพของ
เครื อข่ายที่มีความ
เป็ นไปได้ในการ
เชื่อมโยงอย่าง
แท้จริ ง โดยเฉพาะ
เครื อข่ายที่มีการ
ดําเนินงานอยูเ่ ดิม
มากกว่าจะไปจัดตั้ง
เครื อข่ายใหม่
เป็ นที่น่าสังเกตว่า
ได้รับทราบถึง
ประสบการณ์ ปัญหาและ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กนั ได้
อุปสรรคต่างๆจากการ
ดําเนินการวิจยั ในระยะที่ ทําให้มีแนวคิดใน
การเชื่อมโยง
ผ่านมาของแต่ละทีม
งานวิจยั
เครื อข่ายที่กว้างขวาง
ขึ้น

จากผลสรุ ปในกระบวนการศึกษาเพื่อการวางแผนสร้างเครื อข่ายที่ได้จากหัวข้อ 3.1 ซึ่งได้กาํ หนด
แนวทางการสร้างเครื อข่ายกลุ่มสหกรณ์การเกษตร หรื อเครื อข่ายข้าว กับเครื อข่ายกลุ่มอาชีพหรื อ
เครื อข่ายผ้าแล้ว คณะนักวิจยั ก็ได้มีการดําเนินงานเพื่อการสร้างเครื อข่ายคุณค่า หรื อการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งและการขยายเครื อข่ายพันธมิตรต่อไป ซึ่งมีกระบวนการดําเนินการวิจยั ตามหัวข้อที่ 3.2
กระบวนการสร้างเครื อข่ายกลุ่มสหกรณ์การเกษตร(เครื อข่ายข้าว) และหัวข้อ 3.3 กระบวนการสร้าง
เครื อข่ายกลุ่มอาชีพ(เครื อข่ายผ้า) ดังต่อไปนี้
3.2

กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ ากลุ่มสหกรณ์ การเกษตร(เครือข่ ายข้ าว)
สําหรับกระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่ากลุ่มสหกรณ์การเกษตร หรื อเครื อข่ายข้าว มีข้นั ตอนใน
การดําเนินงาน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในระหว่างสมาชิกเครื อข่ายที่มี
การเชื่อมโยงอยูแ่ ล้ว เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงมากขึ้น โดยจัดการประชุมหมุนเวียนไปตาม
สํานักงานสหกรณ์การเกษตรอําเภอต่างๆเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งผลจากการจัดเวทีประชุม ทําให้เกิดการ
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เชื่อมโยงทางธุรกิจขึ้นอีกหลายประเภทนอกจากการเชื่อมโยงข้าวเปลือก ได้แก่ การเชื่อมโยงธุรกิจการ
ฝากเงิน ธุรกิจการให้เงินกู้ และธุรกิจเมล็ดพันธุ์ขา้ ว เป็ นต้น ซึ่งขั้นตอนการดําเนินงาน ดังแสดงในตาราง
ที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ ากลุ่มสหกรณ์ การเกษตร
กิจกรรม

วันที่/ระยะเวลา
และสถานที่
1.การจัดประชุมเชิง 17 มกราคม 2549
ปฎิบตั ิการ และดูงาน ณ
ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตร
บรบือ จํากัด
(10-12,13-15 น.)

กระบวนการ/วิธีการ
และกลุ่มเป้ าหมาย
ใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่าง
ประธานกรรมการ และ
ผูจ้ ดั การ ของสหกรณ์ที่มี
ความต้องการเชื่อมโยงกัน
เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การวางแผนการเชื่อมโยง
การรับซื้ อข้าวโดยมี สกก.
บรบือ เป็ นแม่ข่ายในการ
เชื่อมโยง สําหรับสหกรณ์
ที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
สกก.บรบือ,เมือง
มหาสารคาม,กันทร
วิชยั ,แกดํา,โกสุ มพิสัย,
เชียงยืน,
วาปี ปทุม,นาดูน,และ
พยัคฆภูมิพิสัย
2. การจัดประชุมเชิง 8 กุมภาพันธ์ 2549 ใช้วธิ ี การ focus group
ปฎิบตั ิการ
ณ
ห้องประชุม โดยให้แต่ละสหกรณ์ได้
ระบุถึงความต้องการ
สหกรณ์ปศุสัตว์
มหาสารคาม จํากัด เชื่อมโยงธุรกิจใดบ้าง และ
กับ สหกรณ์ใด โดย
(10-12,13-15 น.)
ประธานกรรมการ และ
ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ 9
สหกรณ์

ผลทีเ่ กิดขึน้
จากกระบวนการ
ทําให้เกิดความเข้าใจถึง
กระบวนการในการ
เชื่อมโยงการรับซื้ อข้าว
และเกิดการวางแผนใน
การซื้ อขายข้าวเปลือก
อย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
โดยการระบุจาํ นวน
ผลิตผลที่แน่ชดั ที่จะมีการ
ทําธุรกิจซื้ อขายกัน
ระหว่าง สหกรณ์ต่างๆกับ
สกก.บรบือ จํากัด ซึ่ งไม่
เคยเกิดขึ้นแต่ก่อน

หมายเหตุ
และข้ อสั งเกต
1.การทํา
Focus
Group ทําให้สามารถ
หาจุดที่จะประสาน
ผลประโยชน์ระหว่าง
กลุ่ม และนําไปสู่การ
เชื่อมโยงเป็ น
เครื อข่ายระหว่างกัน
2.การที่แต่ละ
สหกรณ์นาํ ตัว
ประธานกรรมการ
และผูจ้ ดั การมาร่ วม
ประชุมพร้อมกัน
เป็ นเรื่ องที่เหมาะสม
เพราะทําให้การคิด
และตัดสิ นใจได้
รวดเร็ วขึ้น

1.ทําให้ทราบถึงความ
ต้องการในการเชื่อมโยง
ธุรกิจใดบ้างของแต่ละ
สหกรณ์
2.ทําให้ได้เครื อข่าย
พันธมิตรที่จะทําการ
เชื่อมโยง
3.ธุรกิจที่เสนอเพิ่มเติม
ได้แก่ การซื้ อข้าวสาร ขอ
เงินฝาก ขอกูเ้ งิน ธุรกิจ
เมล็ดพันธุ์ขา้ ว การร่ วมทุน

การจัดเวทีให้เกิดการ
พบปะแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้กนั ทําให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่แน่น
แฟ้ นกันขึ้น
โดย
เฉพาะตัวประธาน
กรรมการสหกรณ์แต่
ละแห่ง ซึ่ งส่ วนใหญ่
ไม่เคยได้พบปะ
พูดคุยกันมาเลย ซึ่ ง
เป็ นประโยชน์ต่อการ
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ค้าขาย ธุรกิจค้าปุ๋ ย ธุรกิจ เชื่อมโยงเป็ นอย่างยิง่
นํ้ามัน วัสดุการเกษตร
และการเชื่อมโยงด้าน
ความรู ้
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ตารางที่ 3.2 กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ ากลุ่มสหกรณ์ การเกษตร (ต่ อ)
กิจกรรม
3.การประชุมเพื่อ
พัฒนาและขยาย
เครื อข่าย

4.การประชุมเพื่อ
สร้างความต่อเนื่อง
และเข้มแข็งของ
เครื อข่าย

4.การประชุมเพื่อ
สรุ ปผลการเชื่อมโยง
เครื อข่ายสหกรณ์ใน
จังหวัดมหาสารคาม

วันที่/ระยะเวลา
และสถานที่
14 มีนาคม 2549
ณ
ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตร
โกสุ มพิสัย จํากัด
(10-12,13-15 น.)

กระบวนการ/วิธีการ
และกลุ่มเป้ าหมาย
ประธานและผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ 9 แห่งที่เป็ น
เครื อข่ายร่ วม
ทําการ
ประชุม
ร่ วมกันกําหนดแผนงาน
เชื่อมโยงธุรกิจประเภท
อื่นๆและขยายเครื อข่ายให้
มากขึ้น
โดยทําการ
กําหนดผูร้ ับผิดชอบและ
รายละเอียดในการ
ดําเนินงาน จาก

ผลทีเ่ กิดขึน้
จากกระบวนการ
1.ทําให้ได้ผรู้ ับผิดชอบใน
การดําเนินงาน
เช่น
สกก.บรบือ เป็ นแม่ข่ายรับ
ซื้ อข้าวเปลือก สกก.กันทร
วิชยั เป็ นแม่ข่ายในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
2.ทําให้ทราบว่ามีองค์กรที่
สนใจในการเชื่อมโยง
เพิ่มขึ้น ได้แก่ สกก.เกษตร
วิสัย จ.ร้อยเอ็ด ในเรื่ อง
ของการเชื่อมโยงธุรกิจ
ข้าวสารกับ สกก.บรบือ
1.ทําให้สมาชิกเครื อข่าย
ทําการประชุมสมาชิก
27 เมษายน 2549
ได้มาทบทวนถึงบทบาท
ณ
ห้องประชุม เครื อข่ายสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร การเกษตรเพื่อทําการ
ในการเชื่อมโยงธุรกิจกัน
ทบทวนแผนงานในการ อีกครั้งหนึ่ง
กันทรวิชยั จํากัด
เชื่อมโยงธุรกิจต่อกัน
(10-12,13-15 น.)
2.ได้มีการพบปะ พูดคุย
และสร้างความสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้ นขึ้น
3.สร้างความเชื่อมัน่ ใน
การที่จะทําการเชื่อมโยง
ธุรกิจต่อกัน และเกิดความ
เข้มแข็งของเครื อข่าย
ทําการประชุมสมาชิก
17 พ.ค. 2549
1.ได้ทราบถึงผลของการ
ณ
ห้องประชุม เครื อข่ายสหกรณ์
เชื่อมโยงธุรกิจของ
ร่ วมกับ เครื อข่ายสหกรณ์ที่เกิดขึ้น
สํานักงานสหกรณ์ การเกษตร
สหกรณ์จงั หวัดและ
จังหวัด
2.เกิดความมัน่ ใจในความ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
มหาสารคาม
ยัง่ ยืนของการเชื่อมโยง
จังหวัด เพื่อสรุ ปผลการ เครื อข่ายจากการที่ สกจ.ม
(10-12,13-15 น.)
เชื่อมโยงเครื อข่ายสหกรณ์ หาสารคาม ได้รับทราบ
และพร้อมที่จะรับช่วงต่อ
ในจังหวัดมหาสารคาม
ในการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งต่อไป

หมายเหตุ
และข้ อสั งเกต
ในการประชุมทุก
ครั้งที่ผา่ นมา ทาง
คณะผูว้ จิ ยั ได้เปิ ด
โอกาสให้ สมาชิก
ของเครื อข่ายได้มี
ส่ วนร่ วมในการ
แลกเปลี่ยนความคิด
อย่างเต็มที่ โดยทาง
คณะผูว้ จิ ยั จะอยูใ่ น
ฐานะผูส้ ังเกตการณ์
มากกว่า
การจัดให้มีการ
ประชุมเพื่อพบปะกัน
อย่างต่อเนื่อง จะทํา
ให้เกิดความสนิท
สนม เชื่อใจกัน ซึ่ ง
คณะผูว้ จิ ยั
มักได้
รับคําบอกเล่าอยู่
เสมอว่า
การจัด
ประชุมแบบนี้ทาํ ให้
ได้รู้จกั กัน ซึ่ งหา
โอกาสได้ยาก
ทางสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
มหาสารคาม โดย
สหกรณ์จงั หวัดได้ให้
ความสนใจและให้
ความร่ วมมือเป็ น
อย่างดี
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3.3

กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ ากลุ่มอาชีพ(เครือข่ ายผ้ า)
สําหรับกระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่ากลุ่มอาชีพ หรื อเครื อข่ายผ้า มีข้ นั ตอนในการดําเนินงาน
โดยคณะนักวิจยั ได้ไปเยีย่ มชมองค์กรแกนนําเครื อข่ายผ้า ที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้แก่
กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ บ้านกุดรัง กิ่งอําเภอกุดรัง และมีการจัดเวทีเสวนาเชื่อมโยง
เครื อข่ายกลุ่มผ้าไหม ตามสถานที่ของกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายเพื่อให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสมาชิก
มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในระหว่างสมาชิกเครื อข่ายที่มีการเชื่อมโยงอยูแ่ ล้ว
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงมากขึ้น ซึ่งผลจากการจัดเวทีประชุม ทําให้เกิดการเชื่อมโยงขึ้น
อีกหลายประเภทนอกจากการทอผ้าไหมแล้ว ยังมีการเชื่อมโยงธุรกิจเส้นไหม ธุรกิจการตัดเย็บเสื้ อผ้าไหม
ธุรกิจการรับฝากขาย และการถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการทอผ้า ข้อมูลการตลาดอีกด้วย ซึ่งขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังแสดงในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ ากลุ่มอาชีพ หรือเครือข่ ายผ้ า
กิจกรรม
1.การจัดเวทีเสวนา
เครื อข่ายผ้า ครั้งที่ 1

2.การจัดเวทีเสวนา
เครื อข่ายผ้า ครั้งที่ 2

วันที่/ระยะเวลา
และสถานที่
20 ธันวาคม 2548
ณ บ้านกุดรัง กิ่ง
อําเภอกุดรัง
(10-12,13-15 น.)

กระบวนการ/วิธีการ
และกลุ่มเป้ าหมาย
จัดการประชุมและเสวนา
กันเพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กบั กลุ่มสตรี แม่บา้ น 5
กลุ่ม จํานวน 49 คน
เกี่ยวกับการเชื่อมโยง
เครื อข่ายและประโยชน์ที่
จะได้รับ และได้ทาํ การ
ประเมินถึงศักยภาพของ
การเชื่อมโยง

ผลทีเ่ กิดขึน้
จากกระบวนการ
1.ทําให้สมาชิกกลุ่ม
แม่บา้ นที่เข้าร่ วมประชุม
ได้เกิดความเข้าใจและเห็น
ถึงประโยชน์ในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายที่
เข้มแข็งและยัง่ ยืนกว่าที่
เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั และให้
ประธานกลุ่มบ้านดงรัง
ได้เป็ นแกนนําในการ
เชื่อมโยง
2.จากการประเมินโดยการ
เสวนาพบว่ากลุ่มสตรี
แม่บา้ นที่เข้าประชุม มี
ศักยภาพในการเชื่อมโยง
เครื อข่ายผ้าได้
1.ได้วสิ ัยทัศน์ของ
28 กุมภาพันธ์ 2549 จัดการประชุมเพื่อทํา
SWOTของเครื อข่าย และ เครื อข่ายผ้า
ณ บ้านหนองบัว
ได้แก่
หมู่ 2 กิ่งอําเภอกุด วางแผนการเชื่อมโยง
“ถ่ายทอดภูมิปัญญา
เครื อข่าย กับกลุ่มสตรี พัฒนารายได้ สิ นค้าก้าว
รัง

หมายเหตุ
และข้ อสั งเกต
เหตุผลที่ให้กลุ่มสตรี
บ้านดงรัง เป็ นแกน
นําในเชื่อมโยง
เนื่องจากความมี
ชื่อเสี ยงในการทอผ้า
ไหมลายสร้อย
ดอกหมาก ซึ่ งได้รับ
รางวัลที่ 1 ประเภท
บริ หารจัดการชุมชน
ระดับประเทศ
ปี
2548 และมีผสู้ นใจ
ทําการสั่งซื้ อ จนผลิต
ให้ไม่ทนั กับความ
ต้องการของตลาด
พบว่า สมาชิกของ
เครื อข่ายมีความ
กระตือรื อล้นในการ
ที่จะเชื่อมโยง
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(10-12,13-15 น.)

แม่บา้ น 5 กลุ่ม จํานวน 60 ไกลสู่สากล สมาชิกทุกคน
คน และทําการกําหนด ไม่จนคุณธรรม”
วิสัยทัศน์ของเครื อข่ายผ้า 2.ได้ทราบถึงศักยภาพ
ความถนัดและความ
ต้องการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ด้านต่างๆเช่น การปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม การผลิต
เส้นไหม การทอผ้าไหม
การตัดเย็บเสื้ อผ้าไหม
สําเร็ จรู ป ของแต่ละกลุ่ม
แม่บา้ น

กิจกรรมที่เหมาะสม
กับกลุ่มของตน โดย
มีการจัดแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบตาม
กิจกรรมที่แต่ละกลุ่ม
มีความถนัด ซึ่ งเป็ น
ความต้องการให้เกิด
การเชื่อมโยงเช่นนี้มา
เป็ นเวลานานแล้ว แต่
ไม่รู้กระบวนการ
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ตารางที่ 3.3 กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ ากลุ่มอาชีพ หรือเครือข่ ายผ้ า (ต่ อ)
กิจกรรม

วันที่/ระยะเวลา
และสถานที่
3.การจัดเวทีเครื อข่าย 10 เมษายน 2549
ผ้า ครั้งที่ 3
ณ กลุ่มหม่อนไหม
บ้านโนนงาม
กิ่งอําเภอกุดรัง
(10-12,13-15 น.)

กระบวนการ/วิธีการ
และกลุ่มเป้ าหมาย
จัดการประชุมเพื่อติดตาม
ผลการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ผ้า
ของกลุ่มเครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผ้า
ไหม ตําบลกุดรัง จาก 5
องค์กรสมาชิก จํานวน 60
คน

4.การจัดเวทีเครื อข่าย 10 พฤษภาคม 49
ผ้า ครั้งที่ 4
ณ บ้านกุดรัง
กิ่งอําเภอกุดรัง
(10-12,13-15 น.)

ทําการประชุมเพื่อทบทวน
และสรุ ปผลการเชื่อมโยง
เครื อข่ายผ้า
ของกลุ่ม
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
แปรรู ปผ้าไหม ตําบลกุด
รัง จาก 5 องค์กรสมาชิก
จํานวน 52 คน

ผลทีเ่ กิดขึน้
จากกระบวนการ
ได้มีการกําหนดหน้าที่
ของแต่ละกลุ่มสมาชิก
อย่างเป็ นรู ปธรรม ได้แก่
กลุ่มแม่บา้ นกุดรัง เป็ นแม่
ข่ายศูนย์กลางการเรี ยนรู้
การผลิต การแปรรู ป และ
จําหน่าย โดย กลุ่มแม่บา้ น
หนองบัว ,ดอนโมง,หนอง
ป้ านเป็ นเครื อข่ายผลิตผ้า
ไหมลายสร้อยดอกหมาก,
กลุ่มแม่บา้ นบัวแก้ว เป็ น
เครื อข่ายแปรรู ปตัดเย็บ
เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป และกลุ่ม
แม่บา้ นโนนงามเป็ น
เครื อข่ายปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม
พบว่า ได้มีการดําเนิ นงาน
ตามแผนที่ได้กาํ หนด
นอกจากนี้ ทางแม่ข่ายยังมี
กิจกรรมการให้เงินกู้
สําหรับสมาชิกที่ทอผ้า
ไหมมาขายที่ศนู ย์ของบ้าน
กุดรัง มีแผนการส่ งเสริ ม
การตลาดโดยการเปิ ดเวบ
ไซด์ผา่ นสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
มีการขยายกิจกรรมของ
เครื อข่าย ให้มีกิจกรรม
ฌาปนกิจสงเคราะห็
สําหรับเครื อข่ายสมาชิก
และขยายเครื อข่ายการ
ผลิตไปยังต่างอําเภอ เช่น
อ.นาดูน อ.ยางสี สุราช อ.

หมายเหตุ
และข้ อสั งเกต
เป็ นที่น่าสังเกตว่า
กลุ่มแม่บา้ นที่เข้าร่ วม
ประชุม ได้มีความ
พร้อมเพรี ยงและมี
ความสนใจในการจัด
เวทีประชุมเป็ นอย่าง
ดี แสดงให้เห็นถึง
ความเข้มแข็งในการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย

มีขอ้ สังเกตว่า การ
เชื่อมโยงในเครื อข่าย
ของกลุ่มแม่บา้ น จะ
ได้รับความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดี และน่าจะ
เป็ นเครื อข่ายที่
สามารถขยายเพื่อ
เสริ มสร้างความ
เข้มแข็ง และเกิด
ความยัง่ ยืนได้
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นาเชือก และ อ.พยัคฆภูมิ
พิสัย

3.4 ความคิดเห็นและทัศนคติขององค์ กรต่ างๆ ทีม่ ีต่อการเชื่อมโยงเครือข่ าย
จากการจัดเวทีครั้งที่ 1 ซึ่งคณะนักวิจยั ได้ต้ งั ประเด็นคําถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติ
ขององค์กรต่างๆ ที่มีต่อการเชื่อมโยงเครื อข่ายนั้น มีผลการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่างๆ ดังนี้
3.4.1 กลุ่มสหกรณ์ การเกษตร
3.4.1.1 การเชื่อมโยงเครือข่ ายในปัจจุบัน
ปั จจุบนั สหกรณ์การเกษตรต่างๆ มีกิจกรรมเชื่อมโยงในเรื่ องของธุรกิจการนําเงินไป
ฝากไว้กบั สหกรณ์อื่นๆ เพื่อเป็ นการเชื่อมโยงในการดําเนินธุรกิจด้านอื่นๆอีก เช่น ธุรกิจการรับซื้อ
ข้าวเปลือก ธุรกิจการซื้อเมล็ดข้าวพันธุด์ ี รวมทั้งธุรกิจการขายข้าวสารที่ได้แปรรู ปแล้วจากโรงสี ของ
สหกรณ์เอง ซึ่งได้รวมกันเรี ยกว่าเป็ นเครื อข่ายข้าว เป็ นการเชื่อมโยงกิจกรรมเรื่ องการรับซื้อข้าวเป็ นหลัก
และมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ซื้อขายปุ๋ ยเคมี เชื่อมโยงธุรกิจบริ การขนส่ ง และสิ นเชื่อ เครื อข่ายข้าวมีสมาชิก
เครื อข่ายทั้งสิ้ น 7 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์
จํากัด สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จํากัด สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชยั จํากัด สหกรณ์การเกษตรเชียง
ยืน จํากัด สหกรณ์การเกษตรโกสุ มพิสยั จํากัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จํากัด
3.4.1.2 ปัญหาทีพ่ บในการเชื่อมโยงเครือข่ าย
1) ปั ญหาของธุรกิจรับฝากเงินและสิ นเชื่อ ปริ มาณเงินฝากไม่ได้ตามเป้ าหมายที่
ตกลงกันไว้ ส่ วนเรื่ องการให้สินเชื่อยังขัดต่อระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ซ่ ึงไม่เอื้ออํานวย
2) ปั ญหาของธุรกิจรวบรวมผลิตผล ในเรื่ องการรวบรวมข้าวพบว่า ความพร้อม
ของสหกรณ์ที่เป็ นแม่ข่ายมีนอ้ ยเนื่องจากขาดเงินทุน สถานที่ และอุปกรณ์การตลาด นอกจากนั้นยังมี
ปั ญหาข้อถกเถียงเรื่ องราคาและคุณภาพของสิ นค้า เนื่องจากราคาข้าวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บาง
สหกรณ์ไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ เนื่องจากไม่มีการทําสัญญาผูกพันที่ชดั เจน
อีกทั้ง
สหกรณ์ที่เป็ นลูกข่ายขาดแคลนเงินทุนในการรวบรวมข้าวเช่นกัน และในปั จจุบนั คู่แข่งทางการค้าข้าวมี
มากและเผชิญภาวะการแข่งขันสูง ซึ่งพ่อค้าเอกชนมีความยืดหยุน่ สู งกว่าสหกรณ์
3) ปั ญหาของกิจการจัดหาสิ นค้ามาจําหน่าย สหกรณ์ขาดแคลนเงินทุนจัดซื้อ จึง
ให้เครดิตได้ระยะเวลาสั้นกว่าพ่อค้าเอกชน ยานพาหนะขนส่ งมีไม่เพียงพอ บางครั้งทําให้ส่งสิ นค้าส่ งไม่
ทันต่อความต้องการของเครื อข่าย มีคู่แข่งคู่คา้ มาก คุณภาพสิ นค้าไม่ดีพอ อีกทั้งองค์กรแม่ข่ายขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
3.4.1.3 ความจําเป็ นและประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเชื่อมโยงเครือข่ าย
สหกรณ์การเกษตรต่างๆ เห็นว่าเครื อข่ายมีประโยชน์อย่างมาก
1) เป็ นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ได้แลกเปลี่ยน
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ประสบการณ์ซ่ ึงกันและกัน และจะทําให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีและแน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น
2) เกิดอํานาจต่อรองในการดําเนินธุรกิจ
3) ทําให้เกิดสภาพคล่องทางธุรกิจ เนื่องจากสามารถมีสินเชื่อและเครดิตระหว่า
กัน ทําให้ธุรกิจมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น
4) การดําเนินงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จะทําให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที่มีความ
เข็มแข็ง
3.4.1.4 ความประสงค์ ในการเชื่อมโยงเครือข่ าย
ทุกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมมีความประสงค์จะเชื่อมโยงเครื อข่ายภายใต้การสนับสนุนของ
โครงการวิจยั ฯ โดยเครื อข่ายที่ตอ้ งการควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1) ต้องการให้เกิดเครื อข่ายที่เชื่อมโยงติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา
2) มีความมัน่ คงและเป็ นปึ กแผ่น
3) ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร
4) ทางราชการจัดหาเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ในการทําธุรกิจให้เพียงพอทุกองค์กร รวมทั้ง
ด้านการตลาดด้วย
3.4.2 กลุ่มอาชีพ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในกลุ่มอาชีพ เป็ นตัวแทนมาจาก 12 องค์กร ได้แก่ กลุ่มแม่บา้ นทอผ้าไหม
และแปรรู ปผลิตภัณฑ์บา้ นกุดรัง กลุ่มแม่บา้ นทอผ้าฝ้ ายบ้านหนองหิน กลุ่มแม่บา้ นทอผ้าไหมบ้านป่ ากุง
กลุ่มแม่บา้ นแปรรู ปผลิตภัณฑ์การเกษตรซําแฮด กลุ่มแม่บา้ นทอผ้าฝ้ ายบ้านเหล่ายาว กลุ่มแม่บา้ นแปร
รู ปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านม่วง กลุ่มแม่บา้ นทอผ้าไหมแปรรู ปบ้านยางน้อย กลุ่มเกษตรกรทํานานา
ทอง กลุ่มเกษตรกรทํานาดอนงัว กลุ่มเกษตรกรทํานาห้วยแอ่ง กลุ่มเกษตรกรทํานาบ้านขามป้ อม และ
กลุ่มเกษตรกรทํานาเมืองเสื อ
3.4.2.1 การเชื่อมโยงเครือข่ ายในปัจจุบัน
การเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุ่มอาชีพสามารถแบ่งได้เป็ น 3 เครื อข่ายหลักๆ
1) เครื อข่าย OTOP ระดับอําเภอและระดับจังหวัด ซึ่งเป็ นเครื อข่ายทางการ โดยมี
กิจกรรมของเครื อข่าย คือการประชุม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วิธีการผลิต การจัดการ และการตลาดระหว่าง
กลุ่ม และการนําสิ นค้าไปขายตามงานต่างๆ ร่ วมกัน
2) เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ตําบลกุดรัง มีสมาชิก 7 กลุ่ม คือ กลุ่มเลี้ยงหม่อนบ้านโนน
งาม กลุ่มแม่บา้ นทอผ้าไหมและแปรรู ปบ้านกุดรัง กลุ่มแม่บา้ นตัดเย็บบ้านบัวแก้ว กลุ่มแม่บา้ นทอผ้าไหม
บ้านหนองป้ าน กลุ่มแม่บา้ นทอผ้าไหมบ้านดอนโมง กลุ่มแม่บา้ นทอผ้าฝ้ ายบ้านปราสาท และกลุ่ม
แม่บา้ นทอผ้าไหมบ้านหนองบัว โดยกลุ่มแม่บา้ นทอผ้าไหมและแปรรู ปบ้านกุดรัง จะเป็ นแม่ข่ายในการ
รับฝากขายสิ นค้า จากกลุ่มต่างๆ และจะซื้อไหมจากกลุ่มเลี้ยงหม่อนบ้านโนนงาม ส่ วนแต่ละกลุ่มจะส่ ง
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วัตถุดิบให้กลุ่มตัดเย็บบ้านบัวแก้ว เป็ นผูแ้ ปรรู ป ซึ่งจะเกิดการเชื่อมโยงเครื อข่ายในชุมชนตั้งแต่ตน้ นํ้าไป
จนถึงปลายนํ้า
3)เครื อข่ายข้าว ระหว่างกลุ่มเกษตรกรทํานากับสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ โดยจะขาย
ข้าวให้แก่สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ของตน และนอกจากนั้นยังมีการซื้อปัจจัยการผลิตจากสหกรณ์ เช่น
ซื้อปุ๋ ยเคมี เป็ นต้น
3.4.2.2 ปัญหาทีพ่ บในการเชื่อมโยงเครือข่ าย
1) สมาชิกแต่ละกลุ่มยังไม่เข้าใจในกระบวนการทํางาน และขาดประสบการณ์ในการ
ดําเนินงานเครื อข่าย สมาชิกไม่สนับสนุนสิ นค้าเครื อข่าย
2) สมาชิกอยูต่ ่างอําเภอยากต่อการประสานงาน จึงทําให้คณะกรรมการมาประชุมไม่
สมํ่าเสมอ จึงทําให้การดําเนินงานมีปัญหา
3) มีปัญหาในการรวมกลุ่ม ขาดแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนเรื่ องของการใช้จ่ายและ
การเดินทางมาประชุม
3.4.2.3 ความจําเป็ นและประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเชื่อมโยงเครือข่ าย
1) ได้แลกเปลี่ยนความรู ้และผลิตภัณฑ์ในการจําหน่าย
2) ได้เพื่อนใหม่ ในการทํางาน
3) มีแหล่งจําหน่ายสิ นค้าเพิ่มขึ้น
4) สร้างความสามัคคีระหว่างกลุ่มให้เข้มแข็งมากขึ้น
3.4.2.4 ความประสงค์ ในการเข้ าร่ วมเครือข่ าย
กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มมีความสนใจในการเข้าร่ วมเครื อข่าย โดยมีขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
เครื อข่ายที่ตอ้ งการ ดังนี้
1) เป็ นเครื อข่ายที่แลกเปลี่ยนสิ นค้า ซึ่งกันและกัน เพื่อจําหน่าย
2) เป็ นเครื อข่ายแลกเปลี่ยนความรู ้ เทคนิคการผลิต และปัจจัยการผลิต
3) ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเรื่ องราวต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบทัว่ กัน
4) แลกเปลี่ยนปัจจัย การผลิต
5) เป็ นกลุ่มองค์กรที่มีเครื อข่าย มีความเป็ นเอกภาพ และมีความเข้มแข็ง
3.4.3 กลุ่มการเงิน
ผูน้ าํ องค์กรการเงินต่างๆ ที่เข้าร่ วมประชุม มีท้ งั สิ้ น 8 ท่าน ซึ่งเป็ นตัวแทนมาจาก 7 องค์กร ได้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคามจํากัด กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาฝาย กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองยาง ตําบลหัวขวาง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์อาํ เภอนาดูน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตบ้านหนองโน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่บา้ นโคกไร่ อ.แกดํา และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตบ้านอุดมสุ ข
3.4.3.1 การเชื่อมโยงเครือข่ ายในปัจจุบัน
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กลุ่มออมทรัพย์ส่วนใหญ่ยงั ไม่มีเครื อข่าย มีเพียง 1 กลุ่ม ที่มีเครื อข่ายกับองค์กรอื่นๆ คือ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองยาง ซึ่งมีการเชื่อมโยงเครื อข่ายระดับจังหวัดและระดับอําเภอ โดย
เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์ระดับจังหวัดมี สมาชิก 23 องค์กร เป็ นเครื อข่ายทางวิชาการ มีการ ดูงาน มีการ
ประชุมทุกเดือน และมีกิจกรรมฌาปนกิจร่ วมกัน โดยจ่ายค่าบํารุ งกลุ่มละ 200 บาท/ปี
3.4.3.2 ปัญหาทีพ่ บในการเชื่อมโยงเครือข่ าย
1) กรรมการมาประชุมไม่ครบ
2) การบริ หารจัดการยังไม่ดีพอ อํานาจในการตัดสิ นใจขึ้นอยูก่ บั บุคคลเพียงคนเดียว
สมาชิกเครื อข่ายไม่มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร
3.4.3.3 ความจําเป็ นและประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการเชื่อมโยงเครือข่ าย
เครื อข่ายมีความจําเป็ นอย่างยิง่ เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ในด้านการบริ หารและด้าน
การเงิน และด้านวิชาการได้ อีกทั้งยังเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาองค์กรด้วย
3.4.3.4 ความประสงค์ ในการเข้ าร่ วมเครือข่ าย
องค์กรการเงินทุกกลุ่มมีความประสงค์จะร่ วมเครื อข่าย โดยเครื อข่ายที่ตอ้ งการควรจะ
เป็ นเครื อข่ายด้านเงินทุน และเครื อข่ายด้านแลกเปลี่ยนความรู ้ทางด้านวิชาการ การจัดการองค์กร และการ
จัดการการเงิน
3.4.4 กลุ่มองค์กรสนับสนุน
ผูแ้ ทนจากองค์กรสนับสนุนที่เข้าร่ วมประชุมเครื อข่าย มี 6 ท่าน ซึ่งมาจาก 3 หน่วยงาน คือ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม จํานวน 1 ท่าน และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
จํานวน 2 ท่าน นอกจากนั้นยังมีนกั วิจยั จากโครงการจํานวน 3 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
3.4.4.1 การสนับสนุนการสร้ างเครือข่ ายของหน่ วยงานต่ างๆ
หน่วยงานของรัฐช่วยสนับสนุนเครื อข่าย 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการบริ หารจัดการ ทั้งสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม และสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ได้ช่วยจัดตั้งเครื อข่ายต่างๆ ในจังหวัด รวมทั้งช่วยจัดเตรี ยมชุมชนให้มี
ความพร้อมเพือ่ เป็ นชุมชน และองค์กรที่เข้มแข็ง สหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม ได้ช่วยจัดตั้งเครื อข่าย
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ในส่ วนของสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดมหาสารคามได้ช่วยจัดตั้ง เครื อข่าย OTOP เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง เป็ นต้น
2) ด้านเศรษฐกิจ ช่วยสนับสนุนเงินทุนในการบริ หารจัดการเครื อข่าย เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุม และค่าเดินทางในการศึกษาดูงาน เป็ นต้น
3) ด้านสังคม ช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครื อข่าย การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้ความรู ้เกี่ยวกับชุมชนเข็มแข็ง
3.4.4.2 ปัญหาหรือข้ อจํากัดในการเชื่อมโยงเครือข่ าย
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1) กลุ่มและประชาชนยังให้ความร่ วมมือในการสร้างเครื อข่ายไม่มากนัก
2) พฤติกรรมและค่านิยม ยังเป็ นลักษณะต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทํา และยังกลัว
การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ
3) ผูน้ าํ บางคนยังขาดคุณธรรม ความซื่อสัตย์และการทํางานเพื่อส่ วนรวม
3.4.4.3 เครือข่ ายทีม่ ีโอกาสเป็ นไปได้ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดมหาสารคาม
1) เครื อข่ายทางการเงิน เช่น เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง เครื อข่าย กข.คจ.
280,000 บาท เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์ ควรเป็ นเครื อข่ายที่ช่วยเหลือกันทางด้านเงินทุนและด้านวิชาการ
2) เครื อข่ายกลุ่มอาชีพ เช่น เครื อข่าย OTOP เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน เป็ นต้น ควรเป็ น
เครื อข่ายที่ช่วยเหลือกันในด้านการตลาด การจัดหาปัจจัยการผลิต และการแลกเปลี่ยนเทคนิคและวีธีการ
ผลิต
3.4.4.4 ปัจจัยทีท่ าํ ให้ เครือข่ ายประสบผลสํ าเร็จและยัง่ ยืน
ปั จจัยที่จะทําให้เครื อข่ายประสบความสําเร็ จและยัง่ ยืน จะประกอบไปด้วย 2 ส่ วนหลัก
คือ ปั จจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
1) ปัจจัยภายใน คือปัจจัยภายในเครื อข่าย หรื อองค์กรนั้นๆ ประกอบไปด้วยการมีส่วน
ร่ วมของสมาชิก ระเบียบข้อบังคับควรชัดเจน และผลประโยชน์ควรเกิดขึ้นกับทุกฝ่ ายที่เป็ นสมาชิก
2) ปั จจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่เครื อข่ายไม่สามารถควบคุมได้ แต่เครื อข่ายจะต้อง
พิจารณาและคํานึงถึงในการบริ หารจัดการเครื อข่าย เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน และองค์กรสนับสนุน องค์กร
สนับสนุนมีส่วนสําคัญในการเสริ มสร้างความยัง่ ยืนของเครื อข่าย
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บทที่ 4
เครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้
4.1 ข้ อสรุปเครือข่ ายทีเ่ ป็ นผลงานของทีมวิจัย
หลังจากที่คณะนักวิจยั ได้ดาํ เนินโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
มหาสารคาม ในขั้นตอนหลัก ได้แก่ การศึกษาสภาพพื้นที่และสถานการณ์ทวั่ ไป ตรวจสอบข้อมูลคนจน
จดทะเบียน จัดเวทีเพื่อสร้างความเข้าใจในเครื อข่าย และศึกษาบทบาทการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร
ประชาชนและสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม จนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ได้พบว่ามีการเชื่อมโยง
เครื อข่ายกันอยูบ่ า้ ง ในระหว่างบางองค์กร แต่กย็ งั ไม่เห็นเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน โดยมีการเชื่อมโยงทํา
กิจกรรมกันอย่างหลวมๆและไม่ใคร่ ต่อเนื่อง จะมีที่เห็นเป็ นรู ปธรรมค่อนข้างชัดเจนอยูบ่ า้ งในกิจกรรม
เครื อข่ายของกลุ่มสหกรณ์ ที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจการรับฝากเงิน และการเชื่อมโยงธุรกิจการรับซื้อ
ข้าวเปลือก โดยพบว่ามีการดําเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างต่อเนื่อง แต่สาํ หรับในเครื อข่ายของกลุ่ม
และองค์กรภาคประชาชน เช่นกลุ่มอาชีพต่างๆนั้น การเชื่อมโยงยังเป็ นเพียงครั้งคราวเฉพาะกิจ ไม่
แน่นอน หรื อเป็ นการเชื่อมโยงเฉพาะรายบุคคลที่มีความสนใจเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่นกั วิจยั ได้ทาํ การสังเคราะห์บทบาทของ กลุ่ม องค์กรประชาชนและ
สหกรณ์จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในระยะต่อมา ทําให้พบว่ามีกิจกรรมใน 2 เรื่ องที่มีศกั ยภาพใน
การจัดสร้างเครื อข่ายคุณค่า ได้แก่ เรื่ องของข้าวในกลุ่มสหกรณ์ และเรื่ องของผ้าไหมในกลุ่มอาชีพของ
สตรี แม่บา้ น จึงเห็นว่า ในการวิจยั ครั้งนี้จะได้เริ่ มต้นการสร้างเครื อข่ายคุณค่า จาก เครื อข่ายข้าว และ
เครื อข่ายผ้า เพียง 2 เครื อข่ายก่อน โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ใน
ระหว่างสมาชิกของเครื อข่ายกันในหลายๆครั้ง เพื่อทําให้เกิดการสร้างวิสยั ทัศน์ร่วมกันในเครื อข่าย และ
ระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์และแผนปฎิบตั ิการ ในการสร้างความเข้มแข็งและการดําเนิน
กิจกรรมเชื่อมโยงที่ต่อเนื่อง และการขยายเครื อข่ายให้กว้างขวางโดยติดต่อและรับสมาชิกองค์กรอื่นเข้า
ร่ วมเครื อข่ายมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ โดยให้มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาส่ วนรับรู ้เพื่อความยัง่ ยืนของ
การเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่านี้ดว้ ย ซึ่งรู ปแบบการสร้างเครื อข่ายคุณค่าดังกล่าวน่าจะเป็ นต้นแบบในการที่
จะนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆได้เป็ นอย่างดี
ดังนั้น เครื อข่ายคุณค่าของทางคณะนักวิจยั ในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคามที่ได้ทาํ การเสริ มสร้าง
และพัฒนาจึงเป็ นดังนี้
4.1.1 เครือข่ ายข้ าว
สําหรับเครื อข่ายข้าวนี้ เป็ นการเชื่อมโยงกิจกรรมของเครื อข่ายสหกรณ์การเกษตร โดยมี สหกรณ์
การเกษตรบรบือ จํากัด เป็ นแม่ข่ายรับซื้อข้าวเปลือกจาก สหกรณ์การเกษตรแกดํา จํากัด สหกรณ์
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การเกษตรโกสุ มพิสยั จํากัด สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชยั จํากัด สหกรณ์การเกษตรอําเภอเมือง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรนาดูน จํากัด สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสยั จํากัด
สกก.เกษตร
สมบูรณ์จาํ กัด
(ชัยภูมิ)

สกก.แกดํา
จํากัด

สกก.เกษตร
วิสยั จํากัด
(ร้ อยเอ็ด)

สกก.บรบือ
จํ ากัด

สกก. นาดูน
จํากัด

สกก.
วาปี ปทุม
จํากัด

สกก.เมือง
มหาสารคาม
จํากัด

สกก.กันทรวิชัย
จํากัด

สกก.โกสุม
พิสยั จํากัด

สกก.
นาเชือก
จํากัด

สกก.เชียง
ยืน จํากัด
ภาพที่ 5 การเชื่อมโยงเครือข่ ายข้ าว
ของกลุ่มสหกรณ์ การเกษตร

สกก.พยัคฆ
ภูมิพิสยั จํากัด

(ผูฝ้ าก)
(ผูข้ าย)
(ผูข้ าย)
(ผูข้ าย)

(ผูร้ ับฝาก)
(ผูซ้ ้ื อ)
(ผูซ้ ้ื อ)
(ผูซ้ ้ื อ)

ธุรกิจเงินฝาก
ธุรกิจขายเมล็ดพันธุ์
ธุรกิจขายข้ าวสาร
ธุรกิจขายข้ าวเปลือก
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ในจังหวัดมหาสารคาม
สหกรณ์การเกษตรวาปี ปทุม จํากัด และยังมีการติดต่อขยายเครื อข่ายไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสยั จํากัด และจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จํากัด นอกจากนี้
ในเครื อข่าย สหกรณ์ยงั มีเครื อข่ายย่อย มีการดําเนินกิจกรรมการซื้อขายเมล็ดพันธุ์ขา้ วเปลือกพันธุด์ ี และ
การรับฝากเงินจากสหกรณ์ต่างๆ โดยมี สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชยั จํากัด เป็ นแม่ข่าย (ภาพที่ 5 )
นอกจากนี้ ในการเชื่อมโยงเครื อข่ายข้าวของกลุ่มสหกรณ์ ยังได้มีการเชื่อมโยงไปยัง สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม ในเรื่ องของการขอกูย้ มื เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และด้านวิชาการ รวมทั้ง
การทําธุรกรรมทางการเงินกันกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม
และเรื่ องของเมล็ดพันธุ์พืชกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 13 จังหวัดกาฬสิ นธุ์ อีกด้วย
4.1.2 เครือข่ ายผ้ า
ส่ วนเครื อข่ายผ้า เป็ นการเชื่อมโยงธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและขายเส้นไหม การทอและขายผ้า
ไหม การตัดเย็บและขายเสื้ อผ้าไหมสําเร็ จรู ป การขายและการขายฝากผ้าไหม การให้เงินกู้ และสวัสดิการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีกลุ่มสตรี แม่บา้ น บ้านกุดรัง เป็ นแม่ข่ายหลัก และมีกลุ่มสตรี แม่บา้ นอีก 8 กลุ่ม
ร่ วมเป็ นเครื อข่าย (ภาพที่ 6)
ในการเชื่อมโยงเครื อข่ายผ้านั้น ในครั้งแรกได้มีการเชื่อมโยงกิจกรรมกัน โดยใช้ชื่อเครื อข่ายว่า
กลุ่มสตรี แม่บา้ นกุดรัง แต่หลังจากที่ได้มีการออกกฎหมายวิสาหกิจชุมชนแล้ว ทางกลุ่มสตรี แม่บา้ นกุดรัง
จึงได้ไปทําการจดทะเบียนเป็ นศูนย์วิสาหกิจชุมชน

61

กลุ่มแม่บา้ นป่ า
กุง อ.พยัคฆภูมิ
พิสยั

กลุ่มแม่บา้ น
บ้านดงบัง
กิง่ อ.กุดรัง

กลุ่มแม่บา้ น
เหล่าหมากคํา
อ.ยางสีสุราช

กลุ่มแม่บา้ น
หนองป้าน
กิง่ อ.กุดรัง

ศูนย์วิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูป
ตําบลกุดรัง กิง่ อ.
กุดรัง.
กลุ่มแม่บา้ น
หนองโง้ว
อ.นาดู น

กลุ่มแม่บา้ น
ดอนโมง
กิง่ อ.กุดรัง

กลุ่มแม่บา้ นบัว
แก้ว
กิง่ อ.กุดรัง

(ผูใ้ ห้ก)ู้
(ผูผ้ ลิต)
(ผูผ้ ลิต)
(ผูผ้ ลิต)
(ผูใ้ ห้)

กลุ่มแม่บา้ น
โนนงาม
กิง่ อ.กุดรัง

(ผูก้ )ู้
(ผูซ้ ้ื อ)
(ผูซ้ ้ื อ)
(ผูร้ ับฝาก)
(ผูร้ ับ)

ธุรกิจเงินกู้
ธุรกิจตัดเย็บและงานเสื้อผ้ าสําเร็จรูป
ธุรกิจการผลิดและสาวเส้ นไหม
ธุรกิจการขายฝาก
การให้ ความรู้
เครือข่ายสวัสดิการและฌาปนกิจ
สงเคราะห์

ภาพที่ 6 การเชื่อมโยงเครือข่ ายผ้ าของกลุ่มสตรีแม่ บ้าน หรือศูนย์ วสิ าหกิจชุ มชน
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แปรรู ปผ้ าไหมตําบลกุดรัง
4.2 ประเด็นสํ าคัญของแต่ ละเครือข่ าย
4.2.1 เครือข่ ายข้ าว
4.2.1.1 ความเป็ นมาของเครือข่ าย
สําหรับความเป็ นมาของเครื อข่ายข้าว ได้เริ่ มจากการที่สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด
ซึ่งเป็ นสหกรณ์ขนาดใหญ่และมีโรงสี ขา้ วเป็ นของตนเอง กับสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชยั จํากัด ได้มี
การทํากิจกรรมการซื้อขายข้าวเปลือก และการรับฝากเงินกันมาก่อนแล้ว โดยที่ทาง สหกรณ์การเกษตร
บรบือ จํากัดนําเงินไปฝากไว้กบั สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชยั และเมื่อถึงฤดูการขายข้าว ทางสหกรณ์
การเกษตรกันทรวิชยั
ก็ได้นาํ ข้าวเปลือกที่รวบรวมได้จากสมาชิกไปขายให้กบั ทางสหกรณ์การเกษตร
บรบือ โดยทางสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชยั จะหักเงินค่าขายข้าวเปลือกจากยอดบัญชีเงินฝากที่ทาง
สหกรณ์การเกษตรบรบือนํามาฝากไว้ตามราคาข้าวที่ตกลงกัน ซึ่งประโยชน์ที่ท้ งั 2 สหกรณ์ต่างได้รับก็
คือ
ทางสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชยั ก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกของ
ตนเอง
ส่ วนสหกรณ์การเกษตรบรบือก็จะได้ปริ มาณข้าวเปลือกเพื่อไปสี เป็ นข้าวสารตามปริ มาณที่
ต้องการ และในขณะเดียวกัน ก็ยงั จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากการนําไปฝากไว้กบั สหกรณ์การเกษตร
กันทรวิชยั ด้วย
หลังจากที่ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อการเชื่อมโยงตามโครงการวิจยั แล้ว ก็ได้
ทําให้สหกรณ์การเกษตรต่างๆที่เข้าร่ วมประชุมเครื อข่าย ได้เกิดความสนใจในการเชื่อมโยงเพื่อที่จะได้มี
แหล่งขายข้าวเปลือก
และแก้ปัญหาในเรื่ องของเงินทุนหมุนเวียนในการที่จะนําไปซื้อข้าวเปลือกจาก
สมาชิก และได้ตกลงกันในการที่จะสร้างเครื อข่ายข้าวขึ้น โดยมอบหมายให้ สหกรณ์การเกษตรบรบือ
เป็ นแม่ข่ายในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเครื อข่ายสมาชิก
แต่สาํ หรับเรื่ องเงินทุนที่จะนําไปฝากให้น้ นั
สหกรณ์การเกษตรบรบือจะต้องมีการตรวจสอบถึงสถานะทางการเงินอีกครั้งหนึ่งในปี บัญชีต่อไป
นอกจากนี้ ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในครั้งต่อๆมา ได้มีการกําหนด
กิจกรรมการเชื่อมโยงมากขึ้น โดยทางเครื อข่ายกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ได้ตกลงกันในการขยายกิจกรรม
การรับฝากเงิน การผลิตและการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ขา้ ว โดยตกลงให้ทางสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชยั เป็ น
แม่ข่ายในการดําเนินงาน
และกิจกรรมการเสริ มสร้างความรู ้ในการบริ หารจัดการกับทางสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 13 จังหวัดกาฬสิ นธุ์
4.2.1.2 การดําเนินงานของเครือข่ ายในปัจจุบัน
ในปั จจุบนั การดําเนินการเชื่อมโยงเครื อข่ายในรู ปแบบที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และตกลงกันจากที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ยังไม่ได้มีการดําเนินงานอย่างเต็มรู ปแบบและยังไม่ได้เห็น
ผลการเชื่อมโยง เนื่องจากมีขอ้ จํากัดเรื่ องของระยะเวลาในการติดตามผลของการสร้างเครื อข่ายคุณค่าขึ้น

63

การดําเนินงานของเครื อข่ายยังคงเป็ นรู ปแบบเดิมที่เคยเชื่อมโยงกันมาอย่างหลวมๆและมีสมาชิกเครื อข่าย
ไม่มากนัก

4.2.1.3 วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ของการสร้างเครื อข่ายคุณค่าข้าวขึ้น ก็เพื่อให้สมาชิกเครื อข่ายได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ได้ร่วมกันคิดร่ วมกันสร้างวิสยั ทัศน์และพันธกิจของกลุ่มสมาชิกเครื อข่าย ตามแนวทาง
การร่ วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ของคํานิยาม ค่านิยมและหลักการสหกรณ์ โดยมีเป้ าหมายในการ
ที่จะเพิ่มปริ มาณมูลค่าธุรกิจให้สูงขึ้นจากระยะที่ผา่ นมา และขยายช่องทางการตลาดให้สามารถรองรับ
ผลิตผลของสมาชิกได้ท้ งั หมด
4.2.1.4 .แนวทางการดําเนินการ
สําหรับแนวทางการดําเนินงานในการสร้างเครื อข่ายคุณค่าข้าวนั้น ทางคณะนักวิจยั ได้
กําหนดกรอบไว้ดงั นี้ คือ
ขั้นแรก จัดให้มีการประชุมเพื่อการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และแผนปฎิบตั ิงานร่ วมกัน
ของสมาชิกกลุ่มเครื อข่าย
ขั้นต่อมา
จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงร่ วมกันในการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความเป็ น
รู ปธรรมยิง่ ขึ้น ซึ่งในข้อตกลงนั้นจะไม่มีขอ้ สัญญาผูกมัดแต่อย่างหนึ่งอย่างใด แต่จะเป็ นข้อผูกพันทางใจ
ทางความคิดในการที่จะช่วยเหลือและร่ วมมือกันในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั เครื อข่าย และให้
เกิดความยัง่ ยืนต่อไป
ขั้นสุ ดท้าย เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของเครื อข่ายที่สามารถเห็นเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น จะ
ดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการ ซึ่งได้แก่ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมหาสารคามและ
สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ในการเข้ามารับทราบถึงการเชื่อมโยงของเครื อข่าย และกิจกรรม
การเชื่อมโยง รวมทั้งการเสนอให้ท้ งั 2 หน่วยงานดังกล่าว เป็ นเจ้าภาพในการจัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ของสมาชิกเครื อข่ายให้เกิดความต่อเนื่อง อย่างไม่ขาดตอน
4.2.1.5 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
สําหรับปั จจัยแห่ งความสําเร็ จในการเชื่อมโยงเครื อข่ายข้าวให้เป็ นเครื อข่ายคุณค่านั้น
ประการแรก ได้แก่ ความต่อเนื่องในการพบปะกันพูดคุยกันในระหว่างกลุ่มสมาชิกของเครื อข่าย จะทําให้
การเชื่อมโยงกิจกรรมได้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เพราะการที่สมาชิกของเครื อข่ายได้มีเวทีใน
การพบปะพูดคุยกัน ได้ทาํ ให้เกิดความใกล้ชิด สนิทสนม และพร้อมที่จะร่ วมมือ ช่วยเหลือกันอย่างจริ งใจ
อย่างไรก็ตาม พบว่า การที่จะให้กลุ่มสมาชิกเครื อข่ายได้จดั เวทีประชุมกันเองนั้น เป็ นเรื่ องที่ทาํ ได้
ค่อนข้างยาก เนื่องจากในการจัดเวทีประชุม ต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควร ซึ่งจะเป็ นภาระต่อผูจ้ ดั และผูร้ ่ วม
ประชุม ดังนั้น หากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ และทําหน้าที่เป็ นผู ้
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ประสานงานในการจัด เหมือนกับที่โครงการวิจยั ได้ดาํ เนินการอยู่ ก็จะทําให้เกิดความสําเร็ จได้มากขึ้น
นอกจากนี้ เนื่องจากการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการจัดตั้งในรู ปแบบของคณะกรรมการ ซึ่ง
น่าจะเป็ นข้อยุง่ ยากในการเชื่อมโยงกัน จึงเห็นว่าการที่มีหน่วยงานทําหน้าที่ประสานงานจัดเวทีประชุม
จะทําให้แต่ละองค์กรสมาชิกเกิดความเกรงใจและพร้อมใจที่จะมาประชุมร่ วมกันนัน่ เอง
ปัจจัยแห่งความสําเร็ จอีกประการหนึ่ง ได้แก่ กลุ่มผูน้ าํ ของแต่ละองค์กรเครื อข่ายที่เข้า
ร่ วมประชุม พบว่า สหกรณ์ใดที่มีตวั แทนเฉพาะผูจ้ ดั การ หรื อประธานกรรมการดําเนินการมาร่ วมประชุม
เพียงคนเดียว ดูจะมีบทบาทและมีส่วนร่ วมน้อยกว่า สหกรณ์ที่มีตวั แทนมาทั้งตัวประธานกรรมการ
ดําเนินการและผูจ้ ดั การ เพราะจะทําให้ง่ายต่อการตัดสิ นใจ เนื่องจากมีท้ งั ข้อมูลและมีอาํ นาจในการ
ตัดสิ นใจ ดังนั้น ในการจัดเวทีประชุมเครื อข่าย ควรจะขอเชิญให้ท้ งั ประธานกรรมการ และผูจ้ ดั การได้เข้า
ร่ วมประชุมทั้ง 2 คน
4.2.2 เครือข่ ายผ้ า
4.2.2.1 ความเป็ นมาของเครือข่ าย
ส่ วนความเป็ นมาของเครื อข่ายผ้า เริ่ มต้นจาก นางสมจิตร บุรีนอก กับสตรี แม่บา้ นกุดรัง
หมู่ที่ 1 จํานวน 15 คน ซึ่งมีความสามารถในการทอผ้าไหมมัดหมี่ โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อย
ดอกหมาก ซึ่งเป็ นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มสตรี ทอผ้าไหมตําบลกุดรัง
กิ่งอําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 ณ บริ เวณวัดกลางกุดรัง โดยได้ขอรับการ
สนับสนุนเงินทุนในการจัดตั้งครั้งแรกจากพระครู สารกิจจานุยคุ จํานวน 20,000 บาทและมีทุนรวบรวม
จากสมาชิกในกลุ่มได้อีก 4,000 บาท นําเงินไปซื้อเส้นไหม อุปกรณ์ทอผ้าไหม สี ยอ้ มผ้า มาให้สมาชิก
ของกลุ่มได้ทาํ การทอผ้าไหมมัดหมี่ ทั้งลายสร้อยดอกหมาก ลายทัว่ ไป ผ้าไหมพื้นเรี ยบ และผ้าไหม
เปลือกนอก ซึ่งในระยะต่อมาผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก ได้สร้างชื่อเสี ยงให้กบั กลุ่มแม่บา้ น และมี
ผูต้ อ้ งการซื้อมาก ทําให้ทางกลุ่มสตรี แม่บา้ นผลิตให้ไม่ทนั จนต้องมีการรับสมาชิกมากขึ้น และมีการ
ติดต่อกับกลุ่มสตรี แม่บา้ นในหมู่บา้ นใกล้เคียงที่สนใจ ได้มาร่ วมทําการทอผ้าไหม ในปี 2547 ผ้าไหมของ
กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านกุดรัง ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทหัตถกรรม ระดับประเทศ ในการประกวดสิ นค้า
วิสาหกิจชุมชน ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
4.2.2.2 การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบัน
หลังจากที่มีการชี้แจงถึงโครงการวิจยั การเชื่อมโยงเครื อข่าย และคณะนักวิจยั ได้ตกลงที่
จะทําการศึกษาและเชื่อมโยงเครื อข่ายผ้าแล้ว จึงได้มุ่งประเด็นไปที่กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านกุดรัง ตําบล
กุดรัง กิ่งอําเภอกุดรัง ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของการทอผ้าไหม และได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท
หัตถกรรม ระดับประเทศ พบว่า ปั จจุบนั กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านกุดรัง ได้มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายกับ
กลุ่มสตรี แม่บา้ นอื่นๆอยูบ่ า้ งแล้ว ได้แก่ กลุ่มสตรี แม่บา้ นหนองบัว กลุ่มสตรี แม่บา้ นหนองป้ าน และกลุ่ม
สตรี แม่บา้ นดอนโมง ซึ่งอยูใ่ นตําบลกุดรังทั้งหมด ให้มาร่ วมกันทําการทอผ้าไหม โดยทางกลุ่มสตรี
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แม่บา้ นกุดรังจะเป็ นผูส้ อนวิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมากให้
และรับซื้อไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ กลุ่มสตรี แม่บา้ นกุดรัง ยังได้ติดต่อกับกลุ่มสตรี แม่บา้ นโนนงามเพื่อให้ทาํ การผลิตเส้นไหม
และนํามาขายให้ และกลุ่มสตรี แม่บา้ นบัวแก้ว เพือ่ ให้เป็ นผูน้ าํ ผ้าไหมที่ทอแล้วไปทําการตัดเย็บเป็ น
เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปและนํามาส่ งให้แก่ กลุ่มสตรี แม่บา้ นกุดรังเพื่อนําออกขายต่อไป
สําหรับนางสมจิตร บุรีนอก ซึ่งเป็ นประธานกลุ่มสตรี ทอผ้าไหม บ้านกุดรัง มักได้รับ
เชิญให้เป็ นวิทยากรไปบรรยายในเรื่ องของการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมในที่ต่างๆหลายครั้ง และมีผสู ้ นใจขอ
มาศึกษาดูงาน ณ ที่ทาํ การของกลุ่มที่วดั กลางกุดรัง ซึ่งเป็ นทั้งโรงทอผ้า และร้านขายผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม เป็ นประจํา ทําให้ในระยะต่อมาได้มีกลุ่มสตรี แม่บา้ นทอผ้าไหมจากอําเภอต่างๆ ติอต่อ
ขอเข้าร่ วมเครื อข่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มสตรี แม่บา้ นทอผ้าไหมบ้านป่ ากุง อําเภอ พยัคฆภูมิพิสยั กลุ่มสตรี
แม่บา้ นทอผ้าไหมบ้านเหล่าหมากคํา อําเภอยางสี สุราช และกลุ่มสตรี แม่บา้ นทอผ้าไหมบ้านหนองโง้ว
อําเภอนาดูน ซึ่งทั้งหมดอยูใ่ นจังหวัดมหาสารคาม โดยเป็ นการเชื่อมโยงในรู ปแบบของการเรี ยนวิธีการ
ทอผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมากจากนางสมจิตร และนํามาขายให้กบั ทางกลุ่มสตรี แม่บา้ นกุดรัง
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมของเครื อข่ายอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มสตรี
แม่บา้ นกุดรัง ซึ่งต่อมาภายหลังได้จดทะเบียนเป็ นศูนย์วิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผ้าไหมตําบลกุดรัง ได้แก่
กิจกรรมสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยเป็ นการเชื่อมโยงกันในระหว่างกลุ่มแม่บา้ นดั้งเดิมที่มีการ
เชื่อมโยงการผลิตและขายผ้าไหมกันมาตั้งแต่แรก ได้แก่ กลุ่มสตรี แม่บา้ นหนองบัว กลุ่มสตรี แม่บา้ น
หนองป้ าน และกลุ่มสตรี แม่บา้ นดอนโมง
4.2.2.3 วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
สําหรับวัตถุประสงค์ของการสร้างเครื อข่ายคุณค่าผ้าขึ้น ก็เพื่อให้สมาชิกเครื อข่ายได้เกิด
ความรู ้ในการจัดการการผลิตและการตลาดเกี่ยวกับเส้นไหม ผ้าไหมมัดหมี่และผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผ้า
ไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก และเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเครื อข่ายของศูนย์วิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผ้า
ไหม ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามแนวทางการร่ วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ของคํานิยาม ค่านิยมและ
หลักการสหกรณ์ โดยมีเป้ าหมายในการที่จะเพิ่มปริ มาณมูลค่าธุรกิจให้สูงขึ้นจากระยะที่ผา่ นมา และ
สมาชิกของกลุ่มเครื อข่ายมีรายได้เพิม่ ขึ้นอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่าปี ที่ผา่ นมา
4.2.2.4 แนวทางการดําเนินงาน
สําหรับแนวทางการดําเนินงานในการสร้างเครื อข่ายคุณค่าผ้านั้น ทางคณะนักวิจยั ได้
กําหนดกรอบไว้เช่นเดียวกับเครื อข่ายคุณค่าข้าวดังนี้ คือ
ขั้นแรก จัดให้มีการประชุมเพื่อการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และแผนปฎิบตั ิงานร่ วมกัน
ของสมาชิกกลุ่มเครื อข่าย
ขั้นต่อมา
จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงร่ วมกันในการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความเป็ น
รู ปธรรมยิง่ ขึ้น ซึ่งในข้อตกลงนั้นจะไม่มีขอ้ สัญญาผูกมัดแต่อย่างหนึ่งอย่างใด แต่จะเป็ นข้อผูกพันทางใจ
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ทางความคิดในการที่จะช่วยเหลือและร่ วมมือกันในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั เครื อข่าย และให้
เกิดความยัง่ ยืนต่อไป
ขั้นสุ ดท้าย เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของเครื อข่ายที่สามารถเห็นเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น จะ
ดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการ ซึ่งได้แก่ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมหาสารคามและ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ในการเข้ามารับทราบถึงการเชื่อมโยงของเครื อข่าย และ
กิจกรรมการเชื่อมโยง รวมทั้งการเสนอให้ท้ งั 2 หน่วยงานดังกล่าว เป็ นเจ้าภาพในการจัดเวทีเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของสมาชิกเครื อข่ายให้เกิดความต่อเนื่อง อย่างไม่ขาดตอน
4.2.2.5 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
สําหรับปัจจัยแห่ งความสําเร็ จในการเชื่อมโยงเครื อข่ายผ้าให้เป็ นเครื อข่ายคุณค่านั้น
ได้แก่ ความต่อเนื่องในการพบปะกันพูดคุยกันในระหว่างกลุ่มสมาชิกของเครื อข่าย จะทําให้การเชื่อมโยง
กิจกรรมได้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะการที่สมาชิกของเครื อข่ายได้มีเวทีในการพบปะพูดคุยกัน ได้ทาํ
ให้เกิดความใกล้ชิด สนิทสนม และพร้อมที่จะร่ วมมือ ช่วยเหลือกันอย่างจริ งใจ อย่างไรก็ตาม พบว่า การ
ที่จะให้กลุ่มสมาชิกเครื อข่ายได้จดั เวทีประชุมกันเองนั้น เป็ นเรื่ องที่ทาํ ได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากในการจัด
เวทีประชุม ต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควร ซึ่งจะเป็ นภาระต่อผูจ้ ดั และผูร้ ่ วมประชุม ดังนั้น หากหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้องได้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ และทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานในการจัด เหมือนกับที่
โครงการวิจยั ได้ดาํ เนินการอยู่ ก็จะทําให้เกิดความสําเร็ จได้มากขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากการเชื่อมโยง
เครื อข่ายที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการจัดตั้งในรู ปแบบของคณะกรรม การ ซึ่งน่าจะเป็ นข้อยุง่ ยากในการเชื่อมโยง
กัน จึงเห็นว่าการที่มีหน่วยงานทําหน้าที่ประสานงานจัดเวทีประชุม จะทําให้แต่ละองค์กรสมาชิกเกิด
ความเกรงใจและพร้อมใจที่จะมาประชุมร่ วมกันนัน่ เอง
ปัจจัยแห่งความสําเร็ จอีกประการหนึ่งได้แก่ ความมุ่งมัน่ ซื่อสัตย์และความพยายามอย่าง
เข้มแข็งในตัวผูน้ าํ โดยเฉพาะนางสมจิตร บุรีนอก ประธานศูนย์วิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผ้าไหมบ้านกุดรัง
ในการที่จะให้สมาชิกได้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการผลิต การมัดย้อม
และการทอผ้าไหมมัดหมี่ ลายสร้อยดอกหมากให้กบั สมาชิกของเครื อข่าย เพื่อเป็ นฐานการผลิต และยัง
สามารถถ่ายทอดการเป็ นวิทยากรเผยแพร่ ความรู ้ผา้ ไหมลายสร้อยดอกหมาก
เอกลักษณ์ของจังหวัด
มหาสารคาม ให้แพร่ หลายกว้างขวางออกไปอีกด้วย ซึ่งหากผูน้ าํ ของแต่ละกลุ่มองค์กรที่เข้าร่ วมเครื อข่าย
มีความมุ่งมัน่ และพยายามดังเช่นนางสมจิตร บุรีนอก ก็คาดว่าการสร้างเครื อข่ายคุณค่าผ้าก็จะประสบ
ความสําเร็ จได้เป็ นอย่างดี
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บทที่ 5
บทสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์ เครือข่ าย
สําหรับตัวแบบในการวิเคราะห์เครื อข่าวข้าวนั้น
จากการศึกษาพบว่าการเชื่อมโยง
เครื อข่ายข้าว จากสหกรณ์ที่ตอ้ งการเชื่อมโยงเครื อข่าย จํานวน 13 สหกรณ์น้ นั ในเบื้องต้นขณะนี้จะมี
เพียง 9 สหกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายพันธมิตรได้ทนั ที เนื่องจากในการจัดเวทีประชุมเพื่อหา
จุดร่ วมในการสร้างเครื อข่ายพันธมิตร
เพื่อวางแผนกรอบทิศทางการดําเนินงานหรื อสร้างวิสยั ทัศน์
ร่ วมกันพบว่า ในการบริ หารจัดการสหกรณ์ซ่ ึงเป็ นองค์กรธุรกิจ ควรจะต้องปิ ดบัญชีได้และเป็ นปัจจุบนั
ในปี บัญชีน้ นั ๆ จึงจะทําให้สหกรณ์อื่นยอมรับและเข้าใจ แม้วา่ หลักสหกรณ์จะเป็ นสิ่ งหนึ่งที่ยดึ โดยความ
เอื้ออาทร เพื่อนช่วยเพื่อน หรื อพี่สอนน้อง แต่ระดับผูน้ าํ ที่มีทกั ษะความรู ้บริ หารจัดการที่จะขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานให้ยงั่ ยืน ยังแตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีเพียงเครื อข่ายคุณค่า 9 สหกรณ์ (ภาพที่ 7 ) ซึ่งจะเป็ นตัว
แบบในการเชื่อมโยงธุรกิจและเป็ นลูกโซ่พ่ งึ พาในธุรกิจอื่นที่เกื้อหนุนกันเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของ
สมาชิกต่อไป

สกก.เมือง
จํากัด

สกก.กันทร
วิชัย จํากัด

สกก.แกดํา
จํากัด

สหกรณ์
การเกษตร
บรบือ จํากัด

สกก.พยัคฆ
ภูมพิ สิ ั ย
จํากัด

สกก.นาดูน
จํากัด

สกก.
เกษตรวิสัย
จํากัด

สกก.
โกสุ มพิสัย
จํากัด
สกก.
วาปี ปทุม
จํากัด

68

ผูฝ้ าก
ผูข้ ายข้าว

ผูร้ ับฝาก
ผูซ้ ้ือข้าว

ภาพที่ 7 กลุ่มเครือข่ ายข้ าวทีเ่ ป็ นตัวแบบในการเชื่อมโยงเพือ่ แก้ ปัญหาความยากจน
ส่ วนตัวแบบของกลุ่มเครื อข่ายผ้า พบว่า จากผลของการเชื่อมโยงเครื อข่าย ได้ทาํ ให้
สมาชิกได้มีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของกลุ่ม เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ มี
การพึ่งพากันทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้สมาชิกของกลุ่มมีโอกาสในการ
ลงทุน มีรายได้มากขึ้น และมีความต่อเนื่องอย่างเป็ นรู ปธรรม ทําให้ทุกกลุ่มที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายได้เห็น
ความมีคุณค่าของการสร้างเครื อข่ายและได้ยดึ เป็ นตัวแบบในการเชื่อมโยงเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
ร่ วมกัน(ภาพที่ 8)
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กลุ่มแม่บา้ นป่ า
กุง อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสยั

กลุ่มแม่บา้ น
หนองบัว
กิ่งอ.กุดรัง

ผ้าทอไหม

ให้ความรู้

ผ้าทอ

กลุ่มแม่บา้ น
หนองป้ าน
กิ่ง อ.กุดรัง

เงินกู้

เงินกู้

ตัดเย็บเสื้ อผ้าไหมสําเร็ จรู ป

ผ้าทอไหม
เงินกู้

กลุ่มแม่บา้ น
เหล่าหมากคํา
อ.ยางสี สุราช

ศูนย์วสิ าหกิจชุ มชน
แปรรู ปผ้าไหมตําบล
กุดรัง กิง่ อ.กุดรัง

ให้ความรู้

ผ้าทอไหม
ผ้าทอไหม
เงินกู้
เงินกู้

ให้ความรู้

ตัดเย็บเสื้ อผ้า
กลุ่มแม่บา้ น
หนองโง้ว
อ.นาดูน

กลุ่มแม่ บ้าน
ดอนโมง
กิง่ อ.กุดรัง

กลุ่มแม่ บ้าน
โนนงาม
กิง่ อ.กุดรัง

กลุ่มแม่บา้ น
บัวแก้ว
กิ่ง อ.กุดรัง

ภาพที่ 8 กลุ่มเครือข่ ายผ้ าทีเ่ ป็ นตัวแบบในการแก้ปัญหาความยากจน

5.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ทชี่ ี้ให้ เห็นบทบาทของเครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
5.2.1 เครือข่ ายข้ าว
จากบทบาทในการเชื่อมโยงธุรกิจในด้านเงินฝาก และการรวบรวมข้าว จะมีผลทําให้ สหกรณ์ที่
เชื่อมโยงกันสามารถที่จะอํานวยสิ นเชื่อเพือ่ การเกษตรให้กบั สมาชิก โดยเฉพาะสมาชิกที่จดทะเบียนคน
ซึ่งได้มีการคาดว่าสิ นเชื่อที่สมาชิกผูจ้ ด
จนที่ตอ้ งการสิ นเชื่อเพื่อไปทําการผลิตได้ตามความต้องการ
ทะเบียนคนจนได้รับนั้น สามารถที่จะนําไปทําการผลิตข้าวและรวบรวมมาขายให้กบั ทางสหกรณ์ ซึ่ง
สหกรณ์และเครื อข่ายข้าวของสหกรณ์กส็ ามารถรับซื้อได้ท้ งั หมด โดยปี 2548 พบว่า ปริ มาณสิ นเชื่อ
การเกษตรที่เครื อข่ายสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม
ได้ให้แก่สมาชิกที่จดทะเบียนคนจนมีจาํ นวน
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41,442,537 บาท ซึ่งหากสมาชิกที่จดทะเบียนคนจนเหล่านี้ ได้นาํ ไปทําการผลิตข้าวเปลือก โดยใช้ขา้ ว
พันธุ์ดีที่เกิดจากการเชื่อมโยงเครื อข่ายกัน ก็จะได้ปริ มาณข้าวทั้งหมดประมาณ 8,032.5 ตัน คิดเป็ นมูลค่า
เท่ากับ 72,292,500 บาทตามราคาข้าวเฉลี่ยตันละ 9,000 บาท(ตารางที่ 5.1) ทั้งนี้ โดยตั้งข้อสมมุติฐานที่
เกษตรกรทํานาเฉลี่ย 15 ไร่ ต่อครัวเรื อน และได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ ละ 45 ถัง ซึ่งหากกล่าวโดยภาพรวมแล้ว ก็
จะทําให้สมาชิกผูจ้ ดทะเบียนคนจน สามารถมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ได้ผลผลิตและมีรายได้เพิ่ม
สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ในระดับหนึ่ง
ตารางที่ 5.1 ปริมาณสิ นเชื่อทีส่ หกรณ์ ให้ กบั สมาชิกทีจ่ ดทะเบียนคนจนและมูลค่ าข้ าวทีค่ าดว่ า
สมาชิกทีจ่ ดทะเบียนคนจนจะรวบรวมขายให้ กบั สหกรณ์
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อสหกรณ์

สกก.โกสุ มพิสัย จํากัด

จํานวนสมาชิก
สหกรณ์ ทจี่ ด
ทะเบียนคนจน
(คน)

จํานวนสมาชิกผู้ สิ นเชื่อทีส่ หกรณ์
จดทะเบียนคน ให้ กบั สมาชิดทีจ่ ด
จนทีม่ าขอกู้เงิน ทะเบียนคนจน
สหกรณ์ (คน)
(บาท)

มูลค่ าข้ าวที่
คาดว่ า
สมาชิก
รวบรวมขาย
ให้ กบั
สหกรณ์
(บาท)
2,398,000
3,280,500

174

54

3

3

150,000

182,250

สกก.เมืองมหาสารคาม

514

150

5,831,887

9,112,500

สกก.เชียงยืน จํากัด

1,262

707

49,254,726

42,950,250

สกก.บรบือ จํากัด

412

148

8,127,924

8,991,000

สกก.วาปี ปทุม จํากัด

102

28

2,700,000

1,701,000

สกก.พยัคฆภูมิพิสัย จํากัด

7

7

190,000

425,250

สกก.นาดูน จํากัด

1

1

30,000

60,750

สกก.กันทรวิชยั จํากัด

212

92

2,760,000

5,589,200

รวม

2,687

1,190

71,442,537

72,292,500

สกก.แกดํา จํากัด

5.2.2 เครือข่ ายผ้ า
จากบทบาทในการเชื่อมโยงธุรกิจของเครื อข่ายผ้าในเรื่ องเงินกูแ้ ละธุรกิจการซื้อขายผ้า
ไหม ทําให้สมาชิกที่ไปจดทะเบียนคนจนของเครื อข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผ้าไหมกุดรัง ได้รับ
ความช่วยเหลือในด้านสิ นเชื่อเพื่อการผลิต โดยเป็ นสิ นเชื่อเส้นไหมมูลค่าคนละ 6,000 บาท และเมื่อ
สมาชิกทอเป็ นผ้าไหมแล้ว ก็จะนํามาขายให้กบั กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งในปี ที่ผา่ นมา ทางกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฯกุดรัง ได้มีการให้สินเชื่อเส้นไหมแก่สมาชิกที่ไปจดทะเบียนคนจน จํานวน 6 คน คิดเป็ นมูลค่า
36,000 บาท ซึ่งคาดว่าสมาชิกที่จดทะเบียนคนจน จะสามารถนําเส้นไหมไปทอเป็ นผ้าไหม และนํามาขาย
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ซึ่งคาดว่าจะเป็ นมูลค่าธุรกิจการซื้อขายผ้าไหมของสมาชิกที่จดทะเบียนคนจน ประมาณ 43,200 บาท
(ตารางที่ 5.2) โดยมีขอ้ สมมุติฐานอยูท่ ี่ สมาชิก 1 คนกูเ้ งินได้คนละ 6,000 บาท สามารถนําไปซื้อเส้นไหม
ทอผ้าได้ 3 ผืนต่อเดือน ราคาขายเฉลี่ยผืนละประมาณ 2,400 บาท ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะมีเวลาในการทอ
ผ้าประมาณปี ละ 10 เดือน จะเห็นได้วา่ จากบทบาทของการเชื่อมโยง ได้ทาํ ให้สมาชิกที่จดทะเบียนคนจน
มีโอกาสในการประกอบอาชีพและสามารถเพิ่มรายได้ให้กบั ตนเองได้เป็ นอย่างดี
ตารางที่ 5.2 ปริมาณสิ นเชื่อทีท่ างกลุ่มวิสาหกิจฯให้ กบั สมาชิกทีจ่ ดทะเบียนคนจนและมูล
ค่ าผ้ าไหมทีค่ าดว่ าสมาชิกทีจ่ ดทะเบียนคนจนจะรวบรวมขายให้ กบั กลุ่มฯ
ที่

วิสาหกิจชุมชน

จํานวนสมาชิก ที่ จํานวนสมาชิกผู้
จดทะเบียนคนจน จดทะเบียนคน
(คน)
จนทีม่ าขอกู้เงิน
และทําธุรกิจ
ด้ วย(คน)

สิ นเชื่อทีใ่ ห้ กบั สมา
ชิดทีจ่ ดทะเบียน
คนจน
(บาท)

1

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รู ปผ้าไหมกุดรัง
รวม

37

6

36,000

มูลค่ าผ้ าไหม
ทีค่ าดว่ า
สมาชิกทอได้
และรวบรวม
ขายให้ กบั
กลุ่ม(บาท)
43,200

37

6

36,000

43,200

บทที่ 6
สรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการดําเนินการ
6.1.1 การดําเนินการเป็ นไปตามแผนการวิจยั
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ในการดําเนินงานครั้งนี้ ได้ดาํ เนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
และขั้นตอนการดําเนินงานที่ได้กาํ หนดไว้ต้ งั แต่แรก โดยมีการศึกษาสถานการณ์ และสร้างกระบวนการ

72

เรี ยนรู ้ร่วมกันในการเชื่อมโยงเครื อข่ายของทั้งกลุ่มสหกรณ์จดทะเบียน และกลุ่ม สหกรณ์ภาคประชาชน
ซึ่งในผลสุ ดท้ายก็ได้มีการสร้างเครื อข่ายนําร่ องและการขยายเครื อข่าย ซึ่งได้แก่ เครื อข่ายข้าวของกลุ่ม
สหกรณ์จดทะเบียน จํานวน 9 สหกรณ์ และกลุ่มเครื อข่ายผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผ้าไหม
จํานวน 6 กลุ่มสตรี แม่บา้ น
สิ่ งที่ทาํ ให้การดําเนินงานในครั้งนี้เป็ นไปด้วยดี เป็ นเพราะกลุ่มเครื อข่ายที่ได้มาทําการเชื่อมโยง
เป็ นเครื อข่ายคุณค่าเหล่านี้
ได้ให้ความสนใจและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการที่จะเข้าร่ วมเป็ น
เครื อข่ายกัน โดยทุกฝ่ ายได้เห็นเป็ นโอกาสดีที่ทางคณะนักวิจยั ได้จดั ให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดยมี
นักวิชาการจากทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเสริ ม
รวมทั้งทุกฝ่ ายได้เข้าใจถึง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเชื่อมโยง จึงมีส่วนให้การดําเนินงานของคณะนักวิจยั เป็ นไปตามแผนการ
วิจยั ด้วยดี
6.1.2 ปัญหาและอุปสรรคทีพ่ บ
สําหรับปั ญหาและอุปสรรคที่พบนั้น ได้แก่ ระยะเวลาในการวิจยั ที่มีค่อนข้างจํากัด ทําให้การ
ดําเนินงานในบางเรื่ องขาดความละเอียดและรอบคอบ เช่น การเก็บรวมรวมข้อมูลที่สาํ คัญและน่าสนใจ
ของบางกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสหกรณ์ อาจทําได้ไม่ดีพอ ประกอบกับการเก็บบันทึกข้อมูลของบางกลุ่ม
อาชีพและบางสหกรณ์กม็ ีรายละเอียดไม่มากนัก ทําให้นกั วิจยั ขาดข้อมูลที่จะนํามาตัดสิ นใจในการติดต่อ
ประสานงานในการสร้างและขยายเครื อข่าย ซึ่งหากมีเวลาในการดําเนินงานมากขึ้น ก็จะช่วยทําให้การ
สร้างและขยายเครื อข่ายทําได้ดีข้ ึน โดยเฉพาะการจัดทําข้อตกลงกันในระหว่างสมาชิกของเครื อข่าย ที่จะ
ช่วยสร้างความมัน่ ใจในการเชื่อมโยงและสร้างความเข้มแข็งให้กบั เครื อข่าย
ก็ยงั มีขอ้ จํากัดบางประการที่เป็ นปั ญหาและอุปสรรคต่อการ
ในส่ วนของตัวคณะนักวิจยั เอง
ดําเนินการวิจยั อยูบ่ า้ ง เนื่องจากนักวิจยั แต่ละท่านต่างก็มีหน้าที่การงานประจําที่จะต้องปฏิบตั ิ และหลายๆ
ท่านก็อยูต่ ่างที่ต่างสํานักงานกัน การทําให้มีเวลาที่วา่ งตรงกันจึงมักเป็ นเรื่ องที่ลาํ บาก แต่อย่างไรก็ดี สิ่ งนี้
ก็ไม่ได้เป็ นปัญหาและอุปสรรคมากมายนัก และด้วยความรับผิดชอบงาน จึงทําให้คณะนักวิจยั ได้เสี ยสละ
เวลาในบางครั้งจากงานอื่นเพื่องานวิจยั จนสามารถดําเนินงานได้ประสบความสําเร็ จ
6.2 ประโยชน์ ทตี่ วั นักวิจัยและทีมวิจัยได้ รับ
6.2.1 ชุ ดความรู้ใหม่
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาํ ให้ทีมวิจยั ได้รับความรู ้ใหม่ๆขึ้นมาบ้างพอสมควร ได้แก่ กระบวนการ
เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม กล่าวคือ ได้เห็นว่า หากเปิ ดโอกาสหรื อกระตุน้ ให้ทางสมาชิกของกลุ่มเครื อข่ายที่
ได้เข้าประชุมร่ วมกัน ได้พดู คุยและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี แล้ว จะทําให้ได้รับรู ้กระบวนการหรื อ
วิธีคิดของชาวบ้าน ตามวิถีทางของเขาอย่างแท้จริ ง เช่น วิธีคิดของกลุ่มเครื อข่ายข้าวเกี่ยวกับความเชื่อมัน่
ในการขายข้าวเปลือกกับการชําระเงิน โดยใช้วิธีการที่ให้สหกรณ์ที่รับซื้อข้าวเปลือก นําเงินไปฝากไว้กบั

73

สหกรณ์ที่ตอ้ งการขายข้าวเปลือก ซึ่งการฝากเงินก็จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามระเบียบอยูแ่ ล้ว และเมื่อ
ถึงฤดูขายข้าว สหกรณ์ที่ตอ้ งการขายข้าวเปลือก ก็จะนําข้าวไปขายให้กบั สหกรณ์ที่ตอ้ งการซื้อข้าว โดย
ให้สหกรณ์ที่ขายข้าวหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ฝากไว้ ซึ่งทําให้เกิดความเชื่อมัน่ ในการเชื่อมโยงธุรกิจว่า
จะไม่มีการบิดพริ้ วต่อกันในการชําระเงิน
นอกจากนี้ ได้เห็นถึงความสามารถในวิธีคิดของแม่สมจิตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
ไหมบ้านกุดรังของเครื อข่ายผ้า ในการชักชวนให้สตรี กลุ่มแม่บา้ นได้หนั มาประกอบอาชีพในการทอผ้า
และเชื่อมโยงในการทําธุรกิจ โดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการผลิตระหว่างการทํานา ทําไร่ เลี้ยววัว เลี้ยว
ควาย กับการเข้าเป็ นสมาชิกของกลุ่มทอผ้าไหมว่า การทอผ้าไหมและผ้าฝ้ าย เป็ นการใช้ความสามารถ
ดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็ นประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ที่แน่นอนและมัน่ คงกว่าที่จะประกอบ
อาชีพการเกษตรเพียงอย่างเดียว หรื อใช้แรงงานไปประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น อาชีพรับจ้างในเมือง เป็ นต้น
ชุดความรู ้ใหม่อีกประการหนึ่งได้แก่ การบริ หารจัดการของศูนย์วิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผ้าไหม
บ้านกุดรัง ที่มีการพัฒนาเทคนิคการทอผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัด
มหาสารคามมาโดยตลอด ทําให้ได้รับรางวัลและเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไป ซึ่งทางศูนย์ฯได้มีการพัฒนารู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ การฝึ กฝนและให้ความรู ้ในการทอผ้า การจัดหาวัตถุดิบให้กบั สมาชิก การแลกเปลี่ยนสิ นค้า
ระหว่างกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีการจัดการผลประโยชน์ โดยนอกจากสมาชิกจะ
มีรายได้จากการขายผลผลิตให้ทางศูนย์ฯแล้ว ยังมีการจัดแบ่งเงินปันผลคืนให้กบั สมาชิกเป็ นรายปี ตาม
การถือหุ น้
ผลกําไรส่ วนหนึ่งจะถูกแบ่งไว้เป็ นทุนของศูนย์ฯและสนับสนุนการพัฒนาของหมู่บา้ นและ
ขยายกิจการของศูนย์ฯต่อไป
6.2.2 ทักษะและประสบการณ์ ใหม่
สําหรับทักษะและประสบการณ์ใหม่ที่ทีมคณะนักวิจยั ได้รับ
น่าจะเป็ นเรื่ องของการที่คณะ
นักวิจยั ได้ไปพบปะกับบุคคลและชาวบ้านกลุ่มใหม่ๆที่ไม่เคยรู ้จกั หรื อพบปะมาก่อน ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้
ในเรื่ องราวใหม่ๆบางเรื่ องที่มีความแตกต่างไปจากที่ได้เคยประสบพบเห็นมาก่อน
ซึ่งสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานร่ วมกับบุคคลและชาวบ้านในสถานที่อื่นๆได้เป็ นอย่างดี เช่น การที่ได้มีการ
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคามซึ่งมาเป็ นประธานในการเปิ ดการ
ประชุม หรื อการได้รับทราบนโยบายการพัฒนางานสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคามจากหัวหน้าสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด รวมทั้งการที่ได้พบปะกับประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และผูจ้ ดั การสหกรณ์
การเกษตรในหลายแห่ ง รวมทั้งประธานกลุ่มแม่บา้ นสตรี ทอผ้าและชาวบ้านอีกหลายๆคน ในการประชุม
และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งถือได้วา่ เป็ นประสบการณ์ใหม่และเป็ นการเพิม่
ทักษะให้กบั ทีมวิจยั ได้เป็ นอย่างดี
6.3 ข้ อเสนอแนะ
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6.3.1 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจัย
(1). ในการกําหนดแผนดําเนินงานการวิจยั ควรกําหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับปริ มาณงานที่
จะต้องทําจริ งตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และควรมีการเผือ่ เวลาไว้ดว้ ยบ้างตามสมควร เพือ่ ที่จะได้มี
เวลาในการตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไข
(2).ในการเชื่อมโยงเครื อข่าย ควรเริ่ มต้นจากเครื อข่ายที่มีอยูแ่ ล้วในพื้นที่ และองค์กรในเครื อข่าย
ควรเป็ นองค์กรที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน และหากเป็ นไปได้ควรจะอยูใ่ นพื้นที่ซ่ ึงอยูไ่ ม่ห่างไกลกันมากนัก
เพื่อความสะดวกในการติดต่อและมีกิจกรรมร่ วมกัน
(3). ในการดําเนินการเชื่อมโยง ควรให้องค์กรในท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทร่ วมด้วย เช่น
องค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อ อบต. และหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ เช่น สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
(4). ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานร่ วมกันระหว่างองค์กรสมาชิกในเครื อข่าย เพราะนอกจากจะเป็ น
การได้ศึกษาเรี ยนรู ้ร่วมกันแล้ว ยังเป็ นการสร้างความคุน้ เคยและความสนิทสนมในระหว่างสมาชิกของ
เครื อข่ายได้เป็ นอย่างดี
(5).ควรจัดให้มีการจัดทําข้อตกลงกันในระหว่างองค์กรสมาชิกในเครื อข่าย
เพื่อให้เกิดความ
ผูกพันต่อกันในการเชื่อมโยงกัน แต่ความผูกพันดังกล่าวนั้น ไม่ควรจะเป็ นการสร้างภาระให้แก่ฝ่ายใด
ฝ่ ายหนึ่ง ควรเป็ นความผูกพันทางใจมากกว่า
6.3.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการต่ อยอดโครงการวิจัยในอนาคต
(1). การศึกษาเพื่อการพัฒนาผูน้ าํ องค์กรต้นแบบ โดยเฉพาะการพัฒนาแนวคิดในด้านบริ หาร
จัดการชุมชนตามหลักสหกรณ์ และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้เกิดความคิดเชิงบูรณาการในการ
แก้ปัญหาความยากจน
(2). การศึกษาเพื่อพัฒนากลุ่มและองค์กรประชาชนให้รู้จกั การทําแผนธุรกิจชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการนําทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัว
และชุมชน
(3).
การติดตามและประเมินผลการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่เกิดขึ้นขั้นต้น เพื่อให้ทราบถึงแนว
ทางการพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งและยัง่ ยืนของเครื อข่ายที่แท้จริ ง
(4). การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่จดทะเบียนคนจนโดยเฉพาะผูท้ ี่
มีรายได้ต่าํ กว่าเกณฑ์ จปฐ. โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(5). การหนุนเสริ มเครื อข่ายให้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์การเชื่อมโยง และการแปลงแผนกลยุทธ์
ไปสู่แผนปฎิบตั ิการ
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รายงานสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร
“การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่ จังหวัดมหาสารคาม”
จากสภาพปั ญหาที่สาํ คัญของจังหวัดมหาสารคามประการหนึ่ง ซึ่งได้แก่ปัญหา
ความยากจนของประชาชน ทําให้ทางจังหวัดต้องกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
มหาสารคามเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยกําหนดกลยุทธ์ให้มีการพัฒนาและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนทุกระดับ รวมทั้งการสร้างเครื อข่ายขององค์กร ซึ่ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้ ที่ตอ้ งการเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาไปสู่ ความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วย กลุ่ม/องค์กร และ
สหกรณ์ ที่มีการจดทะเบียน และไม่ได้จดทะเบียนหรื อ สหกรณ์ภาคประชาชน โดย
วิธีการวิจยั จะเป็ นการวิจยั ทั้งทางปริ มาณและคุณภาพ ในลักษณะการวิจยั เชิงปฎิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม(Participatory Action Research : PAR) โดยการสร้างกระบวนการเรี ยนรู้
ร่ วมกันในระหว่างผูน้ าํ ของแต่ละกลุ่ม/องค์กร ร่ วมกับคณะนักวิจยั และเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงาน สหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม ในระยะเวลา 12 เดือน(สิ งหาคม 2548-กรกฎาคม
2549) ซึ่ งคาดว่าจากผลการวิจยั จะทําให้ทราบถึงสถานการณ์การเชื่อมโยงเครื อข่ายของ
ขบวน การสหกรณ์ รู ปแบบของกระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าในปั จจุบนั และ
แนวทางในการพัฒนาไปสู่ ความเข้มแข็งของเครื อข่ายคุณค่า ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ขบวนการ สหกรณ์เหล่านั้น ในการที่จะนําผลไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนของ
การเชื่อมโยงเครื อข่ายในอนาคตต่อไป
สําหรับบทบาทและภารกิจของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
ได้แก่การให้ความ
ช่วยเหลือแก่สมาชิกในหลายๆด้านแล้วแต่วตั ถุประสงค์ของแต่ละกลุ่ม/องค์กร
เช่น
จัดหาเงินทุนให้สมาชิกได้กยู้ มื ไปใช้ในการผลิต
จัดหาตลาดหรื อรับซื้อผลิตผลจาก
สมาชิก หรื อติดต่อแหล่งรับซื้อต่างๆ การรับฝากเงินเพื่อให้สมาชิกมีความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจในอนาคต การให้สินเชื่อเพื่อให้สมาชิกที่ขาดแคลนเงินทุนได้กยู้ มื เงินดอกเบี้ย
ตํ่าไปใช้ ทั้งนี้โดยมีเป้ าหมายในการบริ การและอํานวยความสะดวกให้กบั สมาชิกเพื่อ
การเพิ่มรายได้ และขยายโอกาส อย่างไรก็ตาม บทบาทและการดําเนินภารกิจของ กลุ่ม/
องค์กร เหล่านี้ยงั ประสบกับปั ญหาและอุปสรรคหลายๆประการ เช่น ปัญหาในการ
บริ หารงานอันเนื่องมาจากการมีจุดเด่นและจุดด้อยของกลุ่ม/องค์กร ปั ญหาในด้านการ
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ขาดแคลนเงินทุน ปัญหาทางด้านการตลาด ปัญหาการขาดแคลนปั จจัยการผลิต
โดยเฉพาะในเรื่ องแหล่งนํ้า ปัญหาการบริ หารงานที่ขาดประสิ ทธิ ภาพ แต่กพ็ บว่าในแต่
ละกลุ่ม/องค์กร เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะมีการหาทางแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคกันโดย
ตลอด ทั้งโดยวิธีการของกลุ่ม/องค์กรเองส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(C.E.O) รวมทั้ง องค์การบริ หารส่ วนตําบล(อ.บ.ต.)
ในส่ วนของการเชื่อมโยงเครื อข่ายนั้น จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า มีหลาย
กลุ่ม/องค์กร ที่มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายกันอยูบ่ า้ งแล้ว แต่กย็ งั ไม่เห็นเป็ นรู ปธรรมที่
ชัดเจน ซึ่ งจากการจัดเวทีในครั้งแรก พบว่ามีการติดต่อดําเนิ นธุรกิจโดยการเชื่อมโยง
เครื อข่ายที่เป็ นรู ปธรรมและอย่างต่อเนื่องแล้วใน 2 เครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่ายเชื่อมโยง
ธุรกิจการรับฝากเงินและรับซื้อข้าวเปลือก ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร และเครื อข่าย
เชื่อมโยงธุรกิจการทอผ้าของกลุ่มแม่บา้ นกิ่งอําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
สําหรับการขึ้นทะเบียนคนจน จากจํานวนประชากรทั้งจังหวัด 942,909 คน มี
จํานวนผูจ้ ดทะเบียนคนจน 170,386 คน จากจํานวนครัวเรื อนที่จดทะเบียน 135,500
ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 18.07 ของประชากรทั้งจังหวัด และเมื่อจําแนกตามรายได้ต่อ
เดือนของผูจ้ ดทะเบียนคนจน พบว่า ร้อยละ 33.60 มีรายได้อยูใ่ นช่วงระหว่าง 500-1,000
บาท รองลงมาร้อยละ 23.56 เป็ นผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยกว่า 500 บาทต่อเดือน ส่ วนผูท้ ี่มีรายได้
สู งกว่า 4,000 บาทต่อเดือนมีเพียงร้อยละ 8 ของผูจ้ ดทะเบียนคนจนเท่านั้น และเมื่อ
จําแนกตามปั ญหา (แบบ สย.1-7) พบว่าผูจ้ ดทะเบียนคนจน มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินมาก
ที่สุดร้อยละ 38.37 ของจํานวนปัญหา รองลงมาเป็ นปั ญหาที่ดินทํากินและปั ญหาเกี่ยวกับ
ที่อยูอ่ าศัย
ส่ วนจํานวนผูจ้ ดทะเบียนคนจนซึ่ งเป็ นสมาชิกเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์น้ นั
พบว่า ในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่เป็ นเครื อข่ายพันธมิตรในการวิจยั ครั้งนี้ จํานวน 10
สหกรณ์ มีผไู้ ปจดทะเบียนคนจน 2,724 คน จาก จํานวนสมาชิกทั้งหมด 40,686 คน ซึ่ ง
คิดเป็ นร้อยละ 6.70 ของสมาชิกสหกรณ์ท้ งั หมด และเมื่อแยกตามสภาพของปัญหา
พบว่าปั ญหาที่สมาชิกสหกรณ์ไปจดทะเบียนมากที่สุด ได้แก่ ปั ญหาหนี้ในระบบ คิดเป็ น
ร้อยละ 62.30 รองลงมาเป็ นเรื่ องของปัญหาหนี้นอกระบบร้อยละ 10.87 แต่หากพิจารณา
เฉพาะปั ญหาเรื่ องของที่ดินโดยภาพรวมก็จะเป็ นปั ญหาค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน คิดเป็ น
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ร้อยละ 22.31 (ปั ญหาไม่มีที่ดินทํากิน,มีที่ดินแต่ไม่เพียงพอ และที่ดินไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ )
แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่า การจดทะเบียนคนจนของสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละแห่งนั้น มีความ
แปรปรวนอย่างเป็ นที่น่าสนใจ เนื่องจาก บางสหกรณ์มีสมาชิกมากแต่มีผไู ้ ปจดทะเบียน
น้อย
แต่ในบางสหกรณ์ที่มีสมาชิกจํานวนน้อยกว่ากลับมีผทู ้ ี่ไปจดทะเบียนคนจน
มากกว่า หรื อในบางสหกรณ์มีผไู้ ปจดทะเบียนคนจนเพียงคนเดียวแต่ในบางสหกรณ์มีผู้
ไปจดทะเบียนคนจนเป็ นจํานวนกว่าพันคน ซึ่งน่าจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น
ความไม่รู้วา่ รัฐบาลมีโครงการจดทะเบียนคนจน หรื อความไม่สะดวก ยุง่ ยากในการ
เดินทางไปทําการจดทะเบียนคนจน รวมทั้งความไม่เชื่อมัน่ ว่าทางราชการจะสามารถ
ช่วยเหลือแก้ปัญหาตามที่แจ้งไว้ได้ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่น่าจะได้มีการศึกษาเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนยิง่ ขึ้น ในโครงการของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนในระดับรากหญ้า
ในส่ วนของสหกรณ์ภาคประชาชน
หรื อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
มหาสารคามที่เป็ นเครื อข่ายพันธมิตรในโครงการวิจยั ซึ่ งได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รู ปผ้าไหมตําบลกุดรัง กิ่งอําเภอกุดรัง นั้น มีจาํ นวนสมาชิกที่ไปจดทะเบียนคนจน 37 คน
จากสมาชิกทั้งหมด 45 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 82 ของสมาชิกทั้งหมด และกลุ่มบ้านโนน
งามมีผจู ้ ดทะเบียนคนจน 6 คน จากสมาชิกทั้งหมด 25 คน ส่ วนในอีก 4 กลุ่มที่เหลือ ไม่
มีสมาชิกของกลุ่มไปจดทะเบียนคนจนเลย โดยปั ญหาหลักได้แก่ปัญหาหนี้ในระบบ
และหนี้นอกระบบเช่นเดียวกับของกลุ่มสหกรณ์การเกษตร คิดเป็ นร้อยละ 53.49 และ
25.58 ตามลําดับ
สําหรับขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่า ได้มีการจัดทํากิจกรรม
ต่างๆที่เป็ นรู ปธรรม ตั้งแต่เริ่ มต้น จนสิ้ นสุ ดโครงการวิจยั โดยจัดแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนแรกเป็ นกระบวนการศึกษาเพื่อวางแผนในการสร้างเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์
ส่ วนที่ 2 เป็ นกระบวนการสร้างเครื อข่ายกลุ่มสหกรณ์การเกษตร หรื อเครื อข่ายข้าว และ
ส่ วนที่ 3 เป็ นกระบวนการสร้างเครื อข่ายกลุ่มอาชีพ หรื อเครื อข่ายผ้า
กระบวนการศึกษาเพื่อวางแผนในการสร้างเครื อข่าย เป็ นการเริ่ มต้นดําเนินการ
วิจยั เพื่อหาแนวทางการสร้างเครื อข่ายที่เหมาะสม ซึ่ งมีข้ นั ตอนการดําเนินงานตั้งแต่
นักวิจยั ในโครงการร่ วมประชุมพัฒนาโครงร่ างงานวิจยั
เพื่อเสนอแบบโครงการวิจยั
ให้กบั สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และต่อมาได้เข้าร่ วมประชุมสรุ ป
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สังเคราะห์บทเรี ยนจากชุดโครงการวิจยั การเชื่อมโยงเครื อข่ายสหกรณ์และกลุ่มองค์กร
ประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัด และประชุมเชิงปฎิบตั ิการร่ วมกับนักวิจยั โครงการวิจยั การ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด เพื่อทําความเข้าใจร่ วมกันในการ
ดําเนินงานวิจยั ของโครงการฯ และเมื่อลงปฎิบตั ิงานในพื้นที่ได้มีการเข้าพบผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดและประชุมร่ วมกับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานจังหวัดและสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
เพื่อชี้แจงความเป็ นมาและแผนการดําเนินงานโครงการวิจยั ฯ
หลังจากนั้น
ได้
ทําการศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ในพื้นที่ แล้วทําการคัดเลือกกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ ที่น่าสนใจและมี
ศักยภาพในการเชื่อมโยงเครื อข่ายกับองค์กรอื่นๆในพื้นที่จงั หวัด
และหลังจากที่ได้
รายชื่อกลุ่ม/องค์กรที่มีศกั ยภาพจํานวน 50 องค์กร จึงได้มีการจัดการเวทีประชุมครั้งแรก
ขึ้น เพื่อชี้แจงโครงการวิจยั และระดมความคิดเห็นเรื่ อง “แนวทางการพัฒนาการสร้าง
เครื อข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนและสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม” โดยผูร้ ่ วม
ประชุมได้แก่ ผูน้ าํ องค์กรจาก 29 องค์กร ประกอบด้วยกลุ่มสหกรณ์การเกษตร 10
องค์กร กลุ่มองค์กรการเงิน 7 องค์กร กลุ่มอาชีพ 12 องค์กร และกลุ่มองค์กรสนับสนุน
มาจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด และ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผลการประชุม พบว่าทั้ง 29 องค์กรเห็นถึงประโยชน์
ของการเชื่อมโยงเครื อข่ายและมีความประสงค์จะเชื่อมโยงเครื อข่ายภายใต้การสนับสนุน
ของโครงการวิจยั ฯ หลังจากนั้น จึงได้มีการจัดเวทีประชุมครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อระดมความ
คิดเห็นในหัวข้อเรื่ อง “รู ปแบบกิจกรรมในการเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่ม/ องค์กร และ
สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม” มีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดและผูน้ าํ องค์กร จํานวน 46 คน ซึ่ งมาจาก 25 องค์กร ในการศึกษา
รู ปแบบกิจกรรมในการเชื่อมโยง ได้ใช้กระบวนการ AIC (Appreciation Influence
Control) โดยให้แต่ละองค์กรได้มีการวิเคราะห์จุดแข็งขององค์กร เช่น การดําเนินงาน
ประสบความสําเร็ จ หรื อต้องการจะเชื่อมโยงเพื่อช่วยเหลือองค์กรอื่น และจุดอ่อนของ
องค์กร เช่น การดําเนินงานประสบปั ญหา หรื อเป็ นจุดอ่อนที่ตอ้ งการให้องค์กรอื่นมา
ช่วย แล้วแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าประชุมตามกิจกรรมหลักเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่ องรู ปแบบ
กิจกรรมในการเชื่อมโยงเครื อข่าย และให้แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการระดมสมอง ผลจาก
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การประชุม ได้กิจกรรมหลักๆ ที่มีศกั ยภาพในการเชื่อมโยงเครื อข่ายเบื้องต้น 3 เครื อข่าย
ได้แก่ เครื อข่ายข้าว เครื อข่ายผ้า และเครื อข่ายการเงิน อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้เห็นว่า
เครื อข่ายการเงินมีขอ้ จํากัดในการเชื่อมโยงหลายประการ จึงได้ตดั ออกไปก่อน
สําหรับกระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่ากลุ่มสหกรณ์การเกษตร หรื อเครื อข่าย
ข้าว มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในระหว่างสมาชิกเครื อข่าย
โดยจัดการประชุมหมุนเวียนไปตามสํานักงานสหกรณ์การเกษตรอําเภอต่างๆเดือนละ 1
ครั้ง ผลจากการจัดเวทีประชุม ทําให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจขึ้นอีกหลายประเภท
นอกจากการเชื่อมโยงข้าวเปลือก ได้แก่ การเชื่อมโยงธุรกิจการฝากเงิน ธุรกิจการให้เงินกู้
และธุรกิจเมล็ดพันธุ์ขา้ ว เป็ นต้น ส่ วนกระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่ากลุ่มอาชีพ หรื อ
เครื อข่ายผ้า มีข้นั ตอนในการดําเนินงาน โดยคณะนักวิจยั ได้ไปเยีย่ มชมกลุ่มสตรี ทอผ้า
ไหมและแปรรู ปผลิตภัณฑ์บา้ นกุดรังและมีการจัดเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่มผ้า
ไหมตามสถานที่ของกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายเพื่อให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสมาชิก มี
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในระหว่างสมาชิกเครื อข่าย ผลจาก
การจัดเวทีประชุม ทําให้เกิดการเชื่อมโยงขึ้นอีกหลายประเภทนอกจากการผ้าไหม ได้แก่
การเชื่อมโยงธุรกิจเส้นไหม ธุรกิจการตัดเย็บเสื้ อผ้าไหม ธุรกิจการรับฝากขาย และการ
ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการทอผ้า
สําหรับเครื อข่ายคุณค่าที่เป็ นผลงานของคณะนักวิจยั ในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม
ที่ได้ทาํ การเสริ มสร้างและพัฒนาประกอบด้วย เครื อข่ายข้าวและเครื อข่ายผ้า
เครื อข่ายข้าว เป็ นการเชื่อมโยงกิจกรรมของเครื อข่ายสหกรณ์การเกษตร โดยมี
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด เป็ นแม่ข่ายใหญ่ กิจกรรมทางธุรกิจเป็ นการรับซื้อ
ข้าวเปลือกจาก สหกรณ์การเกษตรต่างๆอีกจํานวน 10 สหกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีเครื อข่าย
ย่อย มีการดําเนินกิจกรรมการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ขา้ วเปลือกพันธุ์ดี และการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์ต่างๆ โดยมี สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชยั จํากัด เป็ นแม่ข่าย
ส่ วนเครื อข่ายผ้า เป็ นการเชื่อมโยงธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและขายเส้นไหม การ
ทอและขายผ้าไหม การตัดเย็บและขายเสื้ อผ้าไหมสําเร็ จรู ป การขายและการขายฝากผ้า
ไหม การให้เงินกู้ และสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีกลุ่มสตรี แม่บา้ น บ้านกุดรัง
เป็ นแม่ข่ายหลัก และมีกลุ่มสตรี แม่บา้ นอีก 8 กลุ่มร่ วมเป็ นเครื อข่าย
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จากบทบาทในการเชื่อมโยงธุรกิจในด้านเงินฝาก และการรวบรวมข้าว มีผลทําให้
สหกรณ์ที่เชื่อมโยงกันสามารถที่จะอํานวยสิ นเชื่อเพื่อการเกษตรให้กบั สมาชิกโดยเฉพาะ
สมาชิกที่จดทะเบียนคนจนที่ตอ้ งการสิ นเชื่อเพื่อไปทําการผลิตได้ตามความต้องการ ซึ่ ง
คาดว่าสิ นเชื่อที่สมาชิกผูจ้ ดทะเบียนคนจนได้รับนั้น สามารถนําไปทําการผลิตข้าวและ
รวบรวมมาขายให้กบั ทางสหกรณ์ ซึ่ง สหกรณ์และเครื อข่ายข้าวของสหกรณ์กส็ ามารถ
รับซื้อได้ท้ งั หมด โดยปี 2548 พบว่า ปริ มาณสิ นเชื่อที่เครื อข่ายสหกรณ์ ได้ให้แก่สมาชิก
ที่จดทะเบียนคนจน 71,442,537 บาท ซึ่ งหากสมาชิกนําไปทําการผลิตข้าวเปลือก โดยใช้
ข้าวพันธุ์ดีที่เกิดจากการเชื่อมโยงเครื อข่ายกัน
ก็จะได้ปริ มาณข้าวทั้งหมดประมาณ
8,032.5 ตัน คิดเป็ นเงิน 72,292,500 บาท ซึ่ งจะเห็นว่าสมาชิกผูจ้ ดทะเบียนคนจน
สามารถมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ได้ผลผลิตและมีรายได้เพิ่มสามารถแก้ปัญหา
ความยากจนได้ในระดับหนึ่ง ส่ วนเครื อข่ายผ้าในเรื่ องเงินกูแ้ ละธุรกิจการซื้อขายผ้าไหม
มีผลทําให้สมาชิกที่ไปจดทะเบียนคนจนของเครื อข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผ้าไหม
กุดรัง ได้รับความช่วยเหลือในด้านสิ นเชื่อเพื่อการผลิต โดยเป็ นสิ นเชื่อเส้นไหมมูลค่าคน
ละ 6,000 บาท และเมื่อสมาชิกทอเป็ นผ้าไหมแล้ว ก็จะนํามาขายให้กบั กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งในปี ที่ผา่ นมา ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯกุดรัง ได้มีการให้สินเชื่อเส้นไหมแก่
สมาชิกที่จดทะเบียนคนจน จํานวน 6 คน คิดเป็ นมูลค่า 36,000 บาท ซึ่ งคาดว่าสมาชิกจะ
นําเส้นไหมไปทอเป็ นผ้าไหม และนํามาขายได้เงินประมาณ 43,200 บาท จะเห็นได้วา่
จากบทบาทของการเชื่อมโยง
ได้ทาํ ให้สมาชิกที่จดทะเบียนคนจนมีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพและสามารถเพิม่ รายได้ให้กบั ตนเองได้
สรุ ปได้วา่
การดําเนินงานวิจยั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ได้กาํ หนดไว้ โดยสามารถสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันในการเชื่อมโยง
เครื อข่ายของทั้งกลุ่ม สหกรณ์จดทะเบียน และกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชน ซึ่ งในท้ายสุ ด
ได้มีการสร้างเครื อข่ายนําร่ องและการขยายเครื อข่าย ซึ่ งได้แก่ เครื อข่ายข้าวของกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเครื อข่ายผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผ้าไหม สิ่ งที่ทาํ
ให้การดําเนินงานในครั้งนี้เป็ นไปด้วยดี ได้แก่ ความสนใจและให้ความร่ วมมือของ
สมาชิกเครื อข่าย ความต่อเนื่องของการจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการเข้า
ร่ วมเป็ นเครื อข่ายกันและเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเชื่อมโยง
สําหรับ
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ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ระยะเวลาในการวิจยั ที่มีค่อนข้างจํากัด ทําให้การเก็บรวมรวม
ข้อมูลที่สาํ คัญและน่าสนใจ อาจทําได้ไม่ดีพอ ทําให้นกั วิจยั ขาดข้อมูลที่จะนํามาตัดสิ นใจ
ในการติดต่อประสานงานในการสร้างและขยายเครื อข่าย
ซึ่ งหากมีเวลาจะช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งของเครื อข่ายได้ดีข้ ึน โดยเฉพาะการจัดทําข้อตกลงกันในระหว่างสมาชิก
ของเครื อข่าย
ที่จะช่วยสร้างความมัน่ ใจในการเชื่อมโยงและสร้างความยัง่ ยืนให้กบั
เครื อข่าย นอกจากนั้นในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาํ ให้ทีมวิจยั ได้รับความรู ้ใหม่ ได้แก่
กระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วมทําให้ได้รับรู้กระบวนการในการแสดงออกหรื อวิธี
คิดของชาวบ้าน ตามวิถีทางของเขาอย่างแท้จริ ง
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บทคัดย่ อ
โครงการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์จะแสวงหาความร่ วมมือในระหว่างสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ให้สามารถ
เป็ นที่พ่ งึ ของเกษตรกรตามหลักการของสหกรณ์ที่ตอ้ งการให้องค์กรสหกรณ์เป็ นองค์กร
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน การศึกษาได้
ดําเนินการระหว่างเดือนกันยายน 2548 – สิ งหาคม 2549 วิธีการศึกษาเริ่ มจากการศึกษา
ถึงสถานการณ์
และสถานภาพของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรและองค์กรประชาชน
โดยทัว่ ไป จากนั้นก็ได้มีการจัดประชุมใหญ่ขององค์กรเป้ าหมาย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ และระดมความคิดเพื่อแสวงหาความร่ วมมือระหว่างสหกรณ์การเกษตร
และองค์กรประชาชน โดยใช้กระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control) ผล
ของการประชุมปรากฎว่าทุกองค์กรได้ให้ความสนใจในการที่จะทําให้เกิดเครื อข่ายขึ้น
อย่างจริ งจังในจังหวัดมหาสารคาม ต่อมาได้มีการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ผลของการ
ประชุมสรุ ปได้วา่ ให้มีการดําเนินการวิจยั ในเรื่ องเครื อข่ายข้าวและเครื อข่ายผ้า ซึ่ งได้มี
การเชื่อมโยงเครื อข่ายกันแต่เดิมมาแล้ว โดยกิจกรรมที่จะดําเนินการก็จะเป็ นการพัฒนา
เครื อข่ายให้กว้างขวางขึ้น ทั้งจํานวนและปริ มาณธุรกิจ ทั้งนี้โดยการจัดเวทีให้มีการ
ประชุมย่อยในแต่ละเครื อข่ายหลายๆครั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และสร้างความเข้าใจในการเชื่อมโยงธุรกิจและกิจกรรมซึ่ งกันและกัน โดยผลของการ
ดําเนินการ ทําให้เครื อข่ายข้าว ซึ่ งมี สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด และสหกรณ์
การเกษตรกันทรวิชยั จํากัด เป็ นแกนนํา ได้มีการเชื่อมโยงธุรกิจทางด้านเงินฝาก การรับ
ซื้อข้าวเปลือก การขายข้าวสารและเมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์ดี กับสหกรณ์การเกษตรอื่นๆ
เป็ นจํานวนเพิ่มขึ้น และเครื อข่ายผ้า ซึ่ งมีศูนย์วิสาหกิจชุมชมแปรรู ปผ้าไหมตําบลกุดรัง
หรื อกลุ่มแม่บา้ น บ้านกุดรังเดิม ได้มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ดา้ นการทอผ้ากับกลุ่ม
แม่บา้ นต่างๆเพิม่ ขึ้น รวมทั้งการสร้างเครื อข่ายสวัสดิการฌาปนกิจซึ่ งเป็ นกิจกรรมใหม่
ขึ้นด้วย สําหรับประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนนั้น พบว่า จากบทบาทของ
การเชื่อมโยง ทําให้สมาชิกของเครื อข่ายที่จดทะเบียนคนจน มีโอกาสในการประกอบ
อาชีพและสามารถเพิ่มรายได้ให้กบั ตนเองได้
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Abstract
This research project aims at establishing a network for cooperation among the
agricultural cooperatives and the occupation groups within the Mahasarakham
province and strengthening the networking of cooperatives and the occupation groups
so that they will be more self-reliant and able to promote better cooperation among
members of the cooperatives and occupation groups. The study was carried out
between September 2005 and August 2006. During the initial period, the general
situation of the cooperatives and occupation groups of the province as well as the
status of their networking was explored. A general meeting of the agricultural
cooperatives and occupation groups of the province was convened, and discussion and
brainstorming were done by using AIC (Appreciation Influence Control) process. As a
result, all the participants had an opinion that a functional networking should be
established among the agricultural cooperatives and occupation groups within the
Mahasarakham province. After that, the second general meeting was convened. The
conclusion from the general meeting called for the need of conducting research and
development on the existing rice and silk-cloth weaving networks. The research and
development activities include developing the networks to increase members and
expand the business and activities. Smaller forums of the agricultural cooperatives and
occupation groups were organized many times continuously, for information sharing
and development of business and activity collaboration among networks. This research
resulted in the expansion of the rice network. Borabue agricultural cooperatives limited
and Kantarawichai agricultural cooperatives limited which were the core of network
have established business links with several other agricultural cooperatives. The
collaborative activities included the money deposit business, buying the paddy, selling
the milled rice and good variety seeds. For the silk-cloth weaving network, Kud-rang
housewife group, the core of network has organized many activities with other
housewife groups in training on the methods of producing first class silk-cloth. A new
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network on cremation welfare has also been organized. Regarding the issue of poverty
mitigation, it was found that the activities of the network provided better job
opportunity and higher income for the poverty-registered members of the network.

การประชุ มชี้แจงโครงการวิจยั และระดมความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการสร้ างเครือข่ าย
กลุ่มองค์ กรประชาชนและสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดมหาสารคาม”
วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2548
ณ ห้ องประชุ มเฟื่ องฟ้า ชั้น 3 โรงแรมสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รับลงทะเบียน

นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี
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รองผู้ว่าราชการจังหวัด , ดร.รังสรรค์ สิ งหเลิศ
และคณะวิทยากร

ดร.รังสรรค์ สิ งหเลิ ศ มอบของที่ระลึกให้กบั
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
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วิ ทยากร

.

อาจารย์พชั รี สุริยะ
วิ ทยากร

บรรยากาศภายในงานอบรม
มีการแบ่งกลุ่มแสดงความคิ ดเห็น

การนําเสนอผลการระดมสมอง ของแต่ละกลุ่ม

ถ่ายรูปร่วมกันหลังจากปิ ดการประชุม

การประชุ มระดมความคิดเห็นเรื่อง “รูปแบบกิจกรรมในการเชื่อมโยงเครือข่ ายของ
กลุ่มองค์ กรประชาชนและสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดมหาสารคาม”
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2548
ณ ห้ องประชุ มเฟื่ องฟ้า ชั้น 3 โรงแรมสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รับลงทะเบียน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมจตน์ ภูศรี อธิ การบดี
กล่าวเปิ ดงาน

ดร.รังสรรค์ สิ งหเลิศ , ผศ.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอมั พร
คณะกรรมการดําเนินงาน
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การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างสมาชิกภายในกลุ่มย่อย

บรรยากาศภายในงาน
แบ่งกลุ่ม และ ออกมาอภิปรายสรุปผลทีละกลุ่ม

การประชุ มนักวิจัย เรื่อง “ความก้ าวหน้ าของการเชื่อมโยงเครือข่ ายกลุ่มองค์ กรประชาชน
และสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดมหาสารคาม ร้ อยเอ็ด และยโสธร
วันที่ 27 ตุลาคม 2548
ณ ห้ องประชุ มดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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และสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดมหาสารคาม ร้ อยเอ็ด และยโสธร
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