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คํานํา
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
ได้ รับการ
สนับสนุนเงินทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และสถาบันวิชาการสหกรณ์ ในการ
สร้ างเครื อข่ายคุณค่าของกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู ซึง่ มีกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องดังนี ้คือ กิจกรรมการศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่ /
องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวภู กิจกรรมการตรวจสอบข้ อมูลคนจนจดทะเบียนของ
สมาชิกกลุม่ /องค์กร กิจกรรมการจัดเวทีสร้ างความเข้ าใจในระหว่างกลุม่ ผู้นํา/องค์กรเรื่ องการ
จัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ องค์กรและการเชื่อมโยงเครื อข่าย กิจกรรมการจัดทํา
กรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ /องค์กร และการหนุนเสริมของทีมวิจยั
ผลการศึกษาทําให้ ทราบบริ บทของจังหวัดหนองบัวลําภู, สถานการณ์ของกลุม่ /องค์กร
ประชาชนในพื ้นที่จงั หวัด, สถานการณ์ทะเบียนคนจนจดทะเบียน,การเกิดขึ ้นของเครื อข่ายต่างๆ
ปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการวิจยั
ท้ ายที่สดุ คณะผู้วิจยั ขอขอบพระคุณทุกๆฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องที่มีสว่ นทําให้ งานวิจยั มีความสําเร็จ อันประกอบด้ วย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั สถาบันวิชาการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภู กลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
และ หน่วยงานต่างๆ ตลอดทุกภาคส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้ อง ถ้ าหากมีข้อเสนอแนะหรื อสนใจ
ข้ อมูลสามารถติดต่อได้ ที่ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
42000 โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 ต่อ 8127

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ผกากรอง)
หัวหน้ าโครงการวิจยั

บทสรุ ปสําหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)
การดําเนินกิจกรรมการวิจยั เรื่ องการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลําภู มีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องอยู่ 3 ระยะด้ วยกัน คือ ระยะที่หนึง่ เกี่ยวข้ องกับการศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงาน
โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการเตรี ยมการ,
ของกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
การศึกษาสถานการณ์
และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัด
หนองบัวลําภู,การตรวจสอบข้ อมูลคนจนจดทะเบียนในจังหวัดหนองบัวลําภู, การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สร้ างความเข้ าใจและประเมินความสนใจผู้นําสหกรณ์/กลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่
จังหวัดหนองบัวลําภู, การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่
จังหวัดหนองบัวลําภู ระยะที่สองเกี่ยวข้ องกับการทดลองนําแผนไปปฏิบตั โิ ดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการ
ติดตามผลการดําเนินงานและการสนับสนุนการสร้ างเครื อข่าย และระยะที่สามเกี่ยวข้ องกับการประเมินผล
และจัดทํารายงานโดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อสรุปบทเรี ยน,
และจัดทํา
รายงานผลการวิจยั โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมตามเนื ้อหาในแต่ละบทดังต่อไปนี ้
1. บทนํา
จากการศึกษาบริ บทของกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภูโดยใช้
การศึกษาจากเอกสาร,การสัมภาษณ์, การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและอื่นๆพบว่าอาชีพหลักของประชาชน
เป็ นอาชีพการเกษตร
โดยเพาะปลูกข้ าวมากที่สดุ รองลงไปคือข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์และอ้ อยโรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมการเกษตร มีภาคบริการของเอกชนเป็ นจํานวนน้ อย ทําให้ รายได้ ตอ่
หัวของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลําภูตาํ่ ที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ทางด้ านศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะทางด้ านหัตถกรรมประชาชนมีความเชี่ยวชาญในการทอผ้ าไหม ผ้ าฝ้าย หมี่ขิด ซึง่ ทอกันมา
ตังแต่
้ โบราณ นอกจากนี ้ยังมีความสามารถในการผลิตเครื่ องจักสาน โดยใช้ วสั ดุจากไม้ ไผ่,ต้ นคล้ าแล้ วเอา
ไปย้ อมสี ทําเป็ นกระติบข้ าว, พัด, ตะกร้ าและของใช้ ประจําครัวเรื อน เป็ นต้ น
จากการสํารวจข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ /องค์กรในจังหวัดหนองบัวลําภูจํานวน 124 กลุม่ พบว่า
้
71 กลุม่ รองลงมาเป็ นสหกรณ์ มีจํานวนทังหมด
้
ส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ เกษตรกร/กลุม่ อาชีพ มีจํานวนทังหมด
53 สหกรณ์ ในส่วนของสหกรณ์จําแนกออกตามประเภทของสหกรณ์คือสหกรณ์การเกษตรจํานวน 38
สหกรณ์, สหกรณ์ประมงจํานวน 1 สหกรณ์, สหกรณ์การร้ านค้ าจํานวน 2 สหกรณ์, สหกรณ์ออมทรัพย์
จํานวน 4 สหกรณ์, สหกรณ์บริ การจํานวน 5 สหกรณ์,และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจํานวน 3 สหกรณ์
ผลการดําเนินงานของสหกรณ์พบว่า สมาชิกของสหกรณ์ โดยเฉลี่ยต่อกลุม่ มีจํานวน 2,204.67
คน มีจํานวนสมาชิกสูงสุด จํานวน 36,438 คน และมีจํานวนสมาชิกตํ่าสุด 20 คน ในด้ านทุนดําเนินการ

ค
สหกรณ์พบว่ามีมลู ค่าโดยเฉลี่ยจํานวน 119,309,365 บาท มีทนุ ดําเนินการสูงสุดจํานวน 3,398,889,431
บาท และทุนดําเนินการตํ่าสุด 5,523.68 บาท ส่วนในด้ านหนี ้สิน สหกรณ์ มีหนี ้สินโดยเฉลี่ย 3,865,443.26
บาท มีมลู ค่าหนี ้สินสูงสุด 19,452,674.5 บาท และหนี ้สินตํ่าสุด 80,811.98 บาท ส่วนในด้ านลูกหนี ้จาก
การสํารวจพบว่าในด้ านหนี ้สินมีมลู ค่าโดยเฉลี่ยจํานวน 16,025,261.20 บาท มูลค่าหนี ้สินสูงสุดจํานวน
169,514,340 บาท และมูลค่าหนี ้สินตํ่าสุดจํานวน 3,500 บาท ส่วนในด้ านกําไรในการดําเนินงานมีมลู ค่า
โดยเฉลี่ยจํานวน 5,578,224.38 บาท มีมลู ค่ากําไรสูงสุดจํานวน 105,409,741.7 บาท และ มูลค่ากําไร
ตํ่าสุด 6,340.71 บาท
การดําเนินงานของกลุม่ อาชีพ สมาชิกของกลุม่ อาชีพ โดยเฉลีย่ ต่อกลุม่ มีจํานวน 105 คน มี
จํานวนสมาชิกสูงสุด จํานวน 405 คน และมีจํานวนสมาชิกตํา่ สุด 12 คน ในด้ านทุนดําเนินการกลุม่ อาชีพ
พบว่ามีมลู ค่าโดยเฉลี่ยจํานวน 272,183.44 บาท มีทนุ ดําเนินการสูงสุดจํานวน 1,285,377 บาท และทุน
ดําเนินการตํ่าสุด 24,343 บาท ส่วนในด้ านหนี ้สิน กลุม่ /องค์กร มีหนี ้สินโดยเฉลีย่ 40,000 บาท มีมลู ค่า
หนี ้สินสูงสุด 50,000 บาท และหนี ้สินตํา่ สุด 30,000 บาท ส่วนในด้ านลูกหนี ้ และกําไร กลุม่ อาชีพไม่มี
กิจกรรมการดําเนินการ
สถานการณ์ความเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุม่ /องค์กรประชาชนในจังหวัดหนองบัวลําภู ได้ มีการ
เชื่อมโยงอยูแ่ ล้ วในหลายกลุม่ /องค์กรในเครื อข่ายต่างๆ อาทิ เครื อข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกร, เครื อข่ายการผลิตและการตลาดของกลุม่ อาชีพในสหกรณ์ภาคเกษตร,เครื อข่ายการกู้เงิน,
เครื อข่ายการฝากเงินและเครื อข่ายอื่นๆที่ค้นพบจากการจัดเวที
จากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และเมินความสนใจเมื่อวันที่ 28-29 กันยายน
2548และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 พบประเด็นที่น่าสนใจในเรื่ องความคาดหวัง,สภาพปั ญหาและจุดแข็ง
จุดอ่อนของกลุม่ /องค์กรในจังหวัดหนองบัวลําภูดงั รายละเอียดในเอกสารฉบับสมบูรณ์
2. บทสังเคราะห์ ข้อมูลคนยากจนในพืน้ ที่จังหวัดหนองบัวลําภู
ผลการสํารวจข้ อมูลคนจนพบว่าในจังหวัดหนองบัวลําภูมีประชากรทังหมด
้
498,513 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 100 มีผ้ มู าลงทะเบียนคนจน 25,874 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.2 ของประชากรทังจั
้ งหวัด โดยแบ่ง
ออกตามพื ้นที่ พบว่าอําเภอเมืองหนองบัวลําภูมีผ้ มู าลงทะเบียนมากที่สดุ จํานวน 11,370 คนคิดเป็ นร้ อย
ละ 43.9 รองลงมาคืออําเภอสุวรรณคูหาจํานวน 4,565 คนคิดเป็ นร้ อยละ 17.6 การแบ่งตามปั ญหา
คณะวิจยั ได้ คดั เลือกจากปั ญหาที่มีความจําเป็ นมากที่สดุ เพียงหนึง่ ปั ญหาพบข้ อมูลดังนี ้คือปั ญหาไม่มีที่ทํา
กินมีจํานวนมากที่สดุ จํานวน 13,481 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.1 รองลงมาคือปั ญหาหนี ้สินภาคประชาชน
จํานวน 8,294 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.1 แบ่งเป็ นสมาชิกสหกรณ์โดยแยกเป็ น สมาชิกสหกรณ์ที่จด
ทะเบียนจํานวน 3,236 คนคิดเป็ นร้ อยละ 12.5 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ภาคประชาชนจํานวน 1,737 คนคิด

ง
เป็ นร้ อยละ 6.7
และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ที่เข้ าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็ นสหกรณ์จดทะเบียนจํานวน
1,967 คนคิดเป็ นร้ อยละ 7.6 และสหกรณ์ภาคประชาชนจํานวน 1,187 คนคิดเป็ นร้ อยละ 4.6
3. ขัน้ ตอน/กระบวนการสร้ างเครื อข่ ายคุณค่ าของทีมวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ กําหนดขันตอนและกระบวนการในการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าทังสามระยะ
้
ประกอบด้ วยกิจกรรมทังหมด
้
26 กิจกรรม (กิจกรรมหลังสุดคือการสรุปบทเรี ยนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2549) โดยมีกิจกรรมหลักที่สําคัญและผลที่เกิดขึ ้นเรียงตามลําดับดังนี ้คือ
การประชุมทีมวิจยั เพื่อการวางแผนในการวิจยั ,การประสานงานกับหน่วยงานที่
ระยะที่หนึง่
เกี่ยวข้ อง,การเก็บข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู,การประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และประเมินความสนใจ,การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อค้ นหารูปแบบและ
กระบวนการในการเชื่อมโยงเครื อข่าย,การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานใน
การเชื่อมโยงเครื อข่าย,การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อกําหนดแผนการทํากิจกรรมเครื อข่าย
ระยะที่สองเป็ นการดําเนินการเพื่อนําแผนไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละเป็ นการประชุมเพื่อขยายผลการ
ดําเนินกิจกรรมของเครื อข่ายต่างๆและ
ระยะที่สามเป็ นระยะของการประเมินผลและการจัดทํารายงาน
4. เครือข่ ายที่เกิดขึน้
การดําเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครื อข่ายของทีมวิจยั หนองบัวลําภูตงแต่
ั ้ เริ่ มดําเนินกิจกรรมเมื่อวันที่
28-29 กันยายน 2548 เป็ นการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และประเมินความสนใจในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2549
เป็ นการประชุมเพื่อสรุปบทเรี ยน ได้ ค้นพบและก่อให้ เกิดเครื อข่ายต่างๆตามเป้าหมายของทีมวิจยั ตามลําดับ
ของกิจกรรมและประเภทของเครื อข่ายดังต่อไปนี ้
1. เครื อข่ายการเรี ยนรู้ เป็ นเครื อข่ายแรกที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินงานของทีมวิจยั โดยเกิดขึ ้นจากผล
ของการประชุมเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2548
2. เครื อข่ายธุรกิจ เป็ นเครื อข่ายที่เกิดขึ ้นต่อเนื่องจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
โดยจําแนกออกได้ เป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ ด้ วยกันคือ
2.1 เครื อข่ายรายทาง เป็ นเครื อข่ายที่มีอยูแ่ ล้ วและได้ ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยกลุม่ /
องค์กรดังกล่าวเป็ นสมาชิกของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
เมื่อได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภายในเครื อข่ายก็สามารถ
พัฒนาเครื อข่ายเดิมของกลุม่ /องค์กรทังทางด้
้
านการเรี ยนรู้และทางธุรกิจ
โดยความร่วมมือของสมาชิก

จ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ของจังหวัดหนองบัวลําภูอาทิ เครื อข่ายใยบวบ, เครื อข่ายแปรรูปปลา, เครื อข่ายจักสาน,
เครื อข่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น
2.2 เครื อข่ายใหม่ เป็ นเครือข่ายที่เกิดขึ ้นใหม่เนื่องมาจากกลุม่ /องค์กรประชาชนในจังหวัด
หนองบัวลําภูเห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงเครื อข่ายจึงได้ รวมตัวกันสร้ างเครื อข่ายตามฐานทาง
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลําภู อาทิ เครื อข่ายข้ าว, เครือข่ายผ้ า เป็ นต้ น
5. บทสังเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
การดําเนินการวิจยั โดยการสร้ างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั และกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่
จังหวัดหนองบัวลําภู ได้ ก่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ของเครื อข่ายในบางระดับเนื่องมาจากข้ อจํากัดในเรื่ องเวลา
และอื่นๆ ผลสัมฤทธิ์ที่ก่อให้ เกิดเป็ นรูปธรรมอย่างชัดเจนได้ แก่ การรวมกลุม่ หรื อการสร้ างสัมพันธภาพ
ระหว่างกลุม่ /องค์กร, การเกิดการเรี ยนรู้กระบวนการในการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น ผลสัมฤทธิ์ที่ก่อให้ เกิดเป็ น
รูปธรรมอยูบ่ ้ างได้ แก่ การแก้ ปัญหาบางอย่างที่บคุ คลหรื อกลุม่ /องค์กรประสบอยู,่ การจัดการตนเองและ
กลุม่ /องค์กรในด้ านต่างๆ เป็ นต้ น ส่วนผลสัมฤทธิ์ที่ยงั ไม่ก่อให้ เกิดเป็ นรูปธรรม อันเนื่องมาจากเครื อข่ายคุณ
ค่าที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินการของทีมวิจยั ได้ แก่ การพึง่ พาตนเอง และ การมีอํานาจต่อหรื อพลังของกลุม่ /
องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
ผลที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินกิจกรรมของเครื อข่ายได้ สง่ ผลกระทบต่อการแก้ ปัญหาความยากจน ใน
ด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1.
การลดรายจ่าย ได้ เกิดขึ ้นต่อกลุม่ /องค์กรต่างๆ ซึง่ ส่งผลกระทบในระดับบุคคลที่เป็ น
สมาชิกของกลุม่ /องค์กร ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ. การซื ้อวัตถุดบิ จากกลุม่ /องค์กรที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่าย,
การฝึ กอบรมร่วมกัน, การใช้ แหล่งเรี ยนรู้จากกลุม่ /องค์กรที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่าย เป็ นต้ น
2.
การเพิม่ รายได้
จากการดําเนินกิจกรรมของเครื อข่ายได้ ก่อให้ เกิดการเพิม่ รายได้ จาก
กิจกรรมต่างๆ อาทิ. การขายสินค้ าให้ แก่กลุม่ /องค์กรที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่าย, การฝากขายสินค้ ากับ
กลุม่ /องค์กรต่างๆที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่าย เป็ นต้ น
3.
การขยายโอกาส ผลของการดําเนินกิจกรรมของเครื อข่ายได้ ก่อให้ เกิดการขยายโอกาส
ให้ แก่กลุม่ /องค์กรต่างๆ อาทิ. การเพิ่มแหล่งวัตถุดบิ , ตลาด, การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
6. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุปประกอบด้ วยผลการดําเนินการตามแผน,ปั ญหาอุปสรรคในการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทีมวิจยั
และปั จจัยสภาพแวดล้ อมอื่นๆ,ประโยชน์ที่นกั วิจยั ได้ รับในแง่ของความรู้ใหม่และทักษะ/ประสบการณ์ที่
ได้ รับ ตลอดจนข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงขบวนการวิจยั และการต่อยอดโครงการวิจยั ในอนาคต

บทคัดย่ อ
แนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
_________________________
งานวิจยั ฉบับนี ้ศึกษาแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR) จําแนกกระบวนการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ คือ (๑)
การศึกษาสถานการณ์ จังหวัดหนองบัวลําภู สถานการณ์ และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์ /กลุ่ม/
องค์กรประชาชนพื ้นที่จงั หวัดและการตรวจสอบข้ อมูลคนจนจดทะเบียน โดยการสํารวจทังข้
้ อมูลทุติยภูมิ
และข้ อมูลปฐมภูมิ จากกลุม่ /องค์กร 2 กลุม่ ประกอบด้ วย กลุม่ สหกรณ์จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชน
้
124 กลุ่ม (๒) การจัดเวทีเพื่อสร้ างความเข้ าใจในระหว่างผู้นํากลุ่ม/องค์กร เพื่อประเมิน
จํานวนทังหมด
ความสนใจและกํ า หนดกรอบทิ ศ ทางในการดํ า เนิ น งานของเครื อ ข่ า ยโดยการประชุม เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร
(Workshop) ในแต่ละกลุ่มที่สนใจโดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม (SWOT Analysis) และ
เทคนิคการระดมพลังสร้ างสรรค์ (AIC) และ (๓) การหนุนเสริ มของทีมวิจยั และการประเมินผลโครงการโดย
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมและการจัดทํารายงานวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า (๑) การศึกษาสถานการณ์จงั หวัดหนองบัวลําภู สถานการณ์และบทบาทการ
ดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่ /องค์กรประชาชนพื ้นที่จงั หวัด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรโดย
ั้
านวน 53 สหกรณ์ มีการ
ปลูกข้ าวมากที่สดุ กลุม่ /องค์กรส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ อาชีพมีสหกรณ์อยูท่ งหมดจํ
ดําเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงเครื อข่ายอยูแ่ ล้ วในหลายกลุม่ /องค์กรในเครื อข่ายต่างๆ อาทิ เครื อข่ายการ
เชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร, เครื อข่ายการผลิตและการตลาดของกลุม่ อาชีพในสหกรณ์
ภาคเกษตร,เครื อข่ายการกู้เงิน,เครื อข่ายการฝากเงินและเครื อข่ายอื่นๆที่ค้นพบจากการจัดเวที นอกจากนี ้
จากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และเมินความสนใจเมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2548และ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 พบประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องความคาดหวัง,สภาพปั ญหาและจุดแข็งจุดอ่อนของ
กลุม่ /องค์กรในจังหวัดหนองบัวลําภู
ผลการสํารวจข้ อมูลคนจนพบว่าในจังหวัดหนองบัวลําภูมีประชากรทังหมด
้
498,513 คน มีผ้ มู า
ลงทะเบียนคนจน 25,874 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.2 ของประชากรทังจั
้ งหวัด พบว่าอําเภอเมือง
หนองบัวลําภูมีผ้ มู าลงทะเบียนมากที่สดุ รองลงมาคืออําเภอสุวรรณคูหา การแบ่งตามปั ญหาคณะวิจยั ได้
คัดเลือกจากปั ญหาที่มีความจําเป็ นมากที่สดุ เพียงหนึง่ ปั ญหาพบข้ อมูลดังนี ้คือปั ญหาไม่มีที่ทํากินมีจํานวน
มากที่สดุ รองลงมาคือปั ญหาหนี ้สินภาคประชาชน แบ่งเป็ นสมาชิกสหกรณ์โดยแยกเป็ น สมาชิกสหกรณ์ที่
จดทะเบียนจํานวน 3,236 คน สมาชิกสหกรณ์ภาคประชาชนจํานวน 1,737 คน และเป็ นสมาชิกสหกรณ์
ที่เข้ าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็ นสหกรณ์จดทะเบียนจํานวน 1,967 คนและสหกรณ์ภาคประชาชนจํานวน
1,187 คน

ช

การดําเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครื อข่ายของทีมวิจยั หนองบัวลําภู ได้ ค้นพบและก่อให้ เกิดเครื อข่าย
ต่างๆ ตามเป้าหมายของทีมวิจยั ตามลําดับของกิจกรรมและประเภทของเครื อข่ายดังต่อไปนี ้ คือ 1)
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ เป็ นเครื อข่ายแรกที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินงานของทีมวิจยั โดยเกิดขึ ้นจากผลของการ
ประชุมเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2548 และ 2) เครื อข่ายธุรกิจ เป็ นเครื อข่ายที่เกิดขึ ้นต่อเนื่องจากการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของเครื อข่ายการเรี ยนรู้โดยจําแนกออกได้ เป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ ด้ วยกันคือ 2.1) เครื อข่าย
รายทาง เป็ นเครื อข่ายที่มีอยูแ่ ล้ วและได้ ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยกลุม่ /องค์กรดังกล่าวเป็ นสมาชิก
ของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ เมื่อได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภายในเครื อข่ายก็สามารถพัฒนาเครื อข่ายเดิมของกลุม่ /
องค์กรทังทางด้
้
านการเรี ยนรู้และทางธุรกิจโดยความร่วมมือของสมาชิกเครื อข่ายการเรี ยนรู้ของจังหวัด
หนองบัวลําภูอาทิ เครื อข่ายใยบวบ, เครื อข่ายแปรรูปปลา, เครื อข่ายจักสาน, เครื อข่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์
เป็ นต้ น และ 2.2) เครื อข่ายใหม่ เป็ นเครื อข่ายที่เกิดขึ ้นใหม่เนื่องมาจากกลุม่ /องค์กรประชาชนในจังหวัด
หนองบัวลําภูเห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงเครื อข่ายจึงได้ รวมตัวกันสร้ างเครื อข่ายตามฐานทาง
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลําภู อาทิ เครื อข่ายข้ าว, เครือข่ายผ้ า เป็ นต้ น
ผลที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินกิจกรรมของเครื อข่ายได้ สง่ ผลกระทบต่อการแก้ ปัญหาความยากจน ใน
ด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้ คือ 1)การลดรายจ่าย ได้ เกิดขึ ้นต่อกลุม่ /องค์กรต่างๆ ซึง่ ส่งผลกระทบในระดับบุคคลที่
เป็ นสมาชิกของกลุม่ /องค์กร ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ. การซื ้อวัตถุดบิ จากกลุม่ /องค์กรที่เป็ นสมาชิกของ
เครื อข่าย, การฝึ กอบรมร่วมกัน, การใช้ แหล่งเรี ยนรู้จากกลุม่ /องค์กรที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่าย เป็ นต้ น 2)
การเพิม่ รายได้ จากการดําเนินกิจกรรมของเครื อข่ายได้ ก่อให้ เกิดการเพิ่มรายได้ จากกิจกรรมต่างๆ อาทิ.
การขายสินค้ าให้ แก่กลุม่ /องค์กรที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่าย, การฝากขายสินค้ ากับกลุม่ /องค์กรต่างๆที่เป็ น
สมาชิกของเครื อข่าย เป็ นต้ น และ 3)การขยายโอกาส ผลของการดําเนินกิจกรรมของเครื อข่ายได้ ก่อให้ เกิด
การขยายโอกาสให้ แก่กลุม่ /องค์กรต่างๆ อาทิ.การเพิ่มแหล่งวัตถุดบิ ,ตลาด, การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
จากการวิจยั ที่ผา่ นมาได้ พบปรากฏการณ์ที่สําคัญในเรื่ องของปั ญหาที่เกิดขึ ้นทังปั
้ ญหาที่เกิดจาก
นักวิจยั และปั ญหาจากปั จจัยสภาพแวดล้ อมต่างๆ อาทิ.ปั ญหาด้ านเวลา,ภาระงาน และวัฒนธรรมทาง
การเมืองเป็ นต้ น นอกจากนี ้ผลวิจยั ได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ นักวิจยั ในประเด็นดังต่อไปนี ้ 1)การสร้ าง
เครื อข่ายคุณค่าจากห่วงโซ่อปุ ทานของสินค้ าและบริ การที่กลุม่ /องค์กรมีอยู่ 2)ตัวแทนสหกรณ์ที่เป็ นสมาชิก
เครื อข่ายควรเน้ นที่ผ้ จู ดั การ 3)การแสวงหาผู้นําตามธรรมชาติ 4)ทัศนคติของกลุม่ /องค◌์กรที่มีตอ่ ส่วน
ราชการ 5)ช้ อบปิ ง้ ทัวร์ เป็ นการออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้นํากลุม่ /องค์กรเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกและแลกเปลี่ยน
ข้ อมูล
นักวิจยั ก็มีโอกาสได้ สอบถามข้ อมูลอย่างเต็มที่และเห็นสภาพการดําเนินงานของแต่กลุม่ /องค์กร
ั นธรรม/ประเพณีมาประกอบกิจกรรม จะทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมมีความสุขในการ
อย่างชัดเจน 6)การใช้ วฒ
จัดกิจกรรม เป็ นต้ น

ซ

คณะวิจยั ได้ มีข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจยั มีประเด็นดังต่อไปนี ้1)กระบวนการ
ในการวิจยั ควรกําหนดไว้ อย่างกว้ างๆและมีความยืดหยุน่ 2)เน้ นสร้ างการเรี ยนรู้ 3)กําหนดตัวแทนกลุม่ /
องค์กรให้ ชดั เจน 4) กําหนดระยะเวลาให้ เหมาะสม 5) คัดเลือกทีมวิจยั ที่ทํางานในพื ้นที่ ที่มีศกั ยภาพ
เพียงพอในด้ านข้ อมูลและการประสานงานมีเวลาเพียงพอ ในการทํางานวิจยั เพื่อให้ สามารถดําเนินงานได้
6)ประเมินและปรับปรุงการทํางานทุกขันตอนเพื
้
่อปรับกิจกรรมไห้ สอดคล้ องกับการ
อย่างต่อเนื่อง
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น และ 7)พัฒนาเครื อข่ายในขนาดที่ใหญ่ขึ ้นทังในเชิ
้ งพื ้นที่และกิจกรรมเพื่อพึง่ ตนเอง
และมีอํานาจต่อรองมากขึ ้น.

Abstract

The purpose of this research was to find the suitable method for development
of the cooperative procedures in Nongbualamphu Province. The participatory action
research (PAR) was employed in this study. It was divided into 3 stages: (1) the study
of background data of Nongbualamphu Province, including current situation and roles
of cooperatives/groups/ community organization and checking registered population
by surveying both primary and secondary data from 2 groups/organizations, which
were 124 registered and non-government cooperative groups. (2) Idea-sharing forums
were set up for understanding between groups/organization leaders to evaluate interest
and fix directions of work of the network by doing the workshop in each group
employing the SWOT and AIC analysis. (3) The back up of the research team and the
project evaluation by workshop meeting and report writing.
It reveals that (1) most of the population are farmers and rice is their major
crop. Most groups/ community organizations are occupational groups with 53
cooperatives altogether. The network linking activities are already found in many
groups/organizations, for example, linking businesses of cooperatives and farmers,
loaning networks, money-deposit networks and other networks found during the ideasharing forums. In addition, interesting issues about expectations, problem conditions,
strong and weak points of groups/ community organizations in Nongbualamphu
Province were found during the workshop meeting for idea-exchanging and interest
evaluation on September 28-29 and November 4, 2005.
The survey result of the information of the poor shows that there are 498,513
people in Nongbualamphu Province and 25,874 of the population registered or being
poor, which is 5.2% of the total population.
The population of Muang
Nongbualamphu District was the largest group which registered and the second
largest group which registered was the population of Suwannakuha District. The
research team had categorized the problems according to their severity and found that
the most severe problem was no lands to cultivate and the second severe problem was
private debts. The problems were also categorized according to the cooperative
members who were troubled, which were 3,236 registered cooperative members,
1,737 non-government cooperative members and members who joined the project,
that were, 1,967 registered cooperative members and 1,187 non-government
cooperative members.
The network linking project of the Nongbualamphu research team had found
and established new networks according to the purposes of the project, which were 1)
learning network, the first network established during the project and a result of
November 17-18, 2005 meeting. 2) business network, a result of learning network,
which is divided into 2 groups: 2.1) Along the way network , the network that already
exists and is run continuously. The groups/organizations are members of learning
network. When they exchange ideas within the network, they can develop their
group’s network both in learning and business under the cooperation of the
Nongbualamphu Province learning network such as Laffa Network, Fish
Transforming Network, Wickerwork Network and Product Transforming Network.
2.2) new network, which was newly established as groups/Nongbualamphu Province
Organization had seen the importance of network linking and gathered to build
networks according to their economics and ways of life base such as rice or fabric
network.

ญ
The result of the network has affected the poor-living solution, that are, 1)
expense reduction that happens in groups/organizations as individual in
groups/organizations in activities such as the purchase of raw material from
groups/organizations that are members of network, the together training, the usage of
learning sources from groups/organizations that are members of network. 2) The
increase of income, the work of the network has increased the income from activities
such as selling products to groups/organizations or have the groups/organizations that
are network’s members sell the products. 3) The opportunity expansion such as the
increase of raw material sources, markets and knowledge exchanging.
The research has found great phenomenon in problems both from the
researchers and environmental factors such as time, responsibility and political
cultures problems. In addition, the result of the research is beneficial to the
researchers in the following points: 1) The construction of value network from supply
links chain of products and services of the groups/organizations. 2) Members of
cooperatives should rely on their managers. 3) Informal leader finding 4) Attitudes of
groups/organizations towards the government 5) shopping tour, a visit to leaders of
groups/organizations to in depth interview and exchange information. 6) The use of
cultures/traditions as part of the activity helps those who attended the meeting enjoy
the activity.
The research team has some suggestions to improve the research steps as
follow: 1) The research step should be flexible and not too specific. 2) Giving
emphasis on learning process. 3) Indicating specific group/organization agent. 4)
setting the proper length of time 5) selecting local research team who has potential in
data, work-coordinating and has enough time in order that the work flows
continuously 6) evaluating and improving every step of work to adapt the activity to
serve unexpected situation 7) developing the bigger networks in both area and activity
aspect to rely on themselves and have power in negotiation.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 บริบทจังหวัดหนองบัวลําภู
หนองบัวลําภูแต่เดิมประมาณ พ.ศ.2106 พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชแห่งเวียงจันทน์ ได้ นําผู้คนอพยพ
เข้ ามาอาศัยและสร้ างบ้ านแปลงเมืองขึ ้นที่บริเวณหนองซําช้ าง ซึง่ เป็ นหนองนํ ้าขนาดใหญ่เชิงเขาภูพาน และ
ยกฐานะเป็ นเมืองจําปานครกาบแก้ วบัวบาน มีฐานะเป็ นเมืองหน้ าด่านของเมืองเวียงจันทน์ แต่คนทัว่ ไป
เรี ยกชื่อเมืองตามลักษณะภูมิประเทศว่า เมืองหนองบัวลุม่ ภู ซึง่ เป็ นต้ นกําเนิดของเมืองหนองบัวลําภูใน
้
ปั จจุบนั ในพ.ศ.2117 ระหว่างที่ไทยเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่1 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึง่ ขณะนันมี
พระชนมายุ 19 พรรษา ได้ ตามเสด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดา นํากองทัพไทยเพื่อไปช่วยกองทัพกรุง
หงสาวดีไปตีเวียงจันทน์ โดยได้ ประทับพักแรมที่บริเวณหนองซําช้ างแห่งนี ้
ในสมัยสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี
โปรดเกล้ าให้ เจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศกึ ยก
กองทัพไปตีเวียงจันทน์สําเร็จ เมืองจําปานครกาบแก้ วบัวบานหรื อหนองบัวลําภูจงึ ขึ ้นกับราชอาณาจักรไทย
ตังแต่
้ นนมา
ั้
ในพ.ศ.2450
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงโปรดเกล้ าให้
กระทรวงมหาดไทยรวมเมืองต่างๆในบริเวณหมากแข้ งตังเป็
้ นเมืองจัตวา เรียกว่าเมืองอุดรธานี ส่วนเมือง
สังกัดในบริ เวณให้ มีฐานะเป็ นอําเภอ เมืองหนองบัวลําภูจงึ กลายเป็ นอําเภอหนองบัวลําภู ขึ ้นกับจังหวัด
อุดรธานี ต่อมารัฐบาลมีนโยบายกระจายอํานาจไปสูภ่ มู ิภาค เพื่อประโยชน์ในการปกครอง การให้ บริการของ
รัฐ การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนความมัน่ คงของชาติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาได้ อนุมตั ิ
้ งหวัดหนองบัวลําภู แล้ วประกาศจัดตังเป็
้ นจังหวัดหนองบัวลําภูเมื่อวันที่ 1
ร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตังจั
ธันวาคม 2536
ที่ตงั ้ และขนาด
จังหวัดหนองบัวลําภู ตังอยู
้ ร่ ะหว่างเส้ นรุ้งที่ 17 องศาเหนือ และเส้ นแวงที่ 102 องศา
ตะวันออก อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวง
หมายเลข 210 ประมาณ 608 กิโลเมตร หรื อตามเส้ นทางกรุงเทพ - ชัยภูมิ - หนองบัวลําภู ประมาณ 518
กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 46 กิโลเมตร และมีขนาดเนื ้อที่ประมาณ 3,859 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2.4 ล้ านไร่ ประกอบด้ วยอําเภอต่าง ๆ 6 อําเภอ ดังนี ้ อําเภอเมืองหนองบัวลําภู
มีเนื ้อที่ประมาณ 907.562 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ 43 กิโลเมตร
อําเภอศรี บญ
ุ เรื อง มีเนื ้อที่ประมาณ 830.463 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 33
กิโลเมตร อําเภอสุวรรณคูหา มีเนื ้อที่ประมาณ 646.081 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากจังหวัด
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ประมาณ 65 กิโลเมตร อําเภอโนนสัง มีเนื ้อที่ประมาณ 577.736 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจาก
จังหวัดประมาณ 42 กิโลเมตร อําเภอนากลาง มีเนื ้อที่ประมาณ 570.695 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่าง
จากจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร อําเภอนาวัง มีเนื ้อที่ประมาณ 326.369 ตารางกิโลเมตร ระยะทาง
ห่างจากจังหวัดประมาณ 42 กิโลเมตร
อาณาเขต
จังหวัดหนองบัวลําภู มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี ้ ทิศเหนือติดต่อกับ อําเภอนํ ้าโสม
จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ ติดต่อกับ อําเภอสีชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อําเภอบ้ านผือ อําเภอกุดจับ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีและทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอเอราวัณ
อําเภอภูกระดึง อําเภอผาขาว อําเภอนาด้ วง จังหวัดเลย

ภาพที่ 1 แผนที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
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ลักษณะภูมปิ ระเทศ,อุณหภูมิ,ปริมาณนํา้ ฝนและป่ าไม้
โดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบสูง ประกอบด้ วยทุ่งนา ป่ าไม้ และภูเขา พื ้นที่เป็ นดินปนทราย ดินลูกรังไม่
เก็บนํ ้าในฤดูแล้ ง ส่วนใหญ่เป็ นภูเขา เทือกเขาภูพานอยูท่ างทิศตะวันออกของจังหวัดหนองบัวลําภู ภูเก้ า
เป็ นเทือกเขาแบ่งเขตอําเภอโนนสัง กับ อําเภอเมืองหนองบัวลําภู ลักษณะภูเขาเป็ นรูปยาวรีบางส่วนเป็ น
พื ้นลูกคลื่น ลอนตื ้นลอนลึกมีความสูงจากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง ประมาณ 200 เมตร
ลักษณะอากาศแบ่งออกเป็ น 3 ฤดู เช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่
ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพอากาศโดยทัว่ ไปขึ ้นอยูก่ บั มรสุมที่พดั ผ่านประจําปี จัดอยูใ่ นประเภท
ภูมิอากาศแบบพื ้นเมืองร้ อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูฝน สลับกับช่วงแห้ งแล้ ง ในฤดูหนาว
และฤดูร้อนสําหรับฤดูร้อนจะอยูร่ ะหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน อุณหภูมิสงู สุดเฉลี่ย 34 - 36 องศาเซน
เซียส ฤดูฝน อยูใ่ นระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคมและจะตกมากในเดือนสิงหาคม - กันยายน เนื่องจาก
อิทธิพลพายุดเี ปรสชัน่ ปริมาณนํ ้าฝนเฉลี่ย 1,540.9 มิลลิเมตร/ปี ฤดูหนาว อยูร่ ะหว่างเดือนพฤศจิกายน กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวมากในช่วงธันวาคม- มกราคม โดยมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 15 - 16 องศาเซนเซียส
เนื่องจากภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเทือกเขาล้ อมรอบทางด้ านตะวันออกและ
ด้ านใต้ ได้ แก่ เทือกเขาเพชรบูรณ์ ดงพญาเย็น อยูท่ างตะวันตกเทือกเขาสันกําแพง พนมดงรัก อยูท่ างด้ าน
ใต้ ทําให้ ฝนที่มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีน้อย ส่วนมากเป็ นฝนที่เกิดพายุดีเปรสชัน่ ที่เคลื่อนผ่านเข้ ามา
ในระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ค่าปานกลาง ในปี 2546 จังหวัดหนองบัวลําภูมีปริมาณนํ ้าฝนเฉลี่ย
ตลอด มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 1,010 – 1,850 มิลลิเมตร และในช่วงปี 2539 – 2546 มีฝนตกมากที่สดุ ในปี 2539
วัดได้ 1,844.8 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก 135 วัน ส่วนฝนตกน้ อยที่สดุ ในปี 2541 วัดได้ 1,016.0 มิลเิ มตร
จํานวนวันฝนตก 111 วัน (ที่มา : สถานีอตุ นุ ิยมวิทยาอุดรธานี)
จังหวัดหนองบัวลําภูมีพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยูท่ างด้ านเหนือและตะวันตก จํานวน 6 ป่ า
้ ้น 1,521,499 ไร่ โดยทัว่ ไปเป็ นป่ าโปร่งและป่ าไม้ เบญจพรรณ ปั จจุบนั กรมป่ าไม้
ปั จจุบนั มีพื ้นที่ป่ารวมทังสิ
ได้ ประกาศเป็ นพื ้นที่ปฏิรูปที่ดนิ จํานวนประมาณ 1,208,811 ไร่ มีเนื ้อที่ป่าไม้ ที่เป็ นป่ าอนุรักษ์ และพื ้นที่
อุทยานแห่งชาติรวม 312,675 ไร่ คิดเป็ น 13% ของพื ้นที่จงั หวัด
ประชากร
ประชากรเมื่อสิ ้นปี 2547 รวมทังสิ
้ ้น 494,745 คน เป็ นชาย 251,352 คน หญิง 243,393 คน
อําเภอที่มีประชากรมากที่สดุ คือ อําเภอเมืองหนองบัวลําภู มีจํานวน 96,569 คนและอําเภอศรี บญ
ุ เรื อง มี
จํานวน 96,518 คน ตามลําดับ อําเภอที่มีประชากรน้ อยที่สดุ คือ อําเภอนาวัง มีจํานวน30,042 คน จํานวน
ประชากรจําแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศปี 2547
สถานภาพแรงงาน
กําลังแรงงานรวม
1. กําลังแรงงานปั จจุบนั
1.1 ผู้มีงานทํา
1.2 ผู้วา่ งงาน
2. แรงงานรอฤดูกาล
ผู้ไม่อยูใ่ นกําลังแรงงานอายุ15ปี ขึ ้นไป
1. ทํางานบ้ าน
2. เรี ยนหนังสือ
3. อื่นๆ
อายุตํ่ากว่า15ปี
รวม

ชาย
149,087
145,797
143,023
2,775
3,290
30,671
1,413
12,291
16,967
71,594
251,352

จํานวนราษฎร
หญิง
100,111
98,745
97,077
1,667
1,367
73,051
40,132
16,611
16,307
70,231
243,393

รวม
249,198
224,542
240,100
4,442
4,656
103,722
41,545
28, 903
33,274
141, 825
494,745

ที่มา : รายงานสถิตจิ งั หวัด พ.ศ.2548

โครงสร้ างทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลําภู โดยทัว่ ไปขึ ้นอยู่กับการผลิตภาคเกษตรกรรมเป็ นหลัก
ประชาชนส่ว นใหญ่ มี อ าชี พ เกษตรกรรม พื ช เศรษฐกิ จที่ สํา คัญ ได้ แก่ ข้ า ว มัน สํา ปะหลัง ถั่ว เหลือ ง
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ และปอ ซึง่ ก็ขึ ้นอยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ทําให้ เกิดการชะลอตัวของการค้ า และการลงทุน ในขณะที่ปัจจัยทางด้ านเศรษฐกิจ ( Infrastructures )
และสิง่ อํานวยความสะดวกต่าง ๆ (Facilities) ค่อนข้ างจํากัด ยังไม่พฒ
ั นาเท่าที่ควรและกระจัดกระจายไม่
ทัว่ ถึงกัน โดยเฉพาะแหล่งนํ ้าอันเป็ นปั จจัยการผลิตที่สําคัญพื ้นฐานทางเศรษฐกิจการเกษตร แม้ ว่าค่าจ้ าง
แรงงานยังอยูใ่ นระดับตํ่า แต่ก็มีประสิทธิภาพไม่สงู นักและขาดความกระตือรื อร้ น เมื่อเปรี ยบเทียบกับจังหวัด
ใกล้ เคียงที่พฒ
ั นาไปมากพอสมควร นอกจากนี ้ยังขาดปั จจัยอื่น ๆ ที่เป็ นสิ่งจูงใจในการลงทุน เช่น แหล่ง
การท่องเที่ยวที่ ยังไม่พัฒนาเท่าที่ ควร ศูนย์ รวมของตลาดสินค้ าบริ การมีจํากัด และราคาสินค้ าบริ การ
ค่อนข้ างสูง (เมื่อเปรี ยบเทียบกับจังหวัดใกล้ เคียง) แม้ แต่อสังหาริ มทรัพย์ก็ได้ มีการกําหนดราคากันทัว่ ๆ ไป
ในระดับสูง อํานาจซื ้อค่อนข้ างตํ่า ขาดเงินออม และเงินทุนหมุนเวียน หรื อสภาพคล่องทางการเงินในท้ องที่
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เพื่อกระตุ้นการดําเนินการทางเศรษฐกิจ ธนาคารก็ปล่อยเงินกู้จํากัด และมีหนี ้เสียอยู่ในระดับสูง การโอน
เงินจากแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศและต่างจังหวัดมีไม่มากนัก แรงงานได้ เดินทางกลับมาอยู่ในภูมิลําเนา
มากขึ ้นด้ วยตามภาวะเศรษฐกิจเมื่อประสบปั ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจดังกล่าวเป็ นเวลาติดต่อกันมาหลายปี
ทํ า ให้ จังหวัดหนองบัว ลํ าภูซึ่ง เป็ นจังหวัดใหม่ที่ ยัง ไม่พ ร้ อมในหลาย ๆ ด้ า น มี ผลกระทบต่อการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้ างขวางและรวดเร็ ว โดยปรากฏว่าในช่วง 3 – 4 ปี ที่ผา่ นมา การลงทุนทัว่ ๆ ไป
ชะลอตัวลง บางรายได้ ยกเลิกโครงการลงทุน และยกเลิกกิจการไป
ภาคอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่จะเป็ นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรกรรม เช่น อุตสาหกรรมโรงสีข้าว โรงงาน
ทํามันเส้ นมันอัดเม็ด นอกจากนี ้ ยังมีอตุ สาหกรรมที่ใช้ วตั ถุดบิ ภายในจังหวัด คือ หินภูเขา เช่น โรงโม่บด
ย่อยหิน และโรงงานผลิตคอนกรี ต โรงงานผลิตภัณฑ์ป่าไม้ คือ โรงเลื่อยไม้ และค้ าไม้ แปรรูปโรงงานทํา
เครื่ องเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องเรื อนจากไม้ จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู ปี 2547
ประเภทอุตสาหกรรม
จํานวน
เงินทุน
คนงาน
เกษตร
48,573,000
126
20
10
44,145,000
อาหาร
55
5
13,030,000
ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้
83
12
21,800,000
เฟอร์ นิเจอร์ และเครื่ องเรื อน
95
3
798,500,000
สิง่ ทอ
1,271
1
1800,000
เครื่ องแต่งกาย
46
3
15,950,000
เคมี
42
3
11,005,000
พลาสติก
30
51
126,193,500
อโลหะ
348
1
365,000
ผลิตภัณฑ์โลหะ
3
31
47,706,600
เครื่ องจักรกล
109
16
257,230,000
อื่นๆ
51
156
1,386,298,100
2,259
รวม
ที่มา : รายงานสถิตจิ งั หวัด พ.ศ.2548
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ภาคเกษตรกรรม
จังหวัดหนองบัวลําภู มีพื ้นที่ทําการเกษตรกรรม ทังหมดประมาณ
้
1.5 ล้ านไร่ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
62 ของพื ้นที่ทงหมดของจั
ั้
งหวัด เป็ นพื ้นที่ทํานา 950,745 ไร่ หรื อร้ อยละ 61 พื ้นที่ปลูกพืชไร่ 341,745 ไร่
หรื อร้ อยละ 22 พื ้นที่ปลูกไม้ ผลและไม้ ยืนต้ น 73,882 ไร่ หรื อร้ อยละ 4.7 พื ้นที่ปลูกผักและไม้ ดอก 8,401
ไร่ หรื อร้ อยละ 0.5 และพืชอื่น ๆ 176,170 ไร่ หรื อร้ อยละ 11.3 การเกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด
หนองบัวลําภู คือ ทํานาข้ าว 918,352 ไร่ ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ 150,248 ไร่ อ้ อยโรงงาน 40,838 ไร่ มัน
สําปะหลัง 43,090 ไร่ ถัว่ เหลือง 33,273 ไร่ ถัว่ เขียวผิวมัน 4,332 ไร่ รายละเอียดดังตารางที่ 3 ถึง ตาราง
ที่ 5
ข้ าวนาปี
ในฤดูการผลิต ปี 2546/47 มีพื ้นที่ปลูกข้ าวนาปี จํานวน 876,501 ไร่ ลดลงจากปี 2545/46
จํานวน 118,406 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 12.89 โดยแยกเป็ นพื ้นที่เพาะปลูกข้ าวเจ้ า จํานวน 89,894 ไร่ หรื อ
ประมาณร้ อยละ 26.66 และพื ้นที่เพาะปลูกข้ าวเหนียว จํานวน 786,607 ไร่ ในฤดูการผลิตปี 2546/47 พื ้นที่
เก็บเกี่ยวข้ าวนาปี จํานวน 766,727 ไร่เพิ่มขึ ้นจากปี 2545/46 จํานวน 134,986 ไร่ หรื อร้ อยละ 20.56 โดย
แยก เป็ นพื ้นที่เก็บเกี่ยวข้ าวเจ้ า จํานวน 79,118 ไร่ และพื ้นที่เก็บเกี่ยวข้ าวเหนียว จํานวน 687,609 ไร่
ผลผลิตเฉลี่ยข้ าวเจ้ า จํานวน 316.4 กก./ไร่ ผลผลิตรวม จํานวน 25,034 เมตริ กตัน ผลผลิตเฉลี่ยข้ าว
เหนียว จํานวน 326.2 กก./ไร่ ผลผลิตรวม จํานวน 224,284 เมตริกตัน ผลผลิตรวมข้ าวนาปี จํานวน
249,318 ตัน
ตารางที่ 3 แสดงพื ้นที่เพาะปลูก ผลผลิต และมูลค่าข้ าวนาปี จําแนกเป็ นรายอําเภอ
เนื ้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื ้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิต(ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
อําเภอ
เมือง
นากลาง
โนนสัง
ศรี บญ
ุ เรื อง
สุวรรณคูหา
นาวัง
รวม

ข้ าวเจ้ า

ข้ าวเหนียว

ข้ าวเจ้ า

ข้ าวเหนียว

ข้ าวเจ้ า

ข้ าวเหนียว

32,248
22,924
17,370
14,319
2,500
533
89,894

210,944
151,513
106,955
180,980
100,155
36,606
786,607

27,601 176,842 8,528
20,701 138,692 6,505
16,554 101, 990 5,160
11,592 146,328 4,024
2,183 91,682
643
487 32,075
174
79,118 687,609 25,034

56,535
43,929
32,221
48,908
30,486
12,205
224,284

ที่มา : สํามะโนการเกษตร พ.ศ.2546 จังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

ข้ าวเจ้ า

309.0
314.2
311.7
347.2
294.6
358.2
316.4

ข้ าวเหนียว

319.7
316.7
315.9
334.2
332.5
380.5
326.2
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ตารางที่ 4 แสดงพื ้นที่เพาะปลูก ผลผลิต และมูลค่าข้ าวนาปรังจําแนกเป็ นรายอําเภอ
เนื ้อที่เพาะปลูก(ไร่) เนื ้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ผลผลิต(ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
อําเภอ
เมือง
นากลาง
โนนสัง
ศรี บญ
ุ เรื อง
สุวรรณคูหา
นาวัง
รวม

ข้ าวเจ้ า

ข้ าวเหนียว

ข้ าวเจ้ า

ข้ าวเหนียว

ข้ าวเจ้ า

ข้ าวเหนียว

182
169
2,040
621
32
3,044

94
4
782
1,327
2,207

143
167
1,761
515
32
2,618

94
4
658
1,186
1,942

57
86
752
226
11
1,131

41
2
277
515
835

ข้ าวเจ้ า

ข้ าวเหนียว

399.16
516.47
426. 84
438.33
331.25
432.14

435. 96
425.00
421.09
434.45
429. 98

ที่มา : สํามะโนการเกษตร พ.ศ.2546 จังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนพืชไร่จงั หวัดหนองบัวลําภู ปี 2546
ชื่อพืชไร่
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์
มันสําปะหลัง
อ้ อยโรงงาน
ถัว่ เหลือง
ทุ่งหญ้ าเลี ้ยงสัตว์
อ้ อยรับประทาน

จํานวนผู้ถือครอง
5,571
2,372
1,570
671
552
75

เนื ้อที่เพาะปลูก(ไร่)
99,722
29,948
36,673
7,072
10,713
1,641

เนื ้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
90,739
28,560
33,068
6,867
5,156
1,534

ที่มา : สํามะโนการเกษตร พ.ศ.2546 จังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ถั่วเหลือง
ในฤดูการผลิต ปี 2545/46 มีพื ้นที่เก็บเกี่ยวทังสิ
้ ้น 6,867 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย จํานวน178 กก.ต่อไร่
ผลผลิตรวม จํานวน 1,294 เมตริกตัน
มันสําปะหลัง
ในฤดูการผลิต ปี 2545/46 มีพื ้นที่เก็บเกี่ยว 28,560 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยจํานวน 2,426 กก./ไร่
ผลผลิตรวมจํานวน 107,713 เมตริกตัน
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ข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ของจังหวัดหนองบัวลําภูปี2545/46 มีพื ้นที่เก็บเกี่ยวทังสิ
้ ้น 90,739 ไร่
โดยมีพื ้นที่เพาะปลูกมาก ในอําเภอนากลาง อําเภอสุวรรณคูหา และอําเภอนาวัง ผลผลิตรวมจํานวน
89,239 เมตริกตัน
ภาคบริการ
ภาคบริการในจังหวัดหนองบัวลําภูประกอบด้ วยการท่องเที่ยว การขนส่ง การสื่อสาร การเงิน การ
ประกันภัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมประชาชาติและรายได้ ประชากรต่ อหัว
สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลําภู ใน ปี 2547 พบว่าประชากรมีรายได้ เฉลี่ยต่อหัว
16,808 บาทต่อปี เป็ นอันดับที่ 19 ของภาค และอันดับที่ 76 ของประเทศ ซึง่ ทังจั
้ งหวัดมีผลิตภัณฑ์มวล
รวม10,862 ล้ านบาทรายได้ สว่ นใหญ่ขึ ้นกับสาขาเกษตรกรรม ร้ อยละ 29.8 คิดเป็ นมูลค่า 3,244 ล้ านบาท
ข้ อมูลทางด้ านสังคม
ขนบธรรมเนียม
จังหวัดหนองบัวลําภูมีขนบธรรมเนียมความเป็ นอยูอ่ ย่างชาวอีสานทัว่ ๆ ไป แบบเรียบง่าย
ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ ส่วนที่นบั ถือศาสนาอื่นมีบ้างเล็กน้ อย
- การทําเครื่ องปั น้ ดินเผา ปั น้ รูปแบบต่าง ๆ และทําลวดลายเป็ นเครื่ องใช้ เครื่ องประดับตกแต่ง
ศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดหนองบัวลําภูมีศลิ ปหัตถกรรมและวัฒนธรรมการละเล่นพื ้นเมือง เช่น
- การทอผ้ าไหม ผ้ าฝ้าย หมี่ขิด ซึง่ ทอกันมาตังแต่
้ โบราณ โดยทอเป็ นผ้ าขิด หมอน ผ้ าตัดเสื ้อ
ตัดกระโปรง กล่องทิชชู และของใช้ อื่น ๆ ที่ใช้ ในครัวเรื อน เช่น โอ่งนํ ้า กานํ ้า หม้ อดิน เตาไฟ กระถาง
ดอกไม้ แจกัน เป็ นต้ น
- เครื่ องจักสาน โดยใช้ วสั ดุจากไม้ ไผ่และเอาไปย้ อมสี ทําเป็ นกระติบข้ าว พัด ตะกร้ าของใช้
ประจําครัวเรื อน เป็ นต้ น
- วัฒนธรรมการละเล่นพื ้นเมืองต่าง ๆ เช่น โปงลาง ประกอบด้ วยเครื่ องดนตรี ประเภท แคน ซอ
พิณ โปงลาง ฉิ่ง ฉาบ กลอง โหวด และการรํ าคองก้ า ซึง่ เป็ นการร่ายรํ าตามจังหวะเสียงกลองและ
เสียงเพลง เครื่ องดนตรี ที่เล่นมีกลอง 2 หน้ า จะนิยมเล่นในเวลากลางคืน
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ประเพณีท่ สี าํ คัญ
จังหวัดหนองบัวลําภูมีประเพณีที่สาํ คัญต่าง ๆ เช่น
1. งานนเรศวรมหาราช – กาชาดหนองบัวลําภู
เป็ นงานประจําปี ของจังหวัดหนองบัวลําภู จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
มีระยะเวลา 10 วัน กิจกรรมที่สําคัญคือ พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 มกราคมมี
กิจกรรมขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรมของท้ องถิ่น การฟ้อนรํ า แสดงการละเล่นแบบสมัยก่อน การออก
ร้ านค้ าของอําเภอต่าง ๆ และกิจกรรมงานกาชาดต่าง ๆ และการประกวดธิดากาชาดประจําปี
2. งานขึ ้นเขาไหว้ พระถํ ้าเอราวัณ
เป็ นงานประจําปี ของชาวอําเภอนาวัง จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 12-14 เมษายนของทุกปี กิจกรรมที่
สําคัญ ได้ แก่ การทําบุญตักบาตร พิธีรดนํ ้าดําหัว การประกวดร้ องเพลง การประกวดนางสงกรานต์(เทพี
นางผมหอม) และการประกวดผลิตผลทางการเกษตร
3. งานประเพณีสงกรานต์
เป็ นงานประเพณีท้องถิ่นของจังหวัด จัดขึ ้นระหว่างในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี
กิจกรรมที่สาํ คัญ ได้ แก่ การทําบุญตักบาตร การประกวดความสวยงามของรถขบวนแห่และนางสงกรานต์
การฟ้อนรํ าตามจังหวะดนตรี แบบอีสาน การสรงนํ ้าพระ การรดนํ ้าขอพรผู้ใหญ่ผ้ สู งู อายุ และการเล่นสาด
นํ ้าผู้คนทัว่ ไป
4. งานบุญบังไฟ
้
เป็ นงานประเพณีท้องถิ่นที่จดั เป็ นประจําปี มีการประกวดรถขบวนแห่บงไฟซึ
ั ้ ง่ ประดับตกแต่ง
อย่างสวยงาม การแข่งขันจุดบังไฟ
้ จะจัดขึ ้นภายในเดือน 6 หรื อเดือนพฤษภาคมของทุกปี
5. งานประเพณีลอยกระทง
เป็ นงานประเพณีท้องถิ่นที่ยดึ ถือปฏิบตั สิ ืบเนื่องมาแต่โบราณ จัดขึ ้นในวันที่ขึ ้น 15 คํ่า หรื อวันเพ็ญ
เดือนสิบสองของทุกปี มีกิจกรรมที่สําคัญเช่น การประกวดขบวนแห่กระทงและนางนพมาศการจัดทํากระทง
ตกแต่งด้ วยวัสดุสีตา่ ง ๆ และประดับด้ วยไฟแสงสีโชว์กลางนํ ้า มีการเปิ ดเพลงลอยกระทงเพิ่มบรรยากาศ
ในช่วงงาน การจุดพลุดอกไม้ ไฟ และการจุดโคมไฟลอยขึ ้นสูท่ ้ องฟ้า การลอยกระทงและอธิฐานขอสิง่ ที่ตน
ปรารถนา ลอยเพื่อการสะเดาะเคราะห์ หรื อลอยเพื่อขอขมานํ ้าที่มนุษย์ได้ ทิ ้งสิง่ ปฏิกลู ลงในนํ ้าตามความ
เชื่อของแต่ละคน
6. งานสัปดาห์เที่ยวพิพธิ ภัณฑ์ฟอสซิลไดโนเสาร์ และหอยหิน 150 ล้ านปี
จัดเป็ นประจําทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ มาสูท่ ้ องถิ่น จัดขึ ้นที่บริ เวณลานค้ า
ชุมชนบ้ านห้ วยเดื่อ และพิพธิ ภัณฑ์ฟอสซิลและหอยหิน 150 ล้ านปี ตําบลโนนทัน อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู มีกิจกรรมที่นา่ สนใจ คือ การแข่งขันกีฬาพื ้นบ้ าน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และ

10
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดนัดจําหน่ายผลไม้ เช่นลําไย ขนุน การจําหน่ายสินค้ าของที่ระลึก การเที่ยวชม
อุทยานหอยหิน 150 ล้ านปี และการประกวดอาหารพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น

ภาพที่ 2 แผนที่ทางวัฒนธรรมและท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลําภู

11
1.2 ข้ อมูลสถานการณ์ ท่ วั ไปในพืน้ ที่
จังหวัดหนองบัวลําภูมีกลุม่ /องค์กรประชาชนอยูก่ ระจายในเขตพื ้นที่จงั หวัดเหมือนกันจังหวัดอื่นๆใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทงกลุ
ั ้ ม่ /องค์กรประชาชนที่เกิดขึ ้นจากการจัดตังของหน่
้
วยงานภาครัฐและ
ั ้ ม่ /องค์กรประชาชนที่เป็ นสหกรณ์ทงนิ
ั ้ ติ
ภาคเอกชนและเกิดขึ ้นจากองค์กรประชาชน ที่พบได้ โดยทัว่ ไปมีทงกลุ
นัยและพฤตินยั ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6 ถึงตารางที่ 8
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลําภู
ที่
1
2
3
4
5
6

ประเภทสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ร้านค้ า
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

รวม
ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองบัวลําภู

จํานวน
38
1
4
2
5
3
53

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนกลุม่ เกษตรกร/กลุม่ อาชีพในจังหวัดหนองบัวลําภู
ที่
1
2
3
4
5

ประเภทกลุ่มเกษตรกร
กลุม่ เกษตรกรทํานา
กลุม่ เกษตรกรทําสวน
กลุม่ เกษตรกรทําไร
กลุม่ เกษตรกรเลี ้ยงสัตว์
อื่นๆ ( กลุม่ อาชีพ )
รวม
ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองบัวลําภู

จํานวน
29
5
5
16
16
71

จากการสํารวจข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ /องค์กรในจังหวัดหนองบัวลําภูจํานวน 124 กลุม่ พบว่าส่วน
ใหญ่เป็ นกลุม่ เกษตรกร/กลุม่ อาชีพ มีจํานวนทังหมด
้
71 กลุม่ รองลงมาเป็ นสหกรณ์ มีจํานวนทังหมด
้
53
สหกรณ์
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ตารางที่ 8 แสดงปริ มาณธุรกิจภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร

ที่

ชนิด
สหกรณ์

1 สหกรณ์
ภาค
เกษตร
2 สหกรณ์
นอกภาค
เกษตร
รวม

ปริมาณธุรกิจสหกรณ์(หน่วยพันบาท)
จัดหา
การ
การแปร
สินค้ า/
รวบรวมเงิน
รูป
อุปกรณ์

รับฝาก
เงิน

เงินให้ ก้ ู

7,024

109,288

329,525

246,163

1,953

686

757,859

220,156

1,901,912

678

0

0

0

2,122,069

290,399

2,011,201

330,204

246,163

1,953

686

2,879,929

การ
ให้ บริ การ

รวม

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองบัวลําภู
ผลจากการสํารวจข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของกลุม่ /องค์กร ในจังหวัดหนองบัวลําภูพบว่า ปริมาณธุรกิจ
ภาคเกษตร มีเงินที่รับฝากมีจํานวนทังสิ
้ ้น 7,024,959บาท เงินให้ ก้ ทู งสิ
ั ้ ้น 109,288,476 บาท จัดหาสินค้ า/
อุปกรณ์เพื่อจําหน่าย 329,525,769 บาท การรวบรวมเงิน 246,163,092 บาท การแปรรูป 1,953,259 บาท
การให้ บริการ686,007 บาท รวมมูลค่าปริมาณธุรกิจภาคเกษตรทังสิ
้ ้น 757,859,562 บาท ปริมาณธุรกิจ
นอกภาคเกษตร มีเงินที่รับฝาก มีจํานวนทังสิ
้ ้น 220,156,955 บาท เงินให้ ก้ ทู งสิ
ั ้ ้น 1,901,912,549 บาท
จัดหาสินค้ า/อุปกรณ์ เพื่อจําหน่าย 678,971 บาท ส่วนด้ าน การรวบรวมเงิน การแปรรูป การให้ บริ การ
ไม่มีมลู ค่าธุรกิจ รวมมูลค่าปริ มาณธุรกิจนอกภาคเกษตรทังสิ
้ ้น 2,122,069,504 บาท มูลค่าปริมาณธุรกิจ
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรรวมทังสิ
้ ้น 2,879,929,066 บาท
1.2.1 บทบาทการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์ กรประชาชนในจังหวัดหนองบัวลําภู
บทบาทการดําเนินงานของกลุม่ /องค์กรประชาชนในจังหวัดหนองบัวลําภูสว่ นใหญ่จะมีกิจกรรมที่
เหมือนกับกลุม่ /องค์กรในจังหวัดอื่นๆเพราะเป็ นกลุม่ /องค์กรชนิด/ประเภทเดียวกันกับกลุม่ /องค์กรที่มีอยูใ่ น
พื ้นที่อื่นๆทังนี
้ ้เนื่องมาจากกลุม่ /องค์กรเหล่านี ้เกิดขึ ้นจากหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรเอกชนเช่นเดียวกับใน
ที่อื่นๆดังรายละเอียดตามตารางที่ 9 ถึงตารางที่ 11
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ตารางที่ 9 แสดงกิจกรรมการดําเนินงานของกลุม่ /องค์กร
ชนิดองค์กร

สมาชิก

ทุนดําเนินการ

กิจกรรมการดําเนินการ
หนี ้สิน
ลูกหนี ้

กําไร

สหกรณ์
52,912 3,579,280,950 61,847,092.30 336,530,485
กลุม่ อาชีพ 1,577
2,449,651
80,000
ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองบัวลําภู

117,142,712
-

ผลจากการสํารวจข้ อมูล กิจกรรมการดําเนินงานของกลุม่ /องค์กร พบว่า สหกรณ์มีสมาชิก 52,912
คน ทุนดําเนินการ 3,579,280,950 บาท หนี ้สิน 61,847,092.30 บาท ลูกหนี ้ 336,530,485 บาท กําไร
117,142,712 บาท กลุม่ อาชีพมีสมาชิก 1,577 คน ทุนดําเนินการ 2,449,651 บาท หนี ้สิน 80,000 บาท
ส่วนลูกหนี ้ กําไร ไม่มีข้อมูลกิจกรรมดําเนินการเนื่องจากไม่มีการจัดทําระบบบัญชีที่ชดั เจน
ตารางที่ 10 แสดงกิจกรรมการดําเนินงานของสหกรณ์
การดําเนินงานของสหกรณ์

ค่าเฉลี่ย

สมาชิก (คน)
2,204.67
119,309,365
ทุนดําเนินการ
3,865,443.26
หนี ้สิน
16,025,261.20
ลูกหนี ้
5,578,224.38
กําไร
ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองบัวลําภู

ค่าสูงสุด

ค่าตํ่าสุด

36,438
3,398,889,431
19,452,674.5
169,514,340
105,409,741.7

20
5,523.68
80,811.98
3,500
6,340.71

ผลจากการสํารวจข้ อมูลกิจกรรมการดําเนินงานของสหกรณ์ สมาชิกของสหกรณ์ โดยเฉลี่ยต่อกลุม่
มีจํานวน 2,204.67 คน มีจํานวนสมาชิกสูงสุด จํานวน 36,438 คน และมีจํานวนสมาชิกตํา่ สุด 20 คน ใน
ด้ านทุนดําเนินการสหกรณ์พบว่ามีมลู ค่าโดยเฉลี่ยจํานวน 119,309,365 บาท มีทนุ ดําเนินการสูงสุดจํานวน
3,398,889,431 บาท และทุนดําเนินการตํา่ สุด 5,523.68 บาท ส่วนในด้ านหนี ้สิน สหกรณ์ มีหนี ้สินโดย
เฉลี่ย 3,865,443.26 บาท มีมลู ค่าหนี ้สินสูงสุด 19,452,674.5 บาท และหนี ้สินตํ่าสุด 80,811.98 บาท ส่วน
ในด้ านลูกหนี ้จากการสํารวจพบว่าในด้ านหนี ้สินมีมลู ค่าโดยเฉลี่ยจํานวน 16,025,261.20 บาท มูลค่า
หนี ้สินสูงสุดจํานวน 169,514,340 บาท และมูลค่าหนี ้สินตํ่าสุดจํานวน 3,500 บาท ส่วนในด้ านกําไรในการ
ดําเนินงานมีมลู ค่าโดยเฉลี่ยจํานวน 5,578,224.38 บาท มีมลู ค่ากําไรสูงสุดจํานวน 105,409,741.7 บาท
และ มูลค่ากําไรตํ่าสุด 6,340.71 บาท
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ตารางที่ 11 แสดงกิจกรรมการดําเนินงานของกลุม่ อาชีพ
การดําเนินงานกลุม่ อาชีพ

ค่าเฉลี่ย

105
สมาชิก (คน)
ทุนดําเนินการ
272,183.44
หนี ้สิน
40,000
ลูกหนี ้
ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองบัวลําภู

ค่าสูงสุด

ค่าตํ่าสุด

405
1,285,377
50,000
-

12
24,343
30,000
-

ผลจากการสํารวจข้ อมูลกิจกรรมการดําเนินงานของกลุม่ อาชีพ สมาชิกของกลุม่ อาชีพ โดยเฉลี่ย
ต่อกลุม่ มีจํานวน 105 คน มีจํานวนสมาชิกสูงสุด จํานวน 405 คน และมีจํานวนสมาชิกตํา่ สุด 12 คน ใน
ด้ านทุนดําเนินการกลุม่ อาชีพพบว่ามีมลู ค่าโดยเฉลี่ยจํานวน 272,183.44 บาท มีทนุ ดําเนินการสูงสุด
จํานวน 1,285,377 บาท และทุนดําเนินการตํ่าสุด 24,343 บาท ส่วนในด้ านหนี ้สิน กลุม่ /องค์กร มีหนี ้สิน
โดยเฉลี่ย 40,000 บาท มีมลู ค่าหนี ้สินสูงสุด 50,000 บาท และหนี ้สินตํ่าสุด 30,000 บาท ส่วนในด้ าน
ลูกหนี ้ และกําไร กลุม่ อาชีพไม่มีกิจกรรมการดําเนินการ
1.3 สถานการณ์ ความเชื่อมโยงเครือข่ ายของกลุ่ม/องค์ กรประชาชนในจังหวัดหนองบัวลําภู
การเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2548
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ที่ดาํ เนินธุรกิจประกอบด้ วยสหกรณ์ 45 สหกรณ์ และกลุม่ เกษตรกรจํานวน
12
กลุม่ ดังนันจํ
้ านวนจํานวนสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ รวมทังหมด
้
57
สหกรณ์ การเชื่อมโยงธุรกิจและสินเชื่อระหว่างสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
กู้ยืมเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลําภูจํากัด มีสหกรณ์ที่ให้ ก้ ยู ืม คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การบินไทย จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ธรรมศาสตร์ จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์การท่าอากาศยาน จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (ดังรายละเอียดจากภาพที่ 3) กิจกรรมการฝากเงิน มีสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรที่เกี่ยวข้ องคือกับกิจกรรมนี ้ทางด้ านผู้ฝากคือ สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จํากัด สหกรณ์ผ้ ใู ช้
นํ ้าบ้ านหนองอุ จํากัด สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าบ้ านทรายมูล จํากัด สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าบ้ านโนนสําราญ จํากัด สหกรณ์
การเกษตรโนนสัง จํากัด สหกรณ์การเกษตรกุดดู่ จํากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลําภู จํากัด การ
ฝากเงิน มีสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ผู้รับฝาก สหกรณ์การเกษตรศรี บญ
ุ เรื อง จํากัด สหกรณ์การเกษตร
กุดดู่ จํากัด สหกรณ์การเกษตรโนนสัง จํากัด สหกรณ์การเกษตรนาวัง จํากัด(ดังรายละเอียดภาพที่ 4)
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นอกจากนี ้มีเครื อข่ายสถาบันเกษตรกรที่อยูใ่ นจังหวัดหนองบัวลําภูประกอบด้ วยการเชื่อมโยงธุรกิจ
และสินเชื่อระหว่างสหกรณ์และเครื อข่ายการผลิตและการตลาดของกลุม่ อาชีพ ซึง่ ผลการดําเนินงานในปี ที่
ผ่านมา ปรากฏผลดังนี ้
1.
การเชื่อมโยงธุรกิจและสินเชื่อระหว่างสหกรณ์ ลักษณะการเชื่อมโยงจะมีชมุ นุมสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู จํากัด เป็ นศูนย์กลาง มีสมาชิกเป็ นสหกรณ์ภาคการเกษตร จํานวน ๒๐
สหกรณ์ ในปี ที่ผา่ นมามีผลการเชื่อมโยงธุรกิจและสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยมาจําหน่ายมูลค่า ๘.๗ ล้ านบาท
(ดัง
นอกจากนี ้ยังมีการแลกเปลีย่ นข้ อมูลกับเป็ นประจําทุกเดือนในลักษณะการประชุมประจําเดือน
รายละเอียดภาพที่ 5)
2. เครื อข่ายการผลิตและการตลาดของกลุม่ อาชีพในสหกรณ์ภาคเกษตร เป็ นการจัดเวที
แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและแลกเปลีย่ นข่าวสารการจําหน่ายสินค้ า โดยจัดประชุมทุกๆ ๒ เดือน และ
มีการเลือกคณะกรรมการเครื อข่ายทุกๆ ปี (ดังรายละเอียดภาพที่ 6)
ในจังหวัด
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุม่ /องค์กรประชาชน
หนองบัวลําภูจากเวทีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2548 พบว่ามีเครื อข่ายที่ทํา
กิจกรรมเกี่ยวข้ องกับสหกรณ์
กลุม่ เกษตรกรและกลุม่ อาชีพ(ตามแนวคิดของผู้เข้ าร่วมประชุม)ในพื ้นที่
จังหวัดหนองบัวลําภูจํานวน 10 กลุม่ ด้ วยกัน เช่น เครื อข่ายกลุม่ ผู้เลี ้ยงสัตว์ เครื อข่ายกลุม่ ออมทรัพย์
เครื อข่ายกลุม่ ทอผ้ า เป็ นต้ น ดังรายละเอียดในตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 แสดงประเภทของเครื อข่ายที่ได้ จากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเภทเครื อข่าย
สวนป่ าภาคเอกชน,กลุม่ ผู้ใช้ นํ ้า
ผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า, กลุม่ เลี ้ยงโค- กระบือ, กลุม่ เลี ้ยงปลา, กลุม่ เลี ้ยงสุกร
เกษตรอินทรี , กลุม่ เกษตรทํานา,กลุม่ เกษตรพันธุ์ข้าว,โรงสีชมุ ชน
สมัชชาสุขภาพ
องค์กรชุมชน
ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย, ประมงชาวบ้ าน
กลุม่ ทอผ้ า, กลุม่ สตรี ทอผ้ า
กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กองทุนหมูบ่ ้ าน
กลุม่ เหล้ าพื ้นบ้ าน, กลุม่ อนุรักษ์ ไวน์, ไทยแพทย์แผนโบราณ

ที่มา : การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน

ภาพที่ 3 เครื อข่ายการกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลําภู จํากัด
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กลุ่มสหกรณ์ ผ้ ูฝาก

กลุ่มสหกรณ์ ผ้ ูรับฝาก

สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอจํากัด
สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าบ้ านหนองอุ จํากัด
สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าบ้ านทรายมูล จํากัด
สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าบ้ านโนนสําราญจํากัด
สหกรณ์การเกษตรโนนสัง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรกกดู่ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลําภู จํากัด

สหกรณ์การเกษตรศรี บญ
ุ เรื องจํากัด
สหกรณ์การเกษตรกุดดูจ่ ํากัด
สหกรณ์การเกษตรโนนสังจํากัด
สหกรณ์การเกษตรนาวังจํากัด

ภาพที่ 4 เครื อข่ายการฝากเงินของสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลําภู จํากัด

ภาพที่ 5 เครื อข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจและสินเชื่อระหว่างสหกรณ์
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ภาพที่ 6 เครื อข่ายการการผลิตและการตลาดของกลุม่ อาชีพ

1.4 ความคาดหวัง,สภาพปั ญหาและจุดแข็งจุดอ่ อนของกลุ่ม/องค์ กรในจังหวัดหนองบัวลําภู
จากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และเมินความสนใจเมื่อวันที่ 28-29 กันยายน
2548และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 พบประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี ้
1) ความคาดหวังในชุมชนที่สมาชิกกลุม่ /องค์กรต้ องการ ประกอบด้ วย
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
- ปั จจัย 4
- มีความเอื ้ออาทร,สามัคคี,ความซื่อสัตย์
- มีสวัสดิการที่ดี
- มีการออมทรัพย์
- การบริ หารโปร่งใสและเน้ นการมีสว่ นร่วม
- มีอาชีพที่มนั่ คง,มีงานทําในชุมชนและมีรายได้ เพิ่มสูงขึ ้น
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- คนในชุมชนมีการศึกษาในระดับสูง
- ประชาชนมีสขุ ภาพอนามัยที่ดี
- สภาพแวดล้ อมที่ดี
2) ความคิดเห็นต่อสหกรณ์ที่มีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน พบว่าสมาชิกมีความเห็นว่าสหกรณ์มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในด้ านต่างๆดังต่อคือ
- เป็ นแหล่งเงินทุน
- จัดหาสินค้ าและบริ การมาให้ ชมุ ชน
- เป็ นแหล่งการเรี ยนรู้และให้ การศึกษาแก่ชมุ ชน
- ส่งเสริ มอาชีพ
- เป็ นศูนย์รวมของชุมชน
- เป็ นตลาดรองรับผลผลิตที่มนั่ คงของชุมชน
3) ปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับสหกรณ์ในปั จจุบนั โดยจําแนกเป็ นปั ญหาภายในและปั ญหาภายนอกได้
ดังนี ้คือ
ปั ญหาภายใน ประกอบด้ วย
- ขาดแคลนเงินทุน,เครื่ องมือ,เทคโนโลยี,อุปกรณ์,สํานักงาน ฯลฯ
- คณะกรรมการดําเนินการไม่มีความรู้ทางธุรกิจ,ขาดวิสยั ทัศน์
- คณะกรรมการดําเนินการไม่ทราบบทบาทและหน้ าที่ของตนเอง
- ขาดการประสานงานระหว่างฝ่ ายต่างๆในสหกรณ์
- สมาชิกใช้ เงินผิดวัตถุประสงค์และเหนียวหนี ้
- สมาชิกขาดความศรัทธา,ความเข้ าใจใน หลักการ,วิธีการและคุณค่าสหกรณ์
- สมาชิกขาดการมีสว่ นร่วม
- พื ้นที่การให้ บริการกว้ างเกินไป
- โครงสร้ างสหกรณ์ไม่เอื ้ออํานวยต่อการบริหาร
- การทุจริตของฝ่ ายบริหารและฝ่ ายจัดการ
- ฝ่ ายจัดการมีประโยชน์จากการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
- พนักงานขาดความสามารถ
- ขาดการประชาสัมพันธ์
- การไม่ปฏิบตั ติ ามแผนการดําเนินงานทีกําหนดไว้
- ขาดการบริหารจัดการที่ดี
- วงเงินกู้ตํ่าไม่เพียงพอในการลงทุน
- ระเบียบมีปัญหาในการดําเนินงาน
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ปั ญหาภายนอก ประกอบด้ วย
- รัฐไม่ให้ การสนับสนุนอย่างจริงจัง
- นักการเมืองไม่สนับสนุนและไม่ให้ ความสําคัญกับสหกรณ์
- ต้ องอาศัยธรรมชาติในการผลิต
- ต้ นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ ้น(ราคาเมล็ดพันธ์,ปุ๋ย,นํ ้ามัน ฯลฯ)
- ราคาผลผลิตตกตํ่า
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง(ไม่สง่ เสริมแบบบูรณาการ,ใช้ อํานาจ ฯลฯ)
- กฎหมาย
- คูแ่ ข่งทางธุรกิจ
- บุคคลภายนอกมองสหกรณ์ในทางลบ
- ธกส.ไม่อํานวยความสะดวก
- นโยบายของรัฐขาดความต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
4) จุดแข็งที่กลุม่ /องค์กรมีอยูเ่ นื่องมาจากการจัดเวที ประกอบด้ วย
- มีอปุ กรณ์(ยุ้งฉาง,ลานตาก,เครื่ องชัง่ ฯลฯ)
- มีความสามารถทางด้ านบัญชี
- มีสนิ ค้ าที่มีคณ
ุ ภาพจําหน่ายเป็ นจํานวนมากในราคายุตธิ รรม
- มีวสั ดุการเกษตรจําหน่าย รวมทังเมล็
้ ดพันธุ์
- มีความสามารถในการแปรรูปอาหาร
- มีความสามารถในการผลิตสินค้ าชนิดต่างๆ
5) แนวคิดเกี่ยวกับเรื่ องเครื อข่าย ที่ประชุมได้ แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับเรื่ องเครื อข่ายเพื่อจะได้
ร่วมมือกันในด้ านต่างๆ ที่ประชุมเห็นว่าเครื อข่ายจะสําเร็ จหรื อไม่นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆดังต่อไปนี ้
คือ
- ต้ องมีเจ้ าภาพ
- ต้ องหาคณะกรรมการที่มีความจริงจังและจริงใจ
- ต้ องศึกษาข้ อมูลของแต่ละกลุม่ /องค์กรให้ ชดั เจน
- ต้ องมีหน่วยงานทางวิชาการมาประเมิน
- เครื อข่ายธุรกิจต้ องเกิดจากกลุม่ ที่ทําธุรกิจที่เหมือนกัน
- ต้ องประสานงานอย่างดี,ต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดความคุ้นเคย เข้ าใจและไว้ ใจซึง่ กันและกัน
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1.5 สรุ ป
จากการศึกษาบริ บทของกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภูโดยใช้ การศึกษาจาก
เอกสาร,การสัมภาษณ์,
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและอื่นๆพบว่าอาชีพหลักของประชาชนเป็ นอาชีพ
การเกษตร โดยเพาะปลูกข้ าวมากที่สดุ รองลงไปคือข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์และอ้ อยโรงงาน อุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมการเกษตร มีภาคบริ การของเอกชนเป็ นจํานวนน้ อย ทําให้ รายได้ ตอ่ หัวของประชาชน
ในจังหวัดหนองบัวลําภูตํ่าที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ทางด้ านศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะทางด้ าน
หัตถกรรมประชาชนมีความเชี่ยวชาญในการทอผ้ าไหม ผ้ าฝ้าย หมี่ขิด ซึง่ ทอกันมาตังแต่
้ โบราณ
นอกจากนี ้ยังมีความสามารถในการผลิตเครื่ องจักสาน โดยใช้ วสั ดุจากไม้ ไผ่,ต้ นคล้ าแล้ วเอาไปย้ อมสี ทํา
เป็ นกระติบข้ าว, พัด, ตะกร้ าและของใช้ ประจําครัวเรื อน เป็ นต้ น
จากการสํารวจข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ /องค์กรในจังหวัดหนองบัวลําภูจํานวน 124 กลุม่ พบว่า
้
71 กลุม่ รองลงมาเป็ นสหกรณ์ มีจํานวนทังหมด
้
ส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ เกษตรกร/กลุม่ อาชีพ มีจํานวนทังหมด
53 สหกรณ์ ในส่วนของสหกรณ์จําแนกออกตามประเภทของสหกรณ์คือสหกรณ์การเกษตรจํานวน 38
สหกรณ์, สหกรณ์ประมงจํานวน 1 สหกรณ์, สหกรณ์ร้านค้ าจํานวน 2 สหกรณ์, สหกรณ์ออมทรัพย์จํานวน 4
สหกรณ์, สหกรณ์บริการจํานวน 5 สหกรณ์,และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจํานวน 3 สหกรณ์
ผลการดําเนินงานของสหกรณ์พบว่า สมาชิกของสหกรณ์ โดยเฉลี่ยต่อกลุม่ มีจํานวน 2,204.67
คน มีจํานวนสมาชิกสูงสุด จํานวน 36,438 คน และมีจํานวนสมาชิกตํ่าสุด 20 คน ในด้ านทุนดําเนินการ
สหกรณ์พบว่ามีมลู ค่าโดยเฉลี่ยจํานวน 119,309,365 บาท มีทนุ ดําเนินการสูงสุดจํานวน 3,398,889,431
บาท และทุนดําเนินการตํ่าสุด 5,523.68 บาท ส่วนในด้ านหนี ้สิน สหกรณ์ มีหนี ้สินโดยเฉลี่ย 3,865,443.26
บาท มีมลู ค่าหนี ้สินสูงสุด 19,452,674.5 บาท และหนี ้สินตํ่าสุด 80,811.98 บาท ส่วนในด้ านลูกหนี ้จาก
การสํารวจพบว่าในด้ านหนี ้สินมีมลู ค่าโดยเฉลี่ยจํานวน 16,025,261.20 บาท มูลค่าหนี ้สินสูงสุดจํานวน
169,514,340 บาท และมูลค่าหนี ้สินตํ่าสุดจํานวน 3,500 บาท ส่วนในด้ านกําไรในการดําเนินงานมีมลู ค่า
โดยเฉลี่ยจํานวน 5,578,224.38 บาท มีมลู ค่ากําไรสูงสุดจํานวน 105,409,741.7 บาท และ มูลค่ากําไร
ตํ่าสุด 6,340.71 บาท
การดําเนินงานของกลุม่ อาชีพ สมาชิกของกลุม่ อาชีพ โดยเฉลี่ยต่อกลุม่ มีจํานวน 105 คน มี
จํานวนสมาชิกสูงสุด จํานวน 405 คน และมีจํานวนสมาชิกตํา่ สุด 12 คน ในด้ านทุนดําเนินการกลุม่ อาชีพ
พบว่ามีมลู ค่าโดยเฉลี่ยจํานวน 272,183.44 บาท มีทนุ ดําเนินการสูงสุดจํานวน 1,285,377 บาท และทุน
ดําเนินการตํ่าสุด 24,343 บาท ส่วนในด้ านหนี ้สิน กลุม่ /องค์กร มีหนี ้สินโดยเฉลีย่ 40,000 บาท มีมลู ค่า
หนี ้สินสูงสุด 50,000 บาท และหนี ้สินตํา่ สุด 30,000 บาท ส่วนในด้ านลูกหนี ้ และกําไร กลุม่ อาชีพไม่มี
กิจกรรมการดําเนินการ
สถานการณ์ความเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุม่ /องค์กรประชาชนในจังหวัดหนองบัวลําภู ได้ มีการ
เชื่อมโยงอยูแ่ ล้ วในหลายกลุม่ /องค์กรในเครื อข่ายต่างๆ อาทิ เครื อข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และ
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กลุม่ เกษตรกร, เครื อข่ายการผลิตและการตลาดของกลุม่ อาชีพในสหกรณ์ภาคเกษตร,เครื อข่ายการกู้เงิน,
เครื อข่ายการฝากเงินและเครื อข่ายอื่นๆที่ค้นพบจากการจัดเวที
จากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และเมินความสนใจเมื่อวันที่ 28-29 กันยายน
2548และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 พบประเด็นที่น่าสนใจในเรื่ องความคาดหวัง,สภาพปั ญหาและจุดแข็ง
จุดอ่อนของกลุม่ /องค์กรในจังหวัดหนองบัวลําภูดงั รายละเอียดที่กล่าวมาแล้ ว

บทที่ 2
บทสังเคราะห์ ข้อมูลคนยากจนในพืน้ ที่จังหวัดหนองบัวลําภู
2.1 แหล่ งข้ อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคนยากจนจดทะเบียนของจังหวัดหนองบัวลําภูได้ ใช้ ข้อมูลในวันที่
15
มีนาคม 2457 เป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน เนื่องจากข้ อมูลคนยากจนจดทะเบียนได้ เปลี่ยนแปลงไปเรื่ อยๆตามความ
ต้ องการของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลําภูที่ต้องการจดทะเบียน เนื่องจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องกับการ
รับจดทะเบียนคนจนได้ รับจดทะเบียนตลอดเวลา (ข้ อมูลจากจ่าจังหวัดหนองบัวลําภู) ทําให้ ข้อมูลคนยากจน
จดทะเบียนของจังหวัดหนองบัวลําภูเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน สําหรับข้ อมูลคนยากจนที่ปรากฏอยูน่ ี ้คณะวิจยั
ได้ เก็บรวบรวมจากแหล่งข้ อมูลที่สําคัญอยู่ 2 แหล่งด้ วยกันคือ
1. ศูนย์อํานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดหนองบัวลําภู (ศตจ.)
2. ศูนย์อํานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศตจ.กษ.)
วิธีการในการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ดําเนินการตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. นําบัญชีข้อมูลผู้จดทะเบียนคนยากจนกับกระทรวงมหาดไทยตามความจําเป็ นมาคัดแยกตาม
อําเภอและประเภทของปั ญหา
2. นําบัญชีข้อมูลผู้จดทะเบียนคนยากจนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาคัดแยกตาม
ปั ญหาทางการเกษตร
3. นํารายชื่อผู้จดทะเบียนคนยากจนมาตรวจสอบกับทะเบียนสมาชิกสหกรณ์เพื่อหาข้ อมูลคน
ยากจนที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์
4. นํารายชื่อผู้จดทะเบียนคนยากจนที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์มาจําแนกตามสหกรณ์ที่เป็ นสมาชิก
เครื อข่ายและไม่ได้ เป็ นสมาชิกเครื อข่าย
้ ่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วม
5. สรุปรายชื่อผู้จดทะเบียนคนยากจนในจังหวัดหนองบัวลําภู ทังที
เครื อข่ายและไม่ร่วมเครื อข่ายกับคนยากจนที่ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ดังรายละเอียดตามตารางการวิเคราะห์
ข้ อมูลคนจนจดทะเบียนในหัวข้ อ 2.2 ตารางที่ 13
2.2 ตารางการวิเคราะห์ ข้อมูลคนจนจดทะเบียน
ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียนของจังหวัดหนองบัวลําภูได้ นําเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
ประชากรทังหมดของจั
้
งหวัดที่จดทะเบียนคนยากจน, สมาชิกของสหกรณ์ และสมาชิกของสหกรณ์ที่เข้ าร่วม
เครื อข่ายของโครงการดังรายละเอียดตามตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 ข้ อมูลคนจนจดทะเบียนในจังหวัดหนองบัวลําภู
รายการ
ประชากรในจังหวัด
ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวัด
1. แบ่งตามพื ้นที่
- อําเภอนาวัง
- อําเภอศรี บญ
ุ เรื อง
- อําเภอเมืองหนองบัวลําภู
- อําเภอนากลาง
- อําเภอโนนสัง
- อําเภอสุวรรณคูหา
2. แบ่งตามปั ญหา
- ที่ทํากิน
- คนเร่ร่อน
- ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
- นักเรี ยนนักศึกษาต้ องการทํางาน
- ถูกหลอกลวง
- หนี ้สินภาคประชาชน
- คนจนไม่มีที่อยูอ่ าศัย
- ปั ญหาอื่นๆ
สมาชิกสหกรณ์
- สหกรณ์จดทะเบียน
- สหกรณ์ภาคประชาชน
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้ าร่วมเครื อข่ายของโครงการ
- สหกรณ์จดทะเบียน
- สหกรณ์ภาคประชาชน

จํานวน
498,513
25,874
1,435
1,510
11,370
2,624
4,370
4,565
13,481
8
6
56
758
8,294
2,171
1,100
4,973
3,236
1,737
3,154
1,967
1,187

ร้ อยละ
100
5.2
100.0
5.5
5.8
43.9
10.1
16.9
17.6
100.0
52.1
0.0
0.0
0.2
2.9
32.1
8.4
4.3
19.2
12.5
6.7
12.2
7.6
4.6
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2.3 บทสรุ ป
ผลการสํารวจข้ อมูลคนจนพบว่าในจังหวัดหนองบัวลําภูมีประชากรทังหมด
้
498,513 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 100 มีผ้ มู าลงทะเบียนคนจน 25,874 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.2 ของประชากรทังจั
้ งหวัด โดยแบ่ง
ออกตามพื ้นที่ พบว่าอําเภอเมืองหนองบัวลําภูมีผ้ มู าลงทะเบียนมากที่สดุ จํานวน 11,370 คนคิดเป็ นร้ อยละ
43.9 รองลงมาคื อ อํ า เภอสุว รรณคูห าจํ า นวน 4,565 คนคิ ด เป็ นร้ อยละ 17.6 การแบ่ง ตามปั ญ หา
คณะวิจยั ได้ คดั เลือกจากปั ญหาที่มีความจําเป็ นมากที่สดุ เพียงหนึ่งปั ญหาพบข้ อมูลดังนี ้คือปั ญหาไม่มีที่ทํา
กินมีจํานวนมากที่สดุ จํานวน 13,481 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.1 รองลงมาคือปั ญหาหนี ้สินภาคประชาชน
จํ า นวน 8,294 คน คิด เป็ นร้ อยละ 32.1 แบ่ง เป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ โ ดยแยกเป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ ที่ จ ด
ทะเบียนจํานวน 3,236 คนคิดเป็ นร้ อยละ 12.5 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ภาคประชาชนจํานวน 1,737 คนคิด
เป็ นร้ อยละ 6.7 และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ที่เข้ าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็ นสหกรณ์จดทะเบียนจํานวน 1,967
คนคิดเป็ นร้ อยละ 7.6 และสหกรณ์ภาคประชาชนจํานวน 1,187 คนคิดเป็ นร้ อยละ 4.6

บทที่ 3
ขัน้ ตอน/กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของทีมวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ทีมวิจยั จังหวัดหนองบัวลําภูได้ กําหนดขันตอน,กระบวนการ,กลุ
้
ม่ เป้าหมาย,สถานที่
และผลที่เกิดขึ ้นจากการสร้ างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั หนองบัวลําภูได้ สรุปเป็ นภาพรวมของกระบวนการ
สร้ างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั หนองบัวลําภูดงั รายละเอียดในภาพที่ 7และตารางที่ 14
เริ่มต้ น
- ข้ อมูลทุติยภูมิ(จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง)
- ข้ อมูลปฐมภูมิ(การจัด
เวที,สังเกต,ฯลฯ)

ศึกษาข้ อมูล

จัดเวทีเพื่อ
- ประเมินความสนใจ
- แสวงหาแนวทางในการเชื่อมเครื อข่าย
-- กําหนดแผนปฏิบตั ิการเครื อข่าย

- ข้ อมูลพื ้นฐาน
- ปั ญหา
พื ้นฐาน

- คณะกรรมการ
ประสานงานเครื อข่าย
- เครื อข่ายการเรี ยนรู้

- การดําเนินการตามแผนฯ
- การหนุนเสริมของทีมวิจยั

เครื อข่ายรายทาง ได้ แก่
1. เครื อข่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
2. เครื อข่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา
3. เครื อข่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกุดดู่
4. เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ จักสานจากต้ นคล้ า
5. เครื อข่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์กะลามะพร้ าว
6. เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ เครื่ องประดับแมลงทับ

ภาพที่ 7 กระบวนการสร้ างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั หนองบัวลําภู

เครื อข่ายที่เกิดขึ ้นใหม่ ได้ แก่
1. เครื อข่ายรวบรวมข้ าว
2. เครื อข่ายผ้ า
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จากกระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่า และรูปแบบของเครื อข่ายคุณค่าในจังหวัดหนองบัวลําภู
ทีมวิจยั ได้ ดําเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับกลุม่ /องค์กรประชาชนที่เกี่ยวข้ องตามขันตอนที
้
่กําหนดไว้ ในภาพที่ 7
โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ ประกอบด้ วยการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานจังหวัดหนองบัวลําภูและกลุม่ /องค์กรต่างๆใน
จังหวัดหนองบัวลําภู, การประเมินความสนใจ, การกําหนดแผนปฏิบตั กิ ารเครื อข่าย, การดําเนินการตามแผน
และการหนุนเสริมของทีมวิจยั ดังรายละเอียดของกิจกรรมในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ขันตอนและกระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั จังหวัดหนองบัวลําภู
ลําดับ ว/ด/ป
ที่
6/9/48
1

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย
1.ประชุมแลกเปลี่ยนข้ อมูล
แนวคิด ที่เกี่ยวข้ องกับวิจยั
2. สร้ างแผนปฏิบตั ิการ และ
เทคนิคที่ใช้ ในกระบวนการวิจยั

กลุ่มเป้าหมาย
(จํานวน)
ทีมวิจยั จังหวัด
หนองบัวลําภู,
อุดรธานีและ
หนองคาย จํานวน
17 คน

สถานที่
(จํานวนชั่วโมง)
ห้ อง 137
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย
( 6 ชัว่ โมง)

ผลที่เกิดขึน้
ทีมวิจยั ทราบแนวทางการ
ทําการวิจยั เชื่อมโยง
เครื อข่ายในจังหวัด
หนองบัวลําภู, หนองคาย
และอุดรธานี

2

13/9/48

1.การประสานงาน
2. แนะนําโครงการวิจยั
3.ขออนุเคราะห์ข้อมูลและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง

ทีมวิจยั และ
สหกรณ์จงั หวัด
หนองบัวลําภู

ห้ องสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
หนองบัวลําภู
( 3 ชัว่ โมง)

สหกรณ์จงั หวัด
หนองบัวลําภูทราบแนว
ทางการทําการวิจยั และ
สนับสนุนกิจกรรมการวิจยั
ในด้ านต่างๆที่เกี่ยวข้ อง

3

21/9/48

1.การประสานงาน
2. แนะนําโครงการวิจยั
3.ขออนุเคราะห์ข้อมูลและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง

ทีมวิจยั และ
พัฒนาการจังหวัด
หนองบัวลําภู

ห้ องสํานักงาน
พัฒนาการ จังหวัด
หนองบัวลําภู
( 3 ชัว่ โมง)

พัฒนาการจังหวัด
หนองบัวลําภูทราบแนว
ทางการทําการวิจยั และ
สนับสนุนกิจกรรมการวิจยั
ในด้ านต่างๆที่เกี่ยวข้ อง

4

28-29/
9/48

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ
ประเมินความสนใจในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายของ
สหกรณ์ในจังหวัด
หนองบัวลําภู

ทีมวิจยั
วิทยากร
ประกอบด้ วย ดร.
สยุมพร
คุณสมเดช
คุณนิลวรรณ และ
ตัวแทนจาก
สหกรณ์จํานวน
100 คน

ห้ องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองบัวลําภู
จํากัด
( 12 ชัว่ โมง)

- ตัวแทนจากสหกรณ์ใน
จังหวัดหนองบัวลําภูทราบ
แนวทางการทําการวิจยั
และสนใจในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายของ
สหกรณ์ในจังหวัด
หนองบัวลําภู

- จุดแข็งจุดอ่อนในการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ใน
จังหวัดหนองบัวลําภู

หมาย
เหตุ

28
ตารางที่ 14(ต่อ)
ลําดับ ว/ด/ป
ที่
5
4/11/48

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ
ประเมินความสนใจในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายของ
กลุม่ อาชีพในจังหวัด
หนองบัวลําภู

กลุ่มเป้าหมาย
(จํานวน)
ทีมวิจยั ,
พัฒนาการจังหวัด
วิทยากร
ประกอบด้ วย
คุณวิจิตร
คุณนิลวรรณ และ
ตัวแทนจากกลุม่
อาชีพจํานวน 50
คน

สถานที่
(จํานวนชั่วโมง)
ห้ องประชุม
พัฒนาการ จังหวัด
หนองบัวลําภู
( 6 ชัว่ โมง)

ผลที่เกิดขึน้

หมาย
เหตุ

- ตัวแทนจากกลุม่ อาชีพใน
จังหวัดหนองบัวลําภูทราบ
แนวทางการทําการวิจยั
และสนใจในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายของ
สหกรณ์ในจังหวัด
หนองบัวลําภู

- จุดแข็งจุดอ่อนในการ

6

7/11/48

1. การประชุมเพื่อสรุปผลการ
ประชุมที่ผ่านมา
2. วางแผนการนําเสนอรายงาน
ความก้ าวหน้ าระยะที่หนึง่

ทีมวิจยั
ประกอบด้ วย
ผศ.อานนท์
อ.อารี รัตน์
คุณอกนิษฐ์
คุณจอมประสาน
คุณเตือนใจ
คุณนิกร

ห้ องปฏิบตั ิการวิจยั
คณะวิทยาการ
จัดการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย
( 6 ชัว่ โมง)

7

15-16/
11/48

1. การประชุมเพื่อวางแผนการ
ประชุมในวันที่ 17-18/11/48
2. ประสานงานและเตรี ยม
ความพร้ อมในการประชุม

ทีมวิจยั จังหวัด
หนองบัวลําภู

8

17-18/
11/48

1.การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
กลุม่ /องค์กรประชาชนใน
พื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
เพื่อค้ นหารูปแบบและ
กระบวนการในการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย

ทีมวิจยั
วิทยากร
ประกอบด้ วย
คุณวิจิตร
คุณนิลวรรณ
และตัวแทนจาก
กลุม่ /องค์กร
ประชาชนจํานวน
100 คน

ห้ องประชุม
สหกรณ์จงั หวัด
และห้ องประชุม
พัฒนาการ จังหวัด
หนองบัวลําภู
( 12 ชัว่ โมง)
ห้ องประชุม
พัฒนาการ จังหวัด
และห้ องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองบัวลําภู
จํากัด
( 12 ชัว่ โมง)

ดําเนินกิจกรรมของกลุม่
อาชีพ
- ได้ ผลการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้และประเมินความ
สนใจในการเชื่อมโยง
เครื อข่ายของกลุม่ /องค์กร
- แนวทางการนําเสนอ
รายงานความก้ าวหน้ า
ระยะที่หนึง่
- มีความพร้ อมในการ
ประชุม
- แนวทางการประชุมใน
วันที่ 17-18/11/48

- สถานการณ์การ
ดําเนินงานของกลุม่ /องค์กร
- การดําเนินงานของ
เครื อข่ายที่มีอยู่ในปั จจุบนั
- ความ ต้ องการของกลุม่
และร่ วมกําหนดกิจกรรมที่
จะใช้ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของกลุม่
- คณะทํางานเพื่อ
ประสานงานการจัด
กิจกรรมเครื อข่าย

ต้ อง
เปลี่ยน
ห้ อง
ประชุม

29
ตารางที่ 14(ต่อ)
ลําดับ ว/ด/ป
ที่
9
23/11/
2548

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย
1. การประชุมเพื่อสรุปผลการ
ประชุมที่ผ่านมา
2. วางแผนการนําเสนอรายงาน
ความก้ าวหน้ าระยะที่หนึง่

กลุ่มเป้าหมาย
(จํานวน)
ทีมวิจยั จังหวัด
หนองบัวลําภู
ประกอบด้ วย
ผศ.อานนท์
อ.อารี รัตน์
คุณอกนิษฐ
คุณจอมประสาน
คุณเตือนใจ
คุณนิกร

สถานที่
(จํานวนชั่วโมง)
ห้ องปฏิบตั ิการวิจยั
คณะวิทยาการ
จัดการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย
( 6 ชัว่ โมง)

10

8-9/12/
2548

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
กลุม่ /องค์กรประชาชนใน
พื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
เพื่อจัดทํากรอบทิศทางการ
ดําเนินงานในการเชื่อมโยง
เครื อข่าย

ทีมวิจยั
วิทยากร
และตัวแทนจาก
กลุม่ /องค์กร
ประชาชนจํานวน
100 คน

ห้ องประชุม
พัฒนาการ จังหวัด
และห้ องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองบัวลําภู
จํากัด
( 12 ชัว่ โมง)

11

20/1/
2549

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
กลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่
จังหวัดหนองบัวลําภู
เพื่อกําหนดแผนการทํากิจกรรม
เครื อข่าย

ทีมวิจยั และ
ตัวแทนกลุม่ /
องค์กรประชาชน
จํานวน 50 คน

ห้ องประชุม
สหกรณ์จงั หวัด
หนองบัวลําภู
( 6 ชัว่ โมง)

12

3/2/
2549

การประชุมคณะกรรมการ
เครื อข่ายเพื่อขยายผล

ทีมวิจยั และ
คณะกรรมการ
เครื อข่าย จํานวน
11 คน

ห้ องประชุมเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด
หนองบัวลําภู
( 3 ชัว่ โมง)

ผลที่เกิดขึน้
- ได้ ผลการประชุมเพื่อ
ค้ นหารูปแบบและ
กระบวนการในการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
- แนวทางการนําเสนอ
รายงานความก้ าวหน้ า
ภายใน 10/12/2548
- กําหนดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการครัง้ ต่อไปใน
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2548
- กรอบทิศทางในการ
ดําเนินงานการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
กลุม่ /องค์กรในจังหวัด
หนองบัวลําภู
- กิจกรรมที่สามารถช่วย
กลุม่ อื่นได้ และกิจกรรมที่
ต้ องการความช่วยเหลือ
จากกลุม่ อื่น(จุดแข็งและ
จุดอ่อนของกลุม่ /องค์กร)
- กิจกรรมการเชื่อมโยง
เครื อข่ายจําแนกตาม
ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ /องค์กร
ในจังหวัดหนองบัวลําภู
จํานวน 8 ผลิตภัณฑ์
- กําหนดการประชุมครัง้
ต่อไป
- คณะกรรมการเครื อข่าย
(การเรี ยนรู้)หนองบัวลําภู
- รายงานความก้ าวหน้ าใน
การดําเนินงานของ
คณะกรรมการเครื อข่าย
- กําหนดการประชุมครัง้
ต่อไปในวันที่ 3 มีนาคม
2549

หมาย
เหตุ

ต้ อง
เปลี่ยน
ห้ อง
ประชุม

30
ตารางที่ 14(ต่อ)
ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
(จํานวน)

สถานที่
(จํานวนชั่วโมง)

13

3/3/
2549

- ทีมวิจยั
- สหกรณ์จงั หวัด
- ตัวแทนกลุม่ /
องค์กรประชาชน
จํานวน 50 คน

ห้ องประชุม
สหกรณ์จงั หวัด
( 6 ชัว่ โมง)

14

22/3/
2549

1. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
กลุม่ /องค์กรประชาชนใน
พื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
เพื่อขยายผลในการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
แนวทางการดําเนินงาน
ของแต่ละกลุม่ / องค์กร
3. วิเคราะห์สถานการณ์การ
ดําเนินงานในปั จจุบนั ของ
กลุม่ /องค์กร
4. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เกี่ยว
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการ
ดําเนินงาน และเสนอความ
ต้ องการของแต่ละกลุม่ องค์
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการ
จัดทําแผนยุทธ์ศาสตร์
1. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
กลุม่ /องค์กรประชาชนใน
พื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
เพื่อขยายผลในการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
แนวทางการดําเนินงาน
ของแต่ละกลุม่ / องค์กรในเรื่ อง
ข้ าว

ทีมวิจยั และ
ตัวแทนสหกรณ์
ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองบัวลําภูที่
ดําเนินกิจกรรม
เกี่ยวข้ องกับข้ าว
จํานวน 30 คน

ห้ องประชุม
สหกรณ์จงั หวัด
หนองบัวลําภู
(6 ชัว่ โมง)

15

3/4/
2549

1. ประชุมเพื่อสรุปกิจกรรมของ
เครื อข่ายและทําแผนกิจกรรม
2. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั บุคลากร
ของจังหวัดที่เกี่ยวข้ อง

ทีมวิจยั
จ่าจังหวัด
หนองบัวลําภู
สหกรณ์จงั หวัด
และ

ห้ องประชุม
สหกรณ์จงั หวัด
หนองบัวลําภู
(6 ชัว่ โมง)

ผลที่เกิดขึน้

หมาย
เหตุ
ห้ องประชุม สํานักงาน
เปลี่ยน
สหกรณ์จงั หวัด
ห้ อง
หนองบัวลําภู เวลา 9.00 น. ประชุม
- กิจกรรมการเชื่อมโยง
เครื อข่ายจําแนกตาม
ผลิตภัณฑ์
- มูลค่ากิจกรรมที่เชื่อมโยง
- ความคืบหน้ าข้ อมูล
ทะเบียนคนจน
- ได้ ทราบนโยบายจังหวัด
จากสหกรณ์จงั หวัด
- กําหนดวันประชุม
เครื อข่าย โดยประชุมทุก
วันที่ 3 ของเดือน กรณีเป็ น
วันเสาร์ /อาทิตย์ให้ เลื่อนไป
เป็ นวันจันทร์ โดย
กําหนดการประชุมเดือนละ
ครัง้

- ได้ ทราบกิจกรรมการ
ดําเนินงานของกลุม่ /
สมาชิกสหกรณ์ ที่เข้ าร่ วม
กระบวนการเชื่อมโยง
เครื อข่ายในพื ้นที่จงั หวัด
หนองบัวลําภู
- ปั ญหาการดําเนินงาน
สหกรณ์ในพื ้นที่ตา่ งๆที่
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องข้ าว
- แนวทางและแนวคิดใน
การแก้ ปัญหาร่วมกัน
- ได้ ชี ้แจงวัตถุประสงค์การ
ทําวิจยั กับผู้ดแู ล
งบประมาณจังหวัด
- ได้ ทราบนโยบายการให้
เงินสนับสนุนของจังหวัด

31
ตารางที่ 14(ต่อ)
ลําดับ ว/ด/ป
ที่

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
งบประมาณชี ้แจงนโยบาย
จังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย
(จํานวน)
คณะกรรม การ
เครื อข่าย จํานวน
15 คน

16

18/4/
2549

1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
แนวทางการดําเนินงาน
ของแต่ละกลุม่ / องค์กร
2. หารื อเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่ อง
การรวบรวมข้ าว
3. หารื อร่ วมกันในการจัดประชุม
เชิงปฏิบตั ิการนอกสถานที่
4. หารื อร่ วมกันเกี่ยวกับเส้ นทาง
การออกเยี่ยมกลุม่ ของทีมวิจยั

ทีมวิจยั
และตัวแทนกลุม่ /
องค์กรประชาชน
จํานวน 11 คน

17

2527/4/
2549

1. การติดตามการดําเนินงาน
ของกลุม่ /องค์กรในจังหวัด
หนองบัวลําภู
2. ออกเยี่ยมกลุม่ เพื่อติดตาม
งานของกลุม่ /องค์กรเพื่อศึกษา
ปั ญหาที่แต่ละกลุม่ /องค์กร
ประสบอยู่และปั จจัยแห่ง
ความสําเร็จของแต่ละกลุม่
3. หารื อเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราจะ
สามารถทําร่ วมกันได้ เพิ่มเติมกับ
ทุกกลุม่

ทีมวิจยั และ
สมาชิก ประธาน
และผู้จดั การ ของ
สหกรณ์ตา่ งๆ
ประธานและ
สมาชิกกลุม่ ต่างๆ
ประมาณ 50
คน

สถานที่
(จํานวนชั่วโมง)

ผลที่เกิดขึน้

หนองบัวลําภู
- ข้ อสรุปการทํากิจกรรม
ของเครื อข่ายและแผน
กิจกรรมครัง้ ต่อไป
สหกรณ์จงั หวัด
- ได้ ทราบประสบการณ์ใน
หนองบัวลําภู
การทําธุรกิจข้ าว สหกรณ์
( 6 ชัว่ โมง)
เมืองหนองบัวลําภู
- เป้าหมายของตัวแทน
กลุม่ /องค์กรประชาชนที่
ต้ องการทําในอนาคต
- แจ้ งกําหนดการเยี่ยม
สหกรณ์และกลุม่
- ข้ อตกลงในการจัด
กิจกรรมครัง้ ต่อไปในวันที่
18-19/5/2549
สหกรณ์
- ทีมวิจยั เกิดความเข้ าใจ
การเกษตรนาวัง,
และเข้ าถึงกลุม่ /องค์กรที่มี
นากลาง, เมือง
การเชื่อมโยงเครื อข่ายมาก
หนองบัวลําภู,
ยิ่งขึ ้น
กุดดู,่ ศรี บญ
ุ เรื อง - เกิดแนวคิดในการผลักดัน
และสุวรรณคูหา
ให้ เกิดเครื อข่ายข้ าวใน
กลุม่ กะลามะพร้ าว จังหวัดหนองบัวลําภู
/ กลุม่ แปรรูป
- พบสภาพปั ญหาต่างๆที่
ผลิตภัณฑ์บ้าน
กลุม่ /องค์กรประสบ อาทิ.
กุดดู่ / กลุม่ แปรรูป เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ, ขาด
ปลาบ้ านโคกกลาง แคลนวัตถุดิบ, เงินทุน,
/ กลุม่ จักสานดอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง, คน
ข่า และ กลุม่
ภายในองค์กร เป็ นต้ น
ผลิตภัณฑ์ใยบวบ - ปั จจัยที่ทําให้ กลุม่ /องค์กร
( 24 ชัว่ โมง )
สําเร็ จ อาทิ. คน
สถาบันการศึกษา,
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง,
เครื อข่าย, การเรี ยนรู้ เป็ น
ต้ น

หมาย
เหตุ

32
ตารางที่ 14(ต่อ)
ลําดับ ว/ด/ป
ที่
18 3/5/
2549

19

9/5/
2549

20

18-19/5
2549

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย
1. การประชุมเพื่อติดตามการ
ดําเนินงานของกลุม่ /องค์กรใน
จังหวัดหนองบัวลําภู
2. ระดมสมองแนวทางในการ
จัดทําทําเครื อข่ายข้ าว
3. การติดตามกิจกรรม
เชื่อมโยงเครื อข่าย
4. เก็บข้ อมูลกิจกรรมสหกรณ์
และกลุม่ อาชีพเพิ่มเติม
5. ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
งบประมาณชี ้แจงนโยบายและ
ตอบข้ อสงสัย.
6. ระดมความคิดเพื่อต้ องการ
ทราบกระบวนการและ
กําหนดการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ระหว่างวันที่ 1819/5/2549.

1. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และหารื อ
เกี่ยวกับกิจกรรมการรวบรวม
ข้ าว.

กลุ่มเป้าหมาย
(จํานวน)
ทีมวิจยั
จ่าจังหวัด
หนองบัวลําภู
และตัวแทนกลุม่ /
องค์กรประชาชน
จํานวน 35 คน

- ทีมวิจยั
- ประธานและ
ผู้จดั การสหกรณ์
การเกษตรใน
จังหวัด
หนองบัวลําภู
20 คน
1. การประชุมนอกสถานที่ เพื่อ - ทีมวิจยั
สร้ าง กระบวนการใน การ
- วิทยากร
เชื่อมโยงเครื อข่าย แนวทางการ กระบวนการ
ดําเนินงาน และแผนปฏิบตั ิการ - ตัวแทนกลุม่ /
เครื อข่าย
องค์กรประชาชน
ที่เป็ นสมาชิก
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของแต่ละกลุม่ / องค์กร
เครื อข่ายจํานวน
40 คน
3. วิเคราะห์สถานการณ์
เครื อข่ายข้ าวและเครื อข่ายอื่นๆ

สถานที่
(จํานวนชั่วโมง)
ห้ องประชุม
พัฒนาการจังหวัด
( 6 ชัว่ โมง)

ผลที่เกิดขึน้

- สหกรณ์ในจังหวัด
หนองบัวลําภูได้ มีข้อตกลง
ร่ วมกันเพื่อทํากิจกรรม
เชื่อมโยงข้ าว โดยจะจัด
ประชุมที่ตลาดกลางคึม
ชาติ สหกรณ์การเกษตร
เมืองหนองบัวลําภู
- ทราบกิจกรรมที่สมาชิก
เครื อข่ายได้ มีการทํา
กิจกรรมเชื่อมโยงกันไปแล้ ว
- สมาชิกเครื อข่ายเพิ่มเติม
ข้ อมูลกิจกรรมของแต่ละ
สหกรณ์และกลุม่ /องค์กร.
- ทราบวิธีการในการขอ
งบประมาณ สนับสนุน
- ได้ กระบวนการและ
กําหนดการจัดกิจกรรม
นอกสถานที่ระหว่างวันที่
18-19/5/49.
ตลาดกลางข้ าว
- ได้ ทราบสภาพปั ญหา
ทัว่ ไปในการรวบรวมข้ าว
บ้ านคึมชาติ
อาทิ.ตลาด, เงินทุน,
ของสหกรณ์
การเกษตรเมือง
คุณภาพข้ าว, ความซื่อสัตย์
ระเบียบข้ อบังคับ. เป็ นต้ น.
หนองบัวลําภู
จํากัด
- วิธีการแก้ ปัญหาในการ
( 6 ชัว่ โมง )
รวบรวมข้ าว.
- สหกรณ์
- แผนปฏิบตั ิการเครื อข่าย
การเกษตรวังสะพุง ข้ าวและอื่นๆ(ปฏิญญา
จํากัด
เชียงคาน)
- แก่งคุดคู้ อําเภอ - สมาชิกเครื อข่ายได้
เชียงคาน จังหวัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เลย
ของแต่ละกลุม่ / องค์กร
- กลุม่ อาชีพ บ้ าน - แผนปฏิบตั ิการเครื อข่าย
น้ อย อําเภอเชียง
ข้ าวและเครื อข่ายอื่นๆ
คาน
- คณะกรรมการเครื อข่าย
( 16 ชัว่ โมง )
ข้ าว

หมาย
เหตุ

33
ตารางที่ 14(ต่อ)
ลําดับ ว/ด/ป
ที่

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย
4. การศึกษาดูงานที่สหกรณ์
การเกษตรวังสะพุง จํากัดและ
กลุม่ อาชีพมะพร้ าวแก้ ว ใน
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

กลุ่มเป้าหมาย
(จํานวน)

สถานที่
(จํานวนชั่วโมง)

21

2/6/
2549

1. การประชุมเพื่อติดตามการ
ดําเนินงานของเครื อข่ายและ
สร้ างกระบวนการในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายอย่างต่อเนื่อง
2. การพบปะสหกรณ์จงั หวัดคน
ใหม่
3. การฝึ กเขียนโครงการในการ
พัฒนากลุม่ /องค์กรตามแผน
ปฏิญญาเชียงคาน

- ทีมวิจยั
- คณะ
กรรมการ
เครื อข่ายจํานวน
15 คน
- สหกรณ์จงั หวัด
หนองบัวลําภู

สถานที่
สํานักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด
หนองบัวลําภู
( 6 ชัว่ โมง )

22

20-22/6
2549

1. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
กลุม่ /องค์กรประชาชนใน
พื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
เพื่อสร้ าง กระบวนการใน
การเชื่อมโยงเครื อข่ายผ้ า
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
แนวทางการดําเนินงาน
ของแต่ละกลุม่
3. ออกเยี่ยมกลุม่ เพื่อติดตาม
การดําเนินงานของกลุม่ ในการ
เขียนโครงการพัฒนากลุม่

- ทีมวิจยั
- สมาชิกกลุม่
อาชีพแปรรูปผ้ า
จังหวัด
หนองบัวลําภู
จํานวน 52 คน
- ตัวแทนกลุม่ /
องค์กรประชาชน
ในแต่ละกลุม่ /
องค์กรในจังหวัด
หนองบัวลําภู
จํานวน 35 คน

- ห้ องประชุม
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
หนองบัวลําภู
- สหกรณ์และ
กลุม่ /องค์กรใน
จังหวัด
หนองบัวลําภู
( 20 ชัว่ โมง )

ผลที่เกิดขึน้
- สมาชิกเครื อข่ายมีโอกาส
ในการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ณ สหกรณ์
การเกษตรวังสะพุง จํากัด
และ กลุม่ อาชีพมะพร้ าว
แก้ ว ในอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ซึง่ เป็ นสมาชิก
เครื อข่ายจังหวัดเลยและ
เป็ นกลุม่ วิสาหกิจที่ดําเนิน
กิจกรรมมาอย่างยาวนาน
- ได้ ปรับปรุงแผนเกี่ยวกับ
กิจกรรมเรื่ องการรวบรวม
ข้ าว
- รับทราบแนวนโยบาย
ของสหกรณ์จงั หวัด
- กลุม่ อาชีพปรับปรุงแผน
และโครงการที่จะใช้ พฒ
ั นา
กลุม่ / องค์ ของตัวเองและ
พัฒนาเครื อข่าย
- กําหนดแผนการหารื อ
เพื่อจัดทําเครื อข่ายผ้ า
จังหวัดหนองบัวลําภู
- แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เกี่ยว
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการ
ดําเนินงาน, เสนอความ
ต้ องการและแนวทางในการ
แก้ ไข
- คณะกรรมการเครื อข่าย
ผ้ า
- ออกเยี่ยมกลุม่ เพื่อ
ติดตามงานของกลุม่ และ
เก็บข้ อมูลเพิ่มเติมในแต่ละ
กลุม่ /องค์กรที่ยงั อยู่ในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายจังหวัด
หนองบัวลําภู

หมาย
เหตุ

34
ตารางที่ 14(ต่อ)
ลําดับ ว/ด/ป
ที่
21/ 6/
2549

23

3 /7/
2549

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย
1. การประชุมเพื่อหารื อ
เกี่ยวกับกิจกรรมการรวบรวม
ข้ าว
2. ให้ ผ้ บู ริ หารของสหกรณ์เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การประชุม
เพื่อหารื อร่างระเบียบ
ข้ อบังคับที่จะนํามาใช้ ในการ
รวบรวมข้ าวเปลือก
1. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
กลุม่ /องค์กรประชาชนใน
พื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
เพื่อติดตามการดําเนินงาน
ของกลุม่ /องค์กรในจังหวัด
หนองบัวลําภู
2. เขียนโครงการในการพัฒนา
กลุม่ / องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย
(จํานวน)
- ทีมวิจยั
- ประธาน และ
ผู้จดั การสหกรณ์
การเกษตรที่ทํา
กิจกรรมการ
รวบรวมข้ าว
จํานวนรวม 12
คน
- ทีมวิจยั
- สมาชิกกลุม่
อาชีพในจังหวัด
หนองบัวลําภู
40 คน

สถานที่
(จํานวนชั่วโมง)
ห้ องประชุม
สํานักงานสหกรณ์
จังหวัด
หนองบัวลําภู
( 6 ชัว่ โมง )

3. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
กลุม่ /องค์กรประชาชนใน
พื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
เพื่อหารื อเกี่ยวกับกิจกรรมการ
รวบรวมข้ าว
4. ให้ ผ้ บู ริ หารของสหกรณ์เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การรวบรวม
ข้ าว
5. ตรวจสอบร่ างระเบียบ
ข้ อบังคับที่จะนํามาใช้ กบั
เครื อข่าย
6. ตรวจสอบการเขียนโครงการ
ของแต่ละสหกรณ์

- ทีมวิจยั
- ประธาน /
ผู้จดั การสหกรณ์
การเกษตรที่ทํา
กิจกรรมการ
รวบรวมข้ าว ที่ละ
2 คน จํานวน 12
คน

ห้ องประชุม
สํานักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด
หนองบัวลําภู

ห้ องประชุม
สํานักงานสหกรณ์
จังหวัด
หนองบัวลําภู

ผลที่เกิดขึน้
- โครงการและร่ างระเบียบ
ข้ อบังคับที่จะนํามาใช้ ใน
การที่จะพัฒนา
เครื อข่ายในการเชื่อมโยง
เครื อข่ายกิจกรรมการ
รวบรวมข้ าว
- กําหนดเป้าหมายในการ
รวบข้ าวเดือนพฤศจิกายน
- กลุม่ อาชีพเขียนเสนอ
โครงการที่จะใช้ พฒ
ั นากลุม่
/ องค์ ของตัวเองและ
พัฒนาเครื อข่าย

- โครงการที่จะพัฒนา
เครื อข่ายในการเชื่อมโยง
เครื อข่ายกิจกรรมการ
รวบรวมข้ าว
- ร่ างระเบียบข้ อบังคับที่
เขียนร่ วมกัน
- นําเสนอโครงการ

หมาย
เหตุ

ประชุม
2 กลุม่
ใช้ ห้อง
ประชุม
2 ห้ อง

35
ตารางที่ 14(ต่อ)
ลําดับ ว/ด/ป
ที่
27 / 7/
24
2549

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย
1. ประชุมเพื่อติดตามและ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลเครื อข่ายข้ าว

กลุ่มเป้าหมาย
(จํานวน)
ทีมวิจยั
คณะกรรมการ
เครื อข่ายข้ าว
จํานวน 12 คน

สถานที่
(จํานวนชั่วโมง)
ห้ องประชุม
สํานักงานสหกรณ์
จังหวัด
หนองบัวลําภู
( 6 ชัว่ โมง)

25

4/ 8/
2549

1. ประชุมเพื่อเพื่อขยายผลการ ทีมวิจยั
ปฏิบตั ิงานเครื อข่ายผ้ า
คณะกรรมการ
เครื อข่ายผ้ า
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
จํานวน 30 คน

ห้ องประชุม
สหกรณ์จงั หวัด
หนองบัวลําภู
( 3 ชัว่ โมง)

26

11/ 8/
2549

1. ประชุมเพื่อสรุปบทเรี ยน

ห้ องประชุมภูพาน
น้ อย ศาลากลางัง
หวัดหนองบัวลําภู
( 6 ชัว่ โมง)

ทีมวิจยั
ตัวแทนกลุม่ /
องค์กรในจังหวัด
หนองบัวลําภูและ
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
จํานวน 50 คน

ผลที่เกิดขึน้
- ผลการดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับคณะกรรการ
เครื อข่ายข้ าว
- ร่ างระเบียบเกี่ยวกับการ
รวบรวมข้ าวเปลือกของแต่
ละสหกรณ์
- กําหนดการฝึ กอบรม
คุณภาพข้ าวในวันที่ 28-29
สิงหาคม 2549
- ความต้ องการของสมาชิก
ในเครื อข่าย
- แผนปฏิบตั ิการเครื อข่าย
ผ้ า อาทิ.การตลาดผ้ า,การ
ย้ อมผ้ า,การออกแบบ
ลวดลาย,การตัดเย็บ,
อุปกรณ์การทอ เป็ นต้ น
- ผู้รับผิดชอบการเขียน
โครงการ
- ตัวแทนกลุม่ /องค์กรใน
พื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
รับทราบและเข้ าใจการ
ดําเนินการเชื่อมโยง
เครื อข่าย,เรี ยนรู้ปัญหาและ
หาแนวทางในการแก้ ปัญหา
ร่ วมกันตลอดจนวาง
แผนการทํางานร่ วมกันใน
อนาคต
- ตัวแทนกลุม่ /องค์กรใน
พื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภูมี
ความมัน่ ใจในการ
ดําเนินการเชื่อมโยง
เครื อข่ายเพิ่มมากขึ ้น

หมาย
เหตุ
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ตารางที่ 14(ต่อ)
ลําดับ ว/ด/ป
ที่
28-29/
27
8/ 2549

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย
1. ประชุมเพื่ออบรมคุณธรรม
และพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพข้ าว

กลุ่มเป้าหมาย
(จํานวน)
ทีมวิจยั
วิทยากร
ตัวแทนสหกรณ์
เครื อข่ายข้ าว
(ประธาน,
ผู้จดั การและฝ่ าย
ตลาดของแต่ละ
สหกรณ์) จํานวน
50 คน

สถานที่
(จํานวนชั่วโมง)
- ห้ องประชุมโรงแรม
ณัฐพงษ์ แกรนด์
- ตลาดกลางข้ าว
บ้ านคึมชาติ สหกรณ์
การเกษตรเมือง
หนองบัวลําภูจํากัด

ผลที่เกิดขึน้

หมาย
เหตุ

จากการดําเนินกิจกรรมตังแต่
้ เริ่มต้ นจนถึงปั จจุบนั ของทีมวิจยั และตัวแทนเครื อข่ายกลุม่ /องค์กรตาม
กิจกรรมที่กล่าวมาแล้ วและกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ได้ กล่าวไว้ เช่น
การเก็บข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้ อง,การศึกษาข้ อมูลจากเอกสาร และการสอบถามจากบุคคล เป็ นต้ น ประกอบกับการประสานงาน
อย่างต่อเนื่องโดยการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ การโทรศัพท์, จดหมาย, e-mail เป็ นต้ น จึงทําให้ เกิดการ
พัฒนาเครื อข่ายเดิมที่มีอยูแ่ ล้ วและเกิดเครื อข่ายใหม่ๆ ดังรายละเอียดในบทที่ 4

บทที่ 4
เครื อข่ ายที่เกิดขึน้
4.1 ข้ อสรุ ปจํานวน / รูปแบบเครือข่ ายที่เป็ นผลงานของทีมวิจัย
การดําเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายของทีมวิจยั หนองบัวลําภู ตังได้
้ เริ่มดําเนินการตามแผนงานของ
โครงการตามรายละเอียดในบทที่ 3 ที่ผา่ นมา มีกิจกรรมที่สําคัญในการเชื่อมโยงอยู่ 3 กิจกรรมคือการ
สํารวจข้ อมูลพื ้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง, การประเมินความสนใจและการดําเนินการเชื่อมโยงเครือข่าย จาก
การดําเนินดังกล่าวทีมวิจยั ได้ ค้นพบเครื อข่าย, สร้ างและพัฒนาเครือข่ายเดิมที่มีอยูแ่ ล้ วและสร้ างเครื อข่าย
ขึ ้นมาใหม่ในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
ตามกิจกรรมของการวิจยั ที่ทีมวิจยั ได้ กําหนดไว้ ดงั รายละเอียด
ต่อไปนี ้
(1) กิจกรรมการสํารวจข้ อมูลพื ้นฐาน ค้ นพบเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิม อาทิ เครื อข่ายที่เกิดขึ ้นจาก
นโยบายของกรมส่งเสริ มสหกรณ์ในปี พ.ศ.2542 โดยสหกรณ์จงั หวัดในขณะนันได้
้ มีนโยบายให้ สหกรณ์เพื่อ
การตลาดของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) หรื อที่เรี ยกว่าสกต.เป็ นแม่ขา่ ยในการ
ดําเนินงาน, เครื อข่ายเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองลําภูจํากัด เป็ นต้ น โดยมีรายละเอียดตาม
รายงานที่มีอยูใ่ นบทที่ 1(เป็ นเครื อข่ายที่ไม่อยูใ่ นความสนใจ/เป้าหมายของทีมวิจยั )
(2) กิจกรรมการประเมินความสนใจ ในกิจกรรมการประเมินความสนใจได้ ค้นพบกิจกรรมที่ใช้ ชื่อ
เครื อข่ายและกิจกรรมเครื อข่ายจากตัวแทนกลุม่ /องค์กรที่เข้ าร่วมประชุม อาทิ เครื อข่ายสวนป่ าเอกชน,
เครื อข่ายชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย, เครื อข่ายกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็ นต้ น โดยมี
รายละเอียดตามรายงานในบทที่1(เป็ นเครื อข่ายที่ไม่อยูใ่ นความสนใจ/เป้าหมายของทีมวิจยั )
(3) กิจกรรมการดําเนินการเชื่อมโยงเครื อข่าย จากการดําเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครื อข่ายของทีม
วิจยั ได้ ค้นพบเครื อข่ายและพัฒนาเครื อข่ายดังกล่าว นอกจากนี ้ได้ มีการสร้ างเครื อข่ายขึ ้นมาใหม่ อาทิ
เครื อข่ายกลุม่ /องค์กรประชาชนในจังหวัดหนองบัวลําภูเป็ นเครื อข่ายที่เน้ นการเรี ยนรู้, สร้ างความเข้ าใจ,
สร้ างความผูกพัน, ความไว้ วางใจระหว่างกลุม่ /องค์กรที่เกี่ยวข้ องและเครื อข่ายข้ าว, เครื อข่ายผ้ า เป็ นต้ น
การดําเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครื อข่ายของทีมวิจยั หนองบัวลําภูตงแต่
ั ้ เริ่ มดําเนินกิจกรรมเมื่อวันที่
28-29 กันยายน 2548 เป็ นการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และประเมินความสนใจในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2549
เป็ นการประชุมเพื่อสรุปบทเรี ยน ได้ ค้นพบและก่อให้ เกิดเครื อข่ายต่างๆตามเป้าหมายของทีมวิจยั ตามลําดับ
ของกิจกรรมและประเภทของเครื อข่ายดังต่อไปนี ้
1. เครื อข่ายการเรี ยนรู้ เป็ นเครื อข่ายแรกที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินงานของทีมวิจยั โดยเกิดขึ ้นจากผล
ของการประชุมเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2548 โดยมีรายละเอียดตามหัวข้ อ 4.2
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2. เครื อข่ายธุรกิจ เป็ นเครื อข่ายที่เกิดขึ ้นต่อเนื่องจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
โดยจําแนกออกได้ เป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ ด้ วยกันคือ
2.1 เครื อข่ายรายทาง เป็ นเครื อข่ายที่มีอยูแ่ ล้ วและดําเนินการตามห่วงโซ่อปุ ทานของสินค้ า
แต่ละชนิดมาอย่างต่อเนื่องโดยกลุม่ /องค์กรดังกล่าวเป็ นสมาชิกของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ เมื่อได้ แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ภายในเครื อข่ายก็สามารถพัฒนาเครื อข่ายเดิมของกลุม่ /องค์กร ทังทางด้
้
านการเรี ยนรู้และทางธุรกิจ
โดยความร่วมมือของสมาชิกเครื อข่ายการเรี ยนรู้ของจังหวัดหนองบัวลําภู อาทิ เครื อข่ายเครื อข่ายกลุม่ แปร
รูปผลิตภัณฑ์จากใยบวบ, เครื อข่ายเครื อข่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา, เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ จักสานจากต้ น
คล้ า, เครื อข่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น
2.2 เครื อข่ายใหม่ เป็ นเครื อข่ายที่เกิดขึ ้นใหม่เนื่องมาจากกลุม่ /องค์กรประชาชนในจังหวัด
หนองบัวลําภูเห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงเครื อข่าย
จึงได้ รวมตัวกันสร้ างเครื อข่ายตามฐานทาง
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลําภู อาทิ เครื อข่ายข้ าว, เครื อข่ายผ้ า เป็ นต้ น
4.2 ประเด็นสําคัญของแต่ ละเครื อข่ ายในรายงาน
ผลจากการดําเนินงานร่วมกันระหว่างทีมวิจยั กับตัวแทนกลุม่ /องค์กรประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้ องใน
พื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภูตงเริ
ั ้ ่ มต้ น ได้ ก่อให้ เกิดโครงร่างของเครื อข่ายหลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 17-18
พฤศจิกายน 2548 เนื่องจากการประชุมครัง้ นันได้
้ ก่อให้ เกิดคณะทํางานเพื่อประสานงานการจัดกิจกรรม
เครื อข่ายซึง่ ประกอบด้ วย
นายจิระ ถาเจริ ญ
ประธาน
09 - 6223295, 01-1846192
นางดัชนี เมาะราษี
รองประธาน
06 - 8579861
นายเดชา ภูมี
กรรมการ
06 - 2248196
นายคําไพ ทับแก้ ว
กรรมการ
07 - 9508564
นางสาวพานี จันทร์ สรุ ิ ยะพงษ์ กรรมการ
042 - 311120
นางศิริพร สายยางหล่อ
กรรมการ
06 - 0497929
กรรมการ
09 - 9420392
นางคําห่อ ศรี กวนชา
นางนาง ชินบุตร
กรรมการ
06 - 8564737, 042-375215
นางสาวประภาพร หาวิชิต
เลขานุการ
04 - 7951448
ต่อมาคณะทํางานเพื่อประสานงานการจัดกิจกรรมเครื อข่ายได้ ประชุมร่วมกันอีก 2 ครัง้ เมื่อวันที่ 89 ธันวาคม 2548 และวันที่ 20 มกราคม 2549 ที่ประชุมได้ มีข้อตกลงในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันใน
้ อข่ายหนองบัวลําภู
ซึง่ มีลกั ษณะการรวมกันอย่างหลวมๆเน้ นหนัก
รูปแบบเครื อข่ายโดยมีการจัดตังเครื
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ โดยมุง่ ที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้ างความเข้ าใจและการเข้ าถึงร่วมกัน มี
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คณะกรรมการเครื อข่ายมาจากคณะทํางานเพื่อประสานงานการจัดกิจกรรมเครื อข่ายชุดเดิมโดยเป็ น
ตัวแทนจากกลุม่ /องค์กรต่างๆ ประกอบด้ วย
นายจิระ ถาเจริ ญ
ประธานสหกรณ์การเกษตรศรี บญ
ุ เรื อง จํากัด
นางดัชนี เมาะราษี
รองผู้จดั การสหกรณ์การเกษตรสุวรรณคูหา จํากัด
นายเดชา ภูมี
ผู้จดั การสหกรณ์นากลางการเกษตรนากลาง จํากัด
นายคําไพ ทับแก้ ว
เลขานุการกลุม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกุดดู่
นางสาวพานี จันทร์ สรุ ิยะพงษ์ หัวหน้ าฝ่ ายการเงินสหกรณ์การเกษตรเมือง จํากัด
นางศิริพร สายยางหล่อ
ประธานกลุม่ จักสานบ้ านดอนข่า
ประธานกลุม่ ผลิตภัณฑ์ใยบวบ
นางคําห่อ ศรี กวนชา
นางนาง ชินบุตร
รองประธานกลุม่ สตรี บ้านโคกกลาง
นางสาวประภาพร หาวิชิต ผู้ช่วยผู้จดั การสหกรณ์การเกษตรนาวัง จํากัด
การดําเนินการของเครื อข่ายในปั จจุบนั
การเริ่มดําเนินกิจกรรมของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
หนองบัวลําภู เกิดจากการจัดกิจกรรมของทีมวิจยั โดยให้ กลุม่ /องค์กรที่สมัครใจเข้ าร่วมกิจกรรมตังแต่
้ การจัด
เวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้, ประเมินความสนใจ, การวิเคราะห์จดุ แข็ง-จุดอ่อนของกลุม่ /องค์กร, การศึกษา
ปั ญหาและการแสวงหาแนวทางในการแก้ ปัญหาร่วมกัน ตลอดจนการร่วมกันดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของ
เครื อข่าย จากแนวทางในการดําเนินงานตังแต่
้ ต้นจนถึงปั จจุบนั พบว่าแนวทางการดําเนินงานของเครื อข่าย
มีขนตอนหลั
ั้
กๆอยู่ 3 ขันตอนคื
้
อ (1) เริ่มจากการเรี ยนรู้เพื่อสร้ างความเข้ าใจร่วมกันและซึง่ กันและกัน (2)
เข้ าถึงปั ญหา, ความต้ องการ, แนวทางการแก้ ปัญหาของกลุม่ /องค์กรและ (3) พัฒนากลุม่ /องค์กรของ
ตนเองและเครือข่ายร่วมกัน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในการดําเนินกิจกรรมของเครื อข่ายเพื่อให้ ตวั แทนกลุม่ /องค์กรต่างๆใน
จังหวัดหนองบัวลําภูได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อสร้ างความเข้ าใจซึง่ กันและกัน พบปะเพื่อเข้ าถึงซึง่ กันและกัน
ตลอดจนพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้และทางธุรกิจตามกิจกรรมที่แต่ละกลุม่ เกี่ยวข้ องกัน
แนวทางการดําเนินการ(ที่ทีมวิจยั กําหนดกรอบไว้ ) ให้ มีการประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างน้ อยเดือนละ
ครัง้ (กําหนดการประชุมทุกวันที่ 3 ของเดือน) พร้ อมพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ปั จจัยแห่งความสําเร็จ ขึ ้นอยูก่ บั ความต่อเนื่องของการประชุม, ผู้นําหรื อตัวแทนที่เข้ าร่วมประชุม,
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นกับกลุม่ /องค์กร,การอํานวยความสะดวกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง, กิจกรรมปกติของ
ตัวแทนหรื อของกลุม่ /องค์กร,การประสานงาน เป็ นต้ น
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กลุม่ อาชีพต่าง / กลุม่
สตรี
ในจังหวัดหนองบัวลําภู

กลุม่ อื่นๆ อาทิ
กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต เป็ นต้ น

ศูนย์ประสานงาน
เครื อข่าย
หนองบัวลําภู
(ห้ องประชุม
สํานักงานสหกรณ์

สหกรณ์ภาคเกษตร
ในจังหวัด
หนองบัวลําภู

ภาพที่ 8 เครื อข่ายจังหวัดหนองบัวลําภู

หน่วยงาน
สนับสนุน
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เครือข่ ายแปรรู ปผลิตภัณฑ์ จากใยบวบ(กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ บ้านราษฎร์ เกษมศรี)
ที่ตงั ้ หมู่ 7 ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู
(1) ความเป็ นมาของเครื อข่าย
เดิมชาวบ้ านทอผ้ า มาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2535 ลักษณะต่างคนต่างทํา ทอเพื่อใช้ งานในครัวเรื อนและ
ขาย ยังไม่ได้ มีการรวมกลุม่ จนถึงปี ปลายปี 2541
ช่วงปี 2542 ทางจังหวัดได้ มีการจัดงานคนดีศรี สงั คม และแม่คําห่อ ศรี กวนชา ซึง่ เป็ นประธาน
กลุ่มในปั จจุบนั ได้ ไปเห็นใยบวบ ที่ยงั ไม่ได้ การแปรรู ปอยู่ในงาน จึงเกิดแนวคิดว่า ควรมีการนําบวบซึ่งใน
ท้ องถิ่นมีอยู่แล้ ว เพื่อสร้ างรายได้ จึงได้ ไปชักชวนชาวบ้ านมารวมกลุ่มกันในปี 2543 ซึ่งในระยะเริ่ มแรก
กลุม่ ได้ ทดลองนําไปขายในงานแสดงสินค้ าจังหวัด และปรากฏว่าสินค้ าขายได้ จงึ ได้ มาทําอย่างจริงจัง ได้ รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานพัฒนาชุมชน ให้ อุปกรณ์ ในการตัดเย็บ และให้ การส่งเสริ มสนับสนุนมาโดย
ตลอด แต่ทางกลุม่ เห็นว่าควรมีการออมเงิน เพื่อใช้ หมุนเวียนให้ กลับสมาชิกในกลุ่ม โดยให้ ผลตอบแทนใน
รูปเงินปั นผล
(2) การดําเนินการของเครื อข่ายในปั จจุบนั
กิจกรรมกลุม่ ในปั จจุบนั มีนางคําห่อ ศรี กวนชา เป็ นประธาน และนางรัชนี สุวรรณสนกับนางจตุ
พร ศาสนา เป็ นรองประธานกลุม่ มีสมาชิก 52 คน เงินทุน ได้ จากการเก็บหุ้นสมาชิกคนละ 100 เงิน
สัจจะ 20 บาท สินค้ าของกลุม่ เป็ นผลิตภัณฑ์จากใยบวบซึง่ วัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิตทางกลุม่ ซื ้อจาก จ.
เชียงใหม่ อ. หนองวัวซอ เกษตรรายย่อยในจังหวัด และร้ านค้ าทัว่ ไปในจังหวัด แต่มีสนิ ค้ าบางตัวลูกค้ า
้
เช่น
จะให้ วตั ถุดบิ มาเองเพื่อจะได้ ทําสินค้ าตรงกับความต้ องการของเขา สินค้ าของกลุม่ ทําด้ วยมือทังหมด
ที่ขดั ตัว รองเท้ าใยบวบ ตุ๊กตาใยบวบ การจําหน่ายทางกลุม่ ส่งขายให้ พอ่ ค้ าคนกลางรายใหญ่ในกรุงเทพ
จตุจกั ร พญาไท บริษัทในกรุงเทพส่งขาย
ต่างประเทศ ส่งบริ ษัท lemon farm บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟและกลุม่ ยังมีช่องทางการจัด
จําหน่ายให้ คนในพื ้นที่มีโอกาสใช้ สนิ ค้ าของกลุม่ โดย ฝากขาย ศาลากลาง โรงแรมโฆษะ ฝากลุม่ อาชีพ
อื่น และในอนาคตกลุม่ คิดที่จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลายมากขึ ้นในอนาคต
(3) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เป็ นการใช้ เวลาหลังจากการทํานา ทําไร่เสร็จแล้ ว
2. เพื่อต้ องการให้ ชาวบ้ านมีรายได้ เสริม
3. เป็ นการสร้ างความสามัคคีของเกษตรกรในหมูบ่ ้ าน
4. พัฒนาให้ เป็ นอาชีพหลักในอนาคต
5. พัฒนาสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพ และรูปแบบที่หลากหลาย
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(4) แนวทางการดําเนินการ(ที่ทีมวิจยั กําหนดกรอบไว้ )
1. มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
2. ประชุมประจําเดือนเพื่อหารื อเป็ นระยะ (ประชุมประจําเดือน ทุกวันที่ 3 ของเดือน )
3. เขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม เงินทุน เป็ นต้ น
4. จัดทําแผนในการดําเนินงานของเครื อข่าย
(5) ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ
1. ความอดทนของผู้นํากลุม่
2. ผู้นําต้ องเป็ นที่พงึ่ ของสมาชิกได้
3. ความสามัคคีในกลุม่
(6) ผลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมเครื อข่าย
1. ได้ ร้ ูจกั กลุม่ ต่างๆ ที่อยูใ่ นจังหวัดหนองบัวลําภู
2. ได้ เชื่อมโยงกิจกรรม โดยทางกลุม่ ได้ แจกเมล็ดให้ กบั สมาชิกเครื อข่ายเพื่อส่งเสริมการปลูก
วัตถุดบิ ให้ เพิ่มขึ ้น
3. สมาชิกเครื อข่ายนําใยบวบมาจําหน่ายให้ ซึง่ ช่วยลดภาวะขาดแคลนวัตถุดบิ
ผลผลิต
- พ่อค้ าคนกลางจาก
กรุงเทพ / จตุจกั ร/ พญาไท
/บริษัทในกรุงเทพส่งขาย
ต่างประเทศ
- ฝากขาย ศาลากลาง /
โรงแรมโฆษะ / กลุม่ อื่น

วัตถุดบิ
- เชียงใหม่ / หนองวัวซอ /
เกษตรกรรายย่อยทัว่ ไป
- ร้ านค้ าปลีกทัว่ ไป
- ลูกค้ านําวัตถุดิบมาให้

กลุ่มใยบวบ

กิจกรรมเครื อข่ าย
- แจกเมล็ดพันธุ์บวบให้ สมาชิกเครื อข่ายนําไปปลูก
- รับซื ้อวัตถุดิบจากสมาชิกเครื อข่าย
- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

ภาพที่ 9 เครื อข่ายเครื อข่ายกลุม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
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เครือข่ ายแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ปลา(กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ บ้านโคกกลาง)
ที่ตงั ้ หมู่ 11 ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
(1) ความเป็ นมาของเครื อข่าย
กลุ่มสตรี และเยาวชนสหกรณ์ บ้านโคกกลางเดิมมีการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากมาอยู่ก่อน
แล้ ว ต่อมาสํานักงานเกษตรจังหวัดเข้ ามาให้ การสนับสนุนจึงเกิดการร่ วมตัวก่อตังกลุ
้ ่มขึ ้นเมื่อปี 2539
โดยเริ่มก่อตังครั
้ ง้ แรกมีสมาชิก 15 คน ระดมหุ้นจากสมาชิกคนละ 300 บาท และมีการพัฒนากลุม่ ขึ ้นมา
เรื่ อยๆ และได้ มีการขอกู้เงินจากเกษตร จํานวน 300,000 บาท เพื่อนํามาใช้ ในการสร้ างโรงเรื อนและเพิ่ม
ทุนในการดําเนินงานให้ มากขึ ้น ส่วนหนึ่งการรวมตัวกันของเกษตรกรเพื่อแก้ ไขปั ญหาความเดือนร้ อนใน
เรื่ องของรายได้ และการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และยังเป็ นการแก้ ปัญหาปริ มาณปลาที่มีมากเกินไปใน
บางฤดูกาล
(2) การดําเนินการของเครื อข่ายในปั จจุบนั
กิจกรรมกลุม่ ในปั จจุบนั มีนางทองใหม่ วงษ์ อ่อน เป็ นประธานกลุม่ และนางหนูพา นาม
พรมมา เป็ นรองประธานกลุม่ มีสมาชิก 15 คน เงินทุนได้ จากการรวมหุ้นของสมาชิกในกลุม่ และเงิน
สนับสนุนจากส่วนราชการ เช่น พัฒนาชุมชนจังหวัด สหกรณ์ จงั หวัด ในการทํางานมีเงินทุนหมุนเวียน
20,000 บาท / วัน เพื่อใช้ ในการรับซื ้อปลา และวัตถุดิบอื่น โดยทางกลุม่ จะเป็ นผู้รับซื ้อปลาซึง่ เป็ นวัตถุดิบ
หลักจากเครื อข่ายภายในอําเภอ และนํามาแปรรู ปและส่งจําหน่ายไปยังเครื อข่ายที่ขายในแต่ละอําเภอหรื อ
ต่างจังหวัด การดําเนินงานจะอยู่ในรู ปแบบกลุ่มมีการบริ หารจัดการการดําเนิ นงานโดยแบ่งหน้ าที่กัน
ทํางานตามความสามารถของสมาชิก สินค้ าของกลุ่มได้ แก่ ปลาส้ มตัว ปลาส้ มสับ ปลาแดดเดียว ส้ มไข่
ปลา และกลุ่มยังมีโครงการในอนาคตที่จะแปรรู ปปลาเป็ นปลาร้ านํา้ ปลาร้ าผง ออกจําหน่ายเพื่อเพิ่ม
รายได้ ให้ กลับกลุม่ มากขึ ้น
(3) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เกษตรกรมีอาชีพเสริ มหลังทําการเกษตร และมีรายได้ เพิ่มเติม
2. การใช้ เวลาว่างของกลุม่ แม่บ้านในชุมชน และสร้ างความสามัคคีในหมูบ่ ้ าน
3. เพิ่มมูลค่าของปลา และแก้ ปัญหาปลามากเกินไป
4. สร้ างเป็ นรายได้ หลัก
5. พัฒนาคุณภาพเพื่อขยายตลาดในการขายให้ กว้ างขึ ้น
6. สร้ างผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ให้ มากขึ ้น
(4) แนวทางการดําเนินการ(ที่ทีมวิจยั กําหนดกรอบไว้ )
1. ทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกในเครื อข่าย
2. ประชุมประจําเดือนเพื่อหารื อเป็ นระยะ (ประชุมประจําเดือน ทุกวันที่ 3 ของเดือน )
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3. เขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม เงินทุน เป็ นต้ น
4. จัดทําแผนในการดําเนินงานของเครื อข่าย (วางแผนร่วมกันกับกลุม่ ผลิตภัณฑ์แมลงทับในการ
ผลิตวัตถุดบิ ร่วมกัน)
(5) ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ
1. สมาชิกในกลุม่ มีความร่วมมือร่วมใจต่อกัน
2. มีหน่วยงานคอยสนับสนุน
3. มีสถานทีตงเพื
ั ้ ่อแสดงสินค้ าที่แน่นอน
4. มีวตั ถุดบิ ในพื ้นที่มาก
5. สินค้ ากลุม่ มีมาตรฐาน และ ได้ รับการยอมรับ
(6) ผลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมเครื อข่าย
1. ได้ ร้ ูจกั กลุม่ ต่างๆ ที่อยูใ่ นจังหวัดหนองบัวลําภู
2. ได้ เชื่อมโยงกิจกรรม โดยสมาชิกเครื อข่ายเริ่มเป็ นผู้บริโภครายย่อย
3. มีการจัดทําแผนในการดําเนินงานของเครื อข่ายให้ เป็ นระบบ
4. เรี ยนรู้การเขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมต่างๆ
5. มีการประชุมประจําเดือนเพื่อหารื อกิจกรรมเครื อข่ายเป็ นระยะ
ผลผลิต
- พ่อค้าคนกลาง
จังหวัดเลย /
หนองบัวลําภู / อุดร
/ขอนแก่น/อื่นๆ

วัตถุดบิ
- บ้านหนองทุ่ม
- บ้านโคกน้อย
- บ้านโคกกลาง
- ฯลฯ
กลุ่มแปรรู ป

- กลุม่ ผลิตภัณฑ์แมลงทับ
- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ภาพที่ 10 เครื อข่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา

45
เครือข่ ายแปรรู ปผลิตภัณฑ์ บ้านกุดดู่(กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ บ้านกุดดู่)
ที่ตงั ้ บ้ านกุดดู่ ตําบลกุดดู่ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
(1) ความเป็ นมาของเครื อข่าย
กลุ่มแปรรู ปผลิต ภัณฑ์ บ้า นกุดดู่ก่ อตัง้ โดยเกษตรกร ร่ ว มกัน จัด ตัง้ กลุ่ม เพื่ อเป็ นการหารายได้
เพิ่มเติม และเป็ นการใช้ เวลาหลังจากการทํานา ทําไร่ เสร็ จแล้ ว เป็ นการรวมกลุ่มโดยความสามัคคีของ
เกษตรกร มีสมาชิกในกลุ่ม 20 คน โดยมีนางรัตนาพร สอนประเทศ เป็ นประธานกลุม่ และนางโสภา
กุนพุฒดม เป็ นรองประธานกลุม่ เงินทุนหมุนเวียนภายในกลุม่ ได้ จากการระดมหุ้นจากสมาชิก ภายในกลุม่
มีคณะกรรมการดําเนินงาน และมีการแบ่งงานกันทําตามความสามารถ
(2) การดําเนินการของเครื อข่ายในปั จจุบนั
กิจกรรมกลุม่ มีการซื ้อวัตถุดบิ จากเครื อข่ายภายในจังหวัด และเครื อข่ายในจังหวัดอื่นๆ ผลิตและส่ง
ขายให้ เครื อข่ายภายในจังหวัด ต่างจังหวัด และลูกค้ ารายย่อยทัว่ ไป กลุม่ ยังมีหนี ้ ค้ างชําระ กับธนาคาร
ออมสิน 500,000 บาท และหนี ้ค้ างชําระกับธนาคาร ธกส. 200,000 บาท สินค้ าของกลุม่ ค่อนข้ าง
หลากหลาย เช่น นํ ้าพริกปลาร้ า ที่นอน หมอน ดอกไม้ จนั ทน์ โลงศพ และอุปกรณ์เกี่ยวกับพิธีทาง
ศาสนา เพื่อเป็ นสร้ างรายได้ ให้ กลุม่ มากขึ ้น ในส่วนของวัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิตส่วนมากได้ จากร้ านค้ า
ทัว่ ไปในจังหวัด และการทําชิ ้นส่วนมาส่งของเครื อข่าย กลุม่ ขายสินค้ าผ่านร้ านค้ าของกลุม่ เอง และส่งให้
ร้ านค้ าปลีกรายใหญ่ในจังหวัดอื่น เช่น ร้ านพระธรรมขัน
จ.ขอนแก่น ร้ าน ส.บูรพา เป็ นต้ น
(3) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. ให้ ชาวบ้ านมีอาชีพเสริ ม และมีรายได้ เพิ่มเติม
2. การใช้ เวลาว่างของกลุม่ แม่บ้านในชุมชน
3. สร้ างความสามัคคีในหมูบ่ ้ าน
4. สามารถทําสินค้ าส่งกลุม่ ลูกค้ าได้ ทนั
5. สร้ างเครื อข่ายประกอบชิ ้นส่วน
(4) แนวทางการดําเนินการ(ที่ทีมวิจยั กําหนดกรอบไว้ )
1. ประชุมประจําเดือนเพื่อหารื อเป็ นระยะ ( ประชุมประจําเดือน ทุกวันที่ 3 ของเดือน )
2. เขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม เงินทุน เป็ นต้ น
3. จัดทําแผนในการดําเนินงานของเครื อข่าย

46
(5) ปั จจัยแห่งความสําเร็จ
1. สมาชิกในกลุม่ มีความร่วมมือร่วมใจต่อกัน
2. ความเข็มแข็งและความตังใจในการทํ
้
างานของสมาชิก
3. มีสถานทีตงเพื
ั ้ ่อแสดงสินค้ าที่แน่นอน
(6)ผลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมเครื อข่าย
1. ได้ ร้ ูจกั กลุม่ ต่างๆ ที่อยูใ่ นจังหวัดหนองบัวลําภู
2. ได้ เชื่อมโยงกิจกรรม โดยบ้ านท่าศิลามารับซื ้อ
3. มีการจัดทําแผนในการดําเนินงานของเครื อข่ายให้ เป็ นระบบ
4. เรี ยนรู้การเขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม เงินทุน เป็ นต้ น

ผลิตขัน้ ต้ น
- บ้ านหินตัง้
- บ้ านกุดฉิม
- บ้ านหนองแสบง
- นิคมหนองโดน
- ฯลฯ
วัตถุดบิ
- ร้ านค้ าทัว่ ไปใน
จังหวัด
- กลุม่ ต่างๆในเครื อข่าย
- ในพื ้นที่

กลุ่มแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์
กุดดู่

- วัตถุดิบ
- การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้

ภาพที่ 11 เครื อข่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านกุดดู่

ผลผลิต
- ร้ านคุณยาย อ.
โนนสัง
- ส.อึ ้งภูทอง
- ร้ าน ส.บูรภา จ.
อุดร
- ร้ านพระธรรมขันธ์
ขอนแก่น / อุดร
- อื่นๆ
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เครือข่ ายผลิตภัณฑ์ จักสานจากต้ นคล้ า(กลุ่มอาชีพสหกรณ์ บ้านดอนข่ า)
ที่ตงั ้ หมู่ 5 ตําบลทรายทอง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
(1) ความเป็ นมาของเครื อข่าย
เมื่อปี พ.ศ.2542 กลุม่ ได้ รับการส่งเสริมในการทํานํ ้ายา จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ตามแนวนโยบาย ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ และได้ รับเงินสนับสนุนจาก อบต.ดอนข่า 20,000 บาท แต่
้ ม่ นําเงินที่ได้ รับการสนับสนุน
ประสบปั ญหาคือสินค้ าไม่ผา่ น อย. จึงได้ ล้มเลิกการทํานํ ้ายา หลังจากนันกลุ
ไปทําร้ านค้ าสหกรณ์ดอนข่า มาจนถึงปั จจุบนั หลังจากนันมี
้ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร มา
ส่งเสริ มอาชีพโดยพาไปทัศนศึกษาดูงาน กลุม่ ที่จกั สานจากต้ นคล้ า ที่บ้านกุดหัวแห่น และให้ ความรู้ในการ
ปลูกต้ นคล้ า และสอนวิธีการสานคล้ าในรูปแบบต่างๆ ซึง่ ใช้ เวลาไม่นานเนื่องจากเดิมสมาชิกสานเครื่ องใช้
ครัวเรื อนจากไผ่ไว้ ใช้ ในชีวิตประจําวันอยูแ่ ล้ วทําให้ ศกึ ษาได้ รวดเร็ว ปั จจุบนั กลุม่ คณาจารย์จากอุบลฯ ได้
ั ฑ์สนิ ค้ าที่ผลิตจากคล้ า และยังมีหน่วยงานต่างๆ ให้ การสนับสนุนด้ านการตลาด
ส่งเสริมการบรรจุภณ
ความรู้ และการเงินหลายหน่วยงาน เช่น อุตสาหกรรมจังหวัดให้ ก้ เู งินลงทุน 30,000 บาท สหกรณ์จงั หวัด
ม่ ยังได้ มีแนวคิดในการ
สนับสนุนเงินทุน 40,000 บาท อบต.ให้ มาเพิม่ เติม 50,000 บาทนอกจากนันทางกลุ
้
จัดตังกลุ
้ ม่ สัจจะในปี 2547 เพื่อออมทรัพย์และหมุนเวียนการเงินของสมาชิก และลดความเอาเปรี ยบของ
นายทุน
(2) การดําเนินการของเครื อข่ายในปั จจุบนั
กิจกรรมกลุม่ ในปั จจุบนั โดยมีนางศิริพร สายยางหล่อประธาน และนายบรรเทา ไชยพิมพ์
เป็ น รองประธานกลุม่ มีสมาชิก 35 คน การระดมเงินทุนได้ จากสมาชิก หุ้นละ 10 บาท สินค้ าของกลุม่
เป็ นสินค้ าทํามือทังหมดโดยวั
้
ตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิตได้ จากรับซื ้อต้ นข่าจากจังหวัดอื่นเช่น จ.
นครศรี ธรรมราช กลุม่ เครื อข่ายในพื ้นที่ ปลูกเอง ร้ านขายของชําในจังหวัดและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทํารับซื ้อ
จากสมาชิกกลุม่ ทํามาขาย สินค้ าของกลุม่ เช่น กระเป๋ า กระติบข้ าว จากต้ นคล้ า ในส่วนการขาย กลุม่
มีลกู ค้ าประจําคือพ่อค้ าคนกลางจากจังหวัดอื่น และพ่อค้ าในพื ้นที่ แต่ทางกลุม่ มีอปุ สรรคในการทํางานคือ
ขาดโรงเรื อนในการทํางาน และสินค้ าผลิตไม่ทนั ในบางฤดูกาล
(3) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. ดําเนินงานตามนโยบาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
2. ให้ ชาวบ้ านมีอาชีพเสริ ม มีรายได้ พอเพียงต่อการดําเนินชีวิต
3. เพื่อต้ องการให้ เกิดการพึง่ พาอาศัยกันของชาวบ้ านในหมูบ่ ้ าน
4. พัฒนางานให้ เป็ นอาชีพหลักในอนาคต
5. มีโรงเรื อนไว้ สําหรับผลิตสินค้ า และมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุม่ มากขึ ้น
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(4) แนวทางการดําเนินการ(ที่ทีมวิจยั กําหนดกรอบไว้ )
1. ประชุมประจําเดือนเพื่อหารื อเป็ นระยะ (ประชุมประจําเดือน ทุกวันที่ 3 ของเดือน)
2. เขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม เงินทุน เป็ นต้ น
3. จัดทําแผนในการดําเนินงานของเครื อข่าย
(5) ปั จจัยแห่งความสําเร็จ
1. ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุม่ และเสียสละ
2. มีหน่วยงานราชการคอยเป็ นพี่เลี ้ยงอยูต่ ลอด
3. มีประชุมทุกเดือน และ มีการศึกษาดูงาน มีการสร้ างเครื อข่ายกับกลุม่ อื่นๆ
(6) ผลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมเครื อข่าย
1. ได้ ร้ ูจกั กลุม่ ต่างๆ ที่อยูใ่ นจังหวัดหนองบัวลําภู
2. ได้ เชื่อมโยงกิจกรรม โดย มีการรับซื ้อต้ นคล้ าจากกลุม่ เครื อข่ายใน อําเภอสุวรรณคูหา
3. มีการประชุมประจําเดือนเพื่อหารื อเกี่ยวกับกิจกรรมเครื อข่ายเป็ นระยะ
4. ได้ เรี ยนรู้การทํางานร่วมกันระหว่างแต่ละกลุม่ /องค์กร
ผลผลิต
- พ่อค้ าคนกลางจาก
จ.นครพนม /
จ.สกลนคร/ อ.ศรี บญ
ุ
เรื อง /รายย่อยในจังหวัด
- ฝากขายที่จงั หวัด /
โรงแรม

วัตถุดบิ
- จ.สกลนคร
- จ.ขอนแก่น
- จ.นครพนม
- จ.นครศรี ธรรมราช
- ปลูกกันเอง

กลุ่มจักสานดอนข่ า

เครื อข่ าย
- ซื ้อต้ นคล้ าจากสุวรรณคูหา
- แลกต้ นคล้ ากับกระติบข้ าว
- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

ภาพที่ 12 เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ จักสานจากต้ นคล้ า
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เครือข่ ายผลิตภัณฑ์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ กะลามะพร้ าว(กลุ่มอาชีพสหกรณ์ บ้านสุขสําราญ)
ที่ตงั ้ หมู่ 6 ตําบลฝั่ งแดง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
(1) ความเป็ นมาของเครื อข่าย
กลุ่มแปรรู ปกะลามะพร้ าวก่อตังกลุ
้ ่มเมื่อปี 2545 โดยเกษตรกรร่ วมกันจัดตังกลุ
้ ่ม เพื่อเป็ นการ
หารรายได้ เพิ่มเติม และเป็ นการใช้ เวลาว่างหลังจากทํ าการเกษตรแล้ ว มีนางขันทอง แสงจันทร์ เป็ น
ประธานกลุ่ม และนายทองคํา มาตรกลางเป็ นรองประธานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมี 16 คน ทุนในการ
ดําเนินการได้ จากการรวมหุ้นของสมาชิกในกลุม่ และเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน ราชการ
(2) การดําเนินการของเครื อข่ายในปั จจุบนั
กิจกรรมกลุม่ มีการซื ้อวัตถุดิบจากเกษตรกรในพื ้นที่ หรื อ ซื ้อจากจังหวัด ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ และ
ชิ ้นส่วนอื่นๆซื ้อจากเครื อข่ายในจังหวัด และต่างจังหวัด ผลิตและส่งขายให้ กบั เครื อข่ายต่างจังหวัด บริ ษัท
สยามโกบอนจิวเวอร์ รี ฝากขายโรงแรมโฆษะ ร้ าน 919 หนองบัวลําภู พัฒนาชุมชน และขายให้
้
ผู้บริ โภครายย่อยในพื ้นที่ สินค้ าของกลุ่มเป็ นสินค้ าที่ทําด้ วยมือ เป็ นผลิตภัณฑ์จากกะลา เป็ นทังของโชว์
และของใช้ เช่นโคมไฟ กา กระบวย นาฬิกา เข็มขัด พวงกุญแจ สร้ อยคอกระดุม เป็ นต้ น
(3) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. สร้ างได้ เพิม่ เติมให้ สมาชิก
2. ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
3. มีเครื อข่ายในการผลิตมากขึ ้น
5. สร้ างตลาดให้ มากขึ ้น
6. มีโรงเรื อนในการผลิตที่เป็ นสัดส่วน
(4) แนวทางการดําเนินการ(ที่ทีมวิจยั กําหนดกรอบไว้ )
1. ประชุมประจําเดือนเพื่อหารื อเป็ นระยะ (ประชุมประจําเดือน ทุกวันที่ 3 ของเดือน)
2. เขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม เงินทุน เป็ นต้ น
3. จัดทําแผนในการดําเนินงานของเครื อข่าย
(5) ปั จจัยแห่งความสําเร็จ
1. การมีโครงสร้ างขององค์กรมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
2. มีหน่วยงานคอยสนับสนุน
3. มีฝ่ายผลิตสินค้ าที่มีฝีมือในการผลิต
4. มีการประชุมหารื อระหว่างกลุม่ อยูเ่ ป็ นระยะ
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(6) ผลที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมเครื อข่าย
1. ได้ ร้ ูจกั กลุม่ ต่างๆ ที่อยูใ่ นจังหวัดหนองบัวลําภู
2. ได้ เชื่อมโยงกิจกรรม โดยการฝากขายกับกลุม่ ผลิตภัณฑ์ใยบวบ
3. มีการจัดทําแผนในการดําเนินงานของเครื อข่ายให้ เป็ นระบบ
4. เรี ยนรู้การเขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมต่างๆ

ผลผลิต
- บริษัทสยามโกบอนจิวเวอร์ รี
- ฝากขายโรงแรมโฆษะ / ร้ าน
911 / พัฒนาชุมชนจังหวัด

วัตถุดบิ
- จากกรุงเทพ
- จาก จ.ฉะเชิงเทรา
- จากร้ านค้ าปลีกในจังหวัด
- จากท้ องถิ่น

กลุ่มแปรรู ปกะลามะพร้ าว

กิจกรรมเครื อข่ าย
- ฝากขายกับกลุม่ ผลิตภัณฑ์ใยบวบ
- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

ภาพที่ 13 เครื อข่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์กะลามะพร้ าว
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เครือข่ ายผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับแมลงทับ(กลุ่มผลิตภัณฑ์ แมลงทับคืนถิ่น)
ที่ตงั ้ ตําบลเก่ ากอย อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
(1) ความเป็ นมาของเครื อข่าย
เดิมคนในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเวลาว่างจะทอผ้ าเอาไว้ ใช้ ในครัวเรื อนซึง่ เป็ นภูมิ
ปั ญญาที่ถ่ายทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน เป็ นการทอใช้ ในครัวเรื อน
ในปี 2544 นายสมัค ร นามศรี ฐ าน ได้ ล งสมัค ร อบต.และได้ เ ห็ น การส่ ง เสริ ม อาชี พ จึ ง ได้ มี
แนวความคิดในการรวมกลุม่ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทอผ้ ามาจัดตังกลุ
้ ่ม โดยเริ่ มดําเนินการอย่าง
เป็ นทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2544 ในช่วงแรกกลุม่ ได้ รับการส่งเสริ มและสนับสนุนจาก พัฒนาชุมชน
และหน่วยงานส่งเสริ มสหกรณ์ และเมื่อดําเนินงานได้ ระยะหนึ่ง กลุ่มได้ รับการแนะนําให้ จดทะเบียน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ ได้ มาตรฐาน มพช.
หลังจากที่ได้ ดําเนินการมาจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ได้ มีโครงการพระราชดําริ เพื่ออนุรักษ์ ป่า
ไม้ ตําบลเก่ากอย ได้ ร่วมกันอนุรักษ์ ป่าไม้ โดยมีป่าไม้ พื ้นที่รวม 1,440 ไร่ และในการอนุรักษ์ ได้ มีสํารวจ
พบว่ามีแมลงทับเป็ นจํานวนมาก หน่วยงานที่ดแู ลการอนุรักษ์ ป่าไม้ จงึ ได้ สง่ เสริมและสนับสนุนให้ มีการปลูก
ต้ นไม้ เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยแมลงทับ
เมื่อมีแมลงทับมากหน่วยงานที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์ ป่าไม้ จึงได้ มีแนวคิดส่งเสริ มอาชีพโดยการแปร
รู ปซากแมลงทับที่หมดอายุไข โดยไปทัศน์ ศึกษาเรี ยนรู้ วิธีแปรรู ปที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งเดิมชาวบ้ านไม่มี
ความรู้ในการแปรรูปมาก่อน หลังเรี ยนรู้ก็จดั ตังกลุ
้ ม่ อย่างจริงจังในปี พ.ศ.2547 มาจนถึงปั จจุบนั
(2) การดําเนินการของเครื อข่ายในปั จจุบนั
กิจกรรมของกลุม่ ปั จจุบนั มีนายสมัคร นามสีฐาน เป็ นประธานกลุม่ และนางวาสนา
ผ่อนดี เป็ นรองประธานกลุม่ มีสมาชิก 15 คน เงินทุนหมุนเวียนได้ จากการระดมหุ้นจากสมาชิก สินค้ า
้
โดยวัตถุดบิ ที่
ของกลุม่ เป็ นสินค้ าที่ประดิษฐ์ ขึ ้นจากชิ ้นส่วนของแมลงทับโดยทุกชิ ้นทําด้ วยมือทังหมด
นํามาใช้ ในการผลิตได้ จากกลุม่ เกษตรกรในพื ้นที่นํามาจําหน่ายให้ กบั กลุม่
และบางส่วนได้ จากสําเพ็ง
ร้ านค้ าทัว่ ไปในตัวเมืองหนองบัวลําภู และทําเอง สินค้ าที่สําเร็จแล้ วของกลุม่ เช่น เข็มกลัดจากปลีกแมลง
ทับที่มีหลากหลายรูปแบบ และอื่นๆ ในการจําหน่ายกลุม่ ออกขายตามงานต่างที่ทางจังหวัดจัดขึ ้นหรื อเชิญ
มา
และทําตามคําสัง่ ซื ้อของลูกค้ าในกรุงเทพ
ในอนาคตทําผลิตภัณฑ์จากขี ้เลื่อยเป็ นรูปมังกรและ
ผลิตภัณฑ์จากแมลงช้ าง
(3) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาฝี มือให้ กบั ชาวบ้ าน
2. เพื่อต้ องการให้ ชาวบ้ านมีรายได้ เพิ่มขึ ้น สามารถดูแลครอบครัวอย่างมีความสุข
3. เพื่อให้ มีป่าไม้ อดุ มสมบูรณ์
4. ชาวบ้ านมีความชํานาญในการทอผ้ าเพิ่มขึ ้น
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5. ได้ พฒ
ั นาความรู้เพื่อประกอบอาชีพแปรรูปปี กแมลงทับ
6. มีป่าไม้ อดุ มสมบูรณ์เป็ นแหล่งผลิตวัตถุดบิ
7. ชาวบ้ านที่มารวมกลุม่ ฐานะดีขึ ้น มีรายได้ เพิ่มขึ ้น
(4) แนวทางการดําเนินการ(ที่ทีมวิจยั กําหนดกรอบไว้ )
1. ประชุมประจําเดือนเพื่อหารื อเป็ นระยะ (ประชุมประจําเดือน ทุกวันที่ 3 ของเดือน)
2. เขียนโครงการเสนอในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม เงินทุน เป็ นต้ น
3. จัดทําแผนในการดําเนินงานของเครื อข่าย
(5) ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ
1. ความกล้ าแสดงออก และเป็ นที่พงึ่ ให้ กลุม่ ของผู้นํา
2. ความสามัคคีในกลุม่
(6) ผลที่ได้ รับจากการมาร่วมเครื อข่าย
1. ได้ ร้ ู จกั กลุม่ และองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดหนองบัวลําภู ซึง่ เดิมบางกลุ่มเคยเห็นเมื่อมีงานแสดง
สินค้ า บางกลุม่ ไม่เคยรู้จกั มาก่อน
2. ได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั สมาชิกเครื อข่าย เช่น ความรู้ ในการขายสินค้ า ช่องทางการจัด
จําหน่ายสินค้ า การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

วัตถุดบิ
- สําเพ็ง กรุงเทพ
- ทําเอง
- ร้ านค้ าปลีกทัว่ ไป

กลุ่มผลิตภัณฑ์
แมลงทับคืนถิ่น

ภาพที่ 14 เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ เครื่ องประดับแมลงทับ

ผลผลิต
- พ่อค้ าคนกลาง จาก จ.สกลนคร /
กาญจนบุรี
- ฝากขาย พัฒนาชุมชนจังหวัด /
สหกรณ์จงั หวัด / พาณิชย์จงั หวัด

- กลุม่ กลุม่ สตรี
และเยาวชนสหกรณ์
บ้ านโคกกลาง
- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
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เครือข่ ายรวบรวมข้ าวหนองบัวลําภู
(1) ความเป็ นมาของเครื อข่าย
การประชุมร่วมกันของเครื อข่ายการเรี ยนรู้หลายๆครัง้ ของเครื อข่ายการเรี ยนรู้จงั หวัดหนองบัวลําภู
และการออกติดตามการเชื่อมโยงเครื อข่ายของทีมวิจยั ได้ มีการแลกเปลีย่ นแนวคิดกับกลุม่ /องค์กรต่างๆที่มี
กิจกรรมเรื่ องข้ าว ดังนันการประชุ
้
มเครื อข่ายกลุม่ /องค์กรประชาชนในจังหวัดหนองบัวลําภูทําให้ เกิดแนวคิด
เพื่อหารื อร่วมกันเกี่ยวกับข้ าว ซึง่ ในที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าข้ าวเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญมากของจังหวัด
หนองบัวลําภู ผลผลิตข้ าวมีมลู ค่ามากที่สดุ ในสินค้ าเกษตรของจังหวัดหนองบัวลําภู ทําให้ กลุม่ /องค์กรต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สหกรณ์การเกษตรในระดับอําเภอได้ ตดั สินใจร่วมกันดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของ
เครื อข่ายเกิดขึ ้น จากการประชุมครัง้ แรกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ที่ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาการ
จังหวัดหนองบัวลําภู ต่อมาวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ได้ ไปประชุมร่วมกันอีกครัง้ หนึง่ ที่ตลาดกลางคึมชาด
ของสหกรณ์การเกษตรหนองบัวลําภูจํากัดเพื่อศึกษาปั ญหาในการรวบรวมข้ าวและหาแนวทางการแก้ ไข
และได้ ไปประกาศปฏิญญาที่เชียงคานพร้ อมจัดทําแผนการดําเนินงานเมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2549 ที่
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีคณะกรรมการเครื อข่ายรวบรวมข้ าวดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายนาวา ใจสะอาด(ผู้จดั การสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลําภูจํากัด)
นายเดชา ภูมี(ผู้จดั การสหกรณ์การเกษตรนากลางจํากัด)
นายสุเทพ เสริ มศรี (ผู้จดั การสหกรณ์การเกษตรโนนสังจํากัด)
นายสมิง ประเสริฐไทย(ผู้จดั การสหกรณ์การเกษตรเมืองศรี บญ
ุ เรื องจํากัด)
นายวิลกั ษณ์ พรหมมหาชัย(ประธานสหกรณ์การเกษตร สกต.จํากัด)
นางสาวจุฑารัตน์ ชัยสงคราม(ผู้จดั การสหกรณ์การเกษตร สกต.จํากัด)
นายเจตณรงค์ บาฤษี(ผู้จดั การสหกรณ์การเกษตรสุวรรณคูหาจํากัด)
นางสมพร ภูเนตร(ผู้จดั การสหกรณ์การเกษตรกุดดูจ่ ํากัด)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

(2) การดําเนินการของเครื อข่ายในปั จจุบนั เครื อข่ายรวบรวมข้ าวได้ ดําเนินการดังนี ้
1. การเตรี ยมการเพื่อรวบรวมข้ าวร่วมกัน อาทิ.
1.1 จัดทําระเบียบการรวบรวมข้ าวของแต่ละสหกรณ์(ดําเนินการเสร็จแล้ ว)
1.2 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้ แก่บคุ ลากรของเครื อข่าย(ดําเนินการแล้ ว)
1.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพข้ าว(ดําเนินการแล้ ว)
1.4 เตรี ยมพร้ อมวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ าว(อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)
1.5 จัดเตรี ยม/หาเงินทุนที่ใช้ ในการรวบรวมข้ าว(อยูร่ ะหว่างดําเนินการ)
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1.6 รวบรวมข้ าวร่วมกัน(ผลจากการดําเนินกิจกรรมร่วมกันของเครื อข่ายในปั จจุบนั บางสหกรณ์
อาทิ.สหกรณ์การเกษตรศรี บญ
ุ เรื องจํากัด,สหกรณ์การเกษตรโนนสังจํากัด ได้ รวบรวมข้ าวร่วมกับสหกรณ์
การเกษตรเมืองหนองบัวจํากัด)
2. การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
(3)วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
คณะกรรมการเครื อข่ายได้ กําหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันดังนี ้
1. เริ่มรวบรวมข้ าวในเดือนพฤศจิกายน 2549
2.เพื่อสร้ างความเป็ นธรรมไห้ แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวและขจัดการถูกเอาเปรี ยบ
จากพ่อค้ าและโรงสีตา่ งๆ
3.กําหนดราคาร่วมกัน,
รวบรวมผลผลิตเพื่อขายร่วมกันหรื อขายผ่านสหกรณ์การเกษตรเมือง
หนองบัวลําภู จํากัด
(4) แนวทางการดําเนินการ(ที่ทีมวิจยั กําหนด)
1. เชิญตัวแทนสหกรณ์การเกษตรระดับอําเภอประชุมร่วมกันเพื่อสร้ างความเข้ าใจร่วมกัน
2. ประชุมประจําเดือนหรื อตามความต้ องการเพื่อหารื อเป็ นระยะ
3. สร้ างความเข้ าใจซึง่ กันและกันและศึกษาปั ญหาร่วมกัน
4. วางแผนการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน
5. จัดทําโครงการตามแผนการที่วางไว้ อาทิ.การจัดทําระเบียบ,การอบรมคุณธรรม เป็ นต้ น
(5) ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ
จากการดําเนินกิจกรรมร่วมกันพบว่าปั จจัยที่สง่ ผลให้ เกิดความสําเร็ จของเครื อข่าย ประกอบด้ วย
ปั จจัยที่สาํ คัญดังต่อไปนี ้
1. ความเข้ าใจและไว้ ใจซึง่ กันและกันของสมาชิกในเครื อข่ายเพราะในอดีตบางสหกรณ์ได้ ดําเนิน
กิจกรรมร่วมกันแต่ไม่ประสบผลสําเร็จอันเนื่องมาจากความไม่เข้ าใจและไว้ ใจซึง่ กันและกัน
2. ผู้นํา เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลําภูจํากัดเป็ นสหกรณ์ที่มีความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรวบรวมข้ าว เป็ นผู้นําในการดําเนินกิจกรรมของเครื อข่ายทําให้ สมาชิกเครื อข่ายมี
ความมัน่ ใจในการดําเนินงาน
3. มีตวั อย่างที่ดี
4. เป็ นสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสมาชิกสหกรณ์สว่ นใหญ่
ในเครื อข่าย
5. การมีสว่ นร่วมอย่างแท้ จริ งของสมาชิกในเครื อข่าย
6. การประชุมอย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการเครื อข่ายเป็ นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมของแต่ละสหกรณ์
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สหกรณ์การเกษตร
นากลาง

สหกรณ์การเกษตร
สุวรรณคูหา

สหกรณ์การเกษตร
เมืองหนองบัวลําภู
จํากัด

สหกรณ์การเกษตร
กุดดู่

สหกรณ์การเกษตร
โนนสัง

สหกรณ์การเกษตร
ศรี บญ
ุ เรื อง

สหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาด (สกต)

โรงสี / พ่อค้ าข้ าวที่เกี่ยวข้ อง

ภาพที่ 15 เครื อข่ายรวบรวมข้ าวหนองบัวลําภู
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เครือข่ ายผ้ าหนองบัวลําภู
(1)ความเป็ นมาของเครื อข่าย
การประชุมร่วมกันของเครื อข่ายการเรี ยนรู้หลายๆครัง้ ของเครื อข่ายการเรี ยนรู้จงั หวัดหนองบัวลําภู
และการออกติดตามการเชื่อมโยงเครื อข่ายของทีมวิจยั ได้ มีการแลกเปลีย่ นแนวคิดกับสหกรณ์ตา่ งๆที่มีกลุม่
สตรี ในสหกรณ์ซงึ่ มีกิจกรรมเกี่ยวข้ องกับเรื่ องผ้ า ประกอบกับผ้ าเป็ นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดหนองบัวลําภู ดังนันคณะวิ
้
จยั และตัวแทนกลุม่ /องค์กรในพื ้นที่
จังหวัดหนองบัวลําภู จึงได้ ตดั สินใจร่วมกันในการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบของเครื อข่าย ดังนันจึ
้ งได้ เชิญ
ตัวแทนกลุม่ /องค์กรที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวข้ องกับเรื่ องผ้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุม่ /องค์กรที่อยูใ่ นสหกรณ์
การเกษตร มีจดั การประชุมครัง้ แรกเมื่อวันที่ 20-21 มิถนุ ายน 2549 ที่ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาการ
จังหวัดหนองบัวลําภูเพื่อศึกษาปั ญหาในเรื่ องผ้ าและหาแนวทางการแก้ ไขร่วมกัน ที่ประชุมได้ มีมติร่วมกันใน
การดําเนินกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบเครื อข่ายโดยมีคณะกรรมการเครื อข่ายดังต่อไปนี ้
1.นางจันทร์ ใด พินิจมนตรี
ประธาน
2.นางหนูรัตน์ แสงขุรัง
รองประธาน
3.นางสังวรณ์ พันลา
รองประธาน
4.นางจอมแพง เชือกทอง
กรรมการ
กรรมการ
5.นางประครอง โคตรหลักคํา
6.นางมะลิ คูณบัวลา
กรรมการ
7.นางเสถียร มูลตรี
กรรมการ
8.นางอรุณณี โพธิศรี
กรรมการ
9.นางรํ าไพ สีสองคอน
กรรมการ
10.นางจิรวรรณ ผาสุโพธิ
กรรมการ
11.นางไข่ มุงคุณ
กรรมการ
12.นางลําดวน ภูกองไชย
เลขานุการ
(2) การดําเนินการของเครื อข่ายในปั จจุบนั ประกอบด้ วย
1. การเตรี ยมการเพื่อดําเนินกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกเครื อข่าย ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ .
1.1 การสํารวจความต้ องการของสมาชิกในเครื อข่าย
1.2 จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารของเครื อข่ายในเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้ การตลาดผ้ า, การย้ อมผ้ า,
การออกแบบลวดลาย, การตัดเย็บและอุปกรณ์การทอ เป็ นต้ น
1.3 กําหนดผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆตามแผนปฏิบตั กิ ารของเครื อข่าย
2. การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
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(3) วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
คณะกรรมการเครื อข่ายได้ กําหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันดังนี ้
1. รวบรวมผลผลิตเพื่อจําหน่าย
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุม่ /องค์กรที่เป็ นสมาชิกเครื อข่าย
3. รักษาไว้ ซงึ่ ศิลปวัฒนธรรมการผลิตผ้ าพื ้นเมืองของจังหวัดหนองบัวลําภู
(4) แนวทางการดําเนินการ(ที่ทีมวิจยั กําหนด)
1. เชิญตัวแทนกลุม่ /องค์กรที่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับผ้ ามาประชุมร่วมกันเพื่อสร้ างความเข้ าใจ
2. ประชุมประจําเดือนหรื อตามความต้ องการเพื่อหารื อเป็ นระยะ
3. สร้ างความเข้ าใจซึง่ กันและกันและศึกษาปั ญหาร่วมกัน
4. วางแผนการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน
5. จัดทําโครงการตามแผนการที่วางไว้
(5) ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ
จากการดําเนินกิจกรรมร่วมกันพบว่าปั จจัยที่สง่ ผลให้ เกิดความสําเร็จของเครื อข่ายตามแนวคิดของ
คณะกรรมการเครื อข่าย ประกอบด้ วยปั จจัยที่สาํ คัญดังต่อไปนี ้
1. มีหน่วยงานสนับสนุน
2. ผู้นําที่เข็มแข็ง
3. มีการศึกษาดูงานจากตัวอย่างที่ดี
4. มีความสามัคคีในกลุม่
5. การมีสว่ นร่วมอย่างแท้ จริงของสมาชิกในเครื อข่าย
6. การประชุมอย่างต่อเนื่อง
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กลุ่มทอบ้าน
โคกสะอาด
อ.โนนสัง

กลุ่มอาชีพ
บ้านโนนเมือง
อ.นากลาง

กลุ่มสตรี และ
เยาวชนบ้านโนน
งาม อ.นากลาง

ภาพที่ 16 เครื อข่ายผ้ าจังหวัดหนองบัวลําภู

กลุ่มทอพื้นเมือง
บ้านหนองเจริ ญ
อ.โนนสัง

กลุ่มทอผ้าฝ้ าย
มัดหมี่บา้ นหิ นลับ
อ.เมือง

กลุ่มทอผ้า
บ้านห้วยไร่
อ.เมือง

กลุ่มทอผ้า
พื้นเมืองบ้านศรี
สําโรง อ.โนนสัง

กลุ่มทอผ้าฝ้ าย
มัดหมี่บา้ นหิ นลับ
อ.ศรี บุญเรื อง

กลุ่มทอผ้าบ้าน
ศรี ประเสริ ฐ
อ.ศรี บุญเรื อง
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ข้ อมูลพื ้นฐานของสมาชิกเครื อข่ายผ้ าจังหวัดหนองบัวลําภู
กลุ่มทอผ้ าบ้ านหนองเจริญ
(1) ความเป็ นมาของกลุม่
กลุ่มทอผ้ าบ้ านหนองเจริ ญโดยเกษตรกรร่ วมกันจัดตังกลุ
้ ่ม เมื่อปี 2546 เพื่อเป็ นการหารายได้
เพิ่มเติม และเป็ นการใช้ เวลาว่างหลังจากทําการเกษตรแล้ ว มีนางหนูรัตน์ แสงขุรัง เป็ นประธาน และ นาง
สวย พระแก้ ว เป็ นรองประธาน โดยได้ ทนุ ในการดําเนินงานจากการถือหุ้นของสมาชิก คนละ 100 บาท
และ เงินสัจจะคนละ 100 บาท ทางกลุ่มยังได้ รับเงินสนับสนุนจากนิคมพัฒนา 30,000 บาท จาก
องค์การบริ หารส่วนตําบลจํานวน 100,000 บาท และ การศึกษานอกโรงเรี ยนจํานวน 6,000 บาท
(2) การดําเนินการของกลุม่ ในปั จจุบนั
กิจกรรมกลุ่มมีการซือ้ วัตถุดิบ จากภายในตัวจังหวัดหนองบัวลําภู ร้ านอึง้ ภูทอง ร้ านคมแพร
ทรัพย์สนิ ผลิตและส่งขาย จ.กาญจนบุรี ตลาดโบ้ เบ้ ประเทศมาเลเชีย ประเทศลาว และขายให้ ผ้ บู ริ โภค
รายย่อยในพื ้นที่ และ รับสินค้ าจากกลุม่ อื่นไปขายด้ วย สินค้ าของกลุม่ เป็ นสินค้ าที่ทําด้ วยมือ ตัดเย็บผ้ าเอง
ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ เช่นทอผ้ าสายฝน ผ้ าขัดสีธรรมชาติ ผ้ าเคมี เป็ นต้ น
กลุ่มทอผ้ าบ้ านโนนตาล
(1) ความเป็ นมาของกลุม่
กลุม่ ทอผ้ าบ้ านโนนตาลก่อตังกลุ
้ ม่ เมื่อปี 2546 มีนางแอ๋ว เดชเจริ ญ เป็ น ประธาน นางละเวง
ศรี แดน และ นางใบ คําผาย เป็ นรองประธาน มีสมาชิก 35 คน ทางกลุม่ มีทนุ ดําเนินการโดยเก็บจาก
สมาชิก หุ้นละ 20 บาท คนละ 5 หุ้น เป็ นเงิน 100 บาท ทางกลุม่ ยังมีทนุ สนับสนุน จากองค์การ
บริหารส่วนตําบลและ สหกรณ์ 50,000 บาท และทางกลุม่ ยังถือใช้ ใช้ กฎระเบียบการดําเนินงานของกลุม่
เอง
(2) การดําเนินการของกลุม่ ในปั จจุบนั
กิจกรรมกลุม่ มีการซื ้อวัตถุดิบ โดย ซื ้อด้ ายจาก อ.ภูเวียง อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลิตและ
ส่งขาย องค์การบริ หารส่วนตําบล ประชาสงเคราะห์ พ่อค้ าคนกลาง รายได้ กลุม่ 70,000 บาท / ปี และ
มี ต้ นทุน 40,000 บาท /ปี ทางกลุม่ จ่ายเงินปั นผลให้ กบั สมาชิกตามการถือหุ้น สินค้ าของกลุม่ เป็ นสินค้ าที่
ทําด้ วยมือ ตัดเย็บผ้ าเองผลิตภัณฑ์ของกลุม่ เช่น ทอผ้ าห่ม ผ้ าพันคอ ผ้ าสายฝนทอเอง เป็ นต้ น
กลุ่มทอผ้ าบ้ านกุดกวางสร้ อย
(1) ความเป็ นมาของกลุม่
กลุม่ ทอผ้ าบ้ านกุดกวางสร้ อยตังกลุ
้ ม่ เมื่อปี 2547 มีนางอุไรวรรณ แม่ประกิจ เป็ นประธานกลุม่
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และนางบุปผา โคตรสุข เป็ นรองประธาน มีสมาชิก 30 คน ทางกลุม่ มีทนุ ดําเนินงาน จากสมาชิกลงหุ้น
คนละ 100 บาท และเงินสัจจะ เดือนละ 20 บาท ปั จจุบนั กลุม่ มีเงิน ออมทรัพย์ประจํากลุม่ 39,000
บาท
(2) การดําเนินการของกลุม่ ในปั จจุบนั
กิจกรรมกลุ่มมีการซื ้อวัตถุดิบ จากจังหวัดหนองบัวลําภู ผลิตและส่งขาย ให้ พ่อค้ าคนกลาง
และผู้บริ โภคในพื ้นที่ สภาพปั ญหาของกลุม่ ในปั จจุบนั เงินทุนไม่เพียงพอและขาดโรงเรื อนในการผลิต และ
เก็บอุปกรณ์ ในบางฤดูการผลิตไม่ทนั (สมาชิกไปทํานา) สินค้ าของกลุม่ เป็ นสินค้ าที่ทําด้ วยมือ ตัดเย็บผ้ า
เอง ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ เช่น ทอผ้ าสายฝน กระเป๋ า เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น
กลุ่มทอผ้ าบ้ านกู่ทอง
(1) ความเป็ นมาของกลุม่
กลุม่ ทอผ้ าบ้ านกู่ทองก่อตังกลุ
้ ม่ เมื่อปี 2549 มีสมาชิก 45 คน ทางกลุม่ มีทนุ ดําเนินงาน จาก
สมาชิกลงหุ้นคนละ 20 บาท และเงินสัจจะ ปี ละ 100 บาท ปั จจุบนั กลุม่ มีทนุ หมุนเวียนในการ
ดําเนินงาน 40,000 บาท
(2) การดําเนินการของกลุม่ ในปั จจุบนั
กิจกรรมกลุม่ มีการซื ้อวัตถุดบิ ด้ าย อุปกรณ์ได้ จากตลาดนัดภายในจังหวัดหนองบัวลําภู สี ซื ้อกับกลุม่ ทอ
ผ้ าทีเป็ นเครื อข่ายภายในจังหวัด ผลิตและส่งขาย ให้ พอ่ ค้ าคนกลางจากจังหวัดอื่น และผู้บริโภคในพื ้นที่
สภาพปั ญหาของกลุม่ ในปั จจุบนั เงินทุนไม่เพียงพอ ตลาดในการขายสินค้ าไม่มีความแน่นอน สินค้ าของ
กลุม่ เป็ นสินค้ าที่ทําด้ วยมือ ตัดเย็บผ้ าเอง ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ เช่น ผ้ าฝ้าย ผ้ าทอเคมี เป็ นต้ น
กลุ่มทอผ้ ามัดหมี่บ้านหินลับ
(1) ความเป็ นมาของกลุม่
้ ม่ เมื่อปี 2544 มีสมาชิก 39 คน มีนางจันใด พินิจมนตรี
กลุม่ ทอผ้ ามัดหมี่บ้านหินลับก่อตังกลุ
เป็ นประธานกลุม่ และ นางบัวลอง เวชการมา เป็ นรองประธาน ทางกลุม่ มีทนุ ดําเนินงาน จาก
การเก็บหุ้นจากสมาชิกหุ้นละ 30 บาท / เดือน ถือไม่เกินคนละ 1 หุ้น เงินสัจจะเก็บจากสมาชิกปี ละ
120 บาทปั จจุบนั กลุม่ มีทนุ หมุนเวียนในการดําเนินงาน 100,000 บาท
(2) การดําเนินการของกลุม่ ในปั จจุบนั
กิจกรรมกลุม่ มีการซื ้อวัตถุดิบ จากตลาดหนองบัวลําภู ร้ านอึ ้งภูทอง ร้ านเกื ้อกูล ร้ านค้ าใน อ.ชุม
แพ ผลิตและส่งขาย ให้ พอ่ ค้ าคนกลางจากกรุงเทพ ประตูนํ ้า ร้ านแม่สงวน บ้ านเฮียอุดร ร้ านใน อ.ชุมแพ
ร้ านเกื ้อกูล และผู้บริ โภคในพื ้นที่ สภาพปั ญหาของกลุม่ ในปั จจุบนั เงินทุนหมุนเวียนน้ อย ขาดวัตถุดิบ กี่ที่
ใช้ ในการทอผ้ าไม่เพียงพอ มีค่แู ข็งทางการค้ าเพิ่มขึ ้น และในบางฤดูผลิตสินค้ าไม่ทันต่อความต้ องการ
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สินค้ าของกลุ่มเป็ นสินค้ าที่ ทําด้ วยมือ ตัดเย็บผ้ าเอง และทําการรั บซื ้อสินค้ าจากกลุ่มอื่นมาจําหน่ายต่อ
ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ เช่น ผ้ าทอต่างๆ และผ้ าสําเร็จรูป เป็ นต้ น
กลุ่มทอผ้ าบ้ านโนนเมือง
(1) ความเป็ นมาของกลุม่
กลุม่ ทอผ้ า บ้ านโนนเมือง เดิมเป็ นกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อใช้ ตอ่ รองในการขอเงินสนับสนุน
จากราชการ และเริ่ มทําการทอผ้ าเรื่ อยมา จนกระทังเริ
้ ่ มก่อตังกลุ
้ ม่ ปี 2541 มีสมาชิกก่อตังเริ
้ ่ มแรก 67
คน ปั จจุบนั คงเหลือ 51 คน ทางกลุม่ มีทนุ ดําเนินงาน โดยเก็บหุ้นจากสมาชิกหุ้นละ 20 บาท / เดือน
หรื อ 100 บาท และทางกลุม่ ยังได้ รับเงินสนับสนุนจาก องค์การบริ หารส่วนตําบลจํานวน 5,000 บาท
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน10,000 บาท และเครื่ องจักร สหกรณ์จํานวน 40,000 บาท ปั จจุบนั กลุม่
มีทนุ หมุนเวียนในการดําเนินงาน 120,000 บาท และมี เงินทุนในการทอผ้ า 85,00 บาท
(2) การดําเนินการของกลุม่ ในปั จจุบนั
กิจกรรมกลุ่มมีการซื ้อวัตถุดิบ จากตลาดหนองบัวลําภู ซื ้อผ้ าจากพ่อค้ าคนกลาง อ.ผาขาว ร้ าน
ขายของชําทั่วไปในจังหวัดหนองบัวลําภู ผลิตและส่งขายให้ องค์ การบริ หารส่วนตําบล ส่วนราชของ
จังหวัด ลูกค้ ารายย่อยทั่วไป สภาพปั ญหาของกลุ่มในปั จจุบันเงิ นทุนหมุนเวียนน้ อย ขาดวัตถุดิบ
ตลาดที่ขายไม่แน่นอน กิจกรรมของกลุม่ เช่น ทอผ้ า เย็บผ้ าห่ม ปล่อยเงินกู้ เป็ นต้ น
กลุ่มทอผ้ าบ้ านศรีประเสริฐ
(1) ความเป็ นมาของกลุม่
เดิมชาวบ้ านทําใช้ กนั เองในหมูบ่ ้ าน และเริ่ มก่อตังกลุ
้ ม่ เมื่อปี 2542 มีสมาชิกก่อตังเริ
้ ่มแรก 3 คน
ปั จจุบนั มีสมาชิก 15 คน โดยมีนางเสถียร มูลตรี เป็ นประธานกลุ่ ม และนางเพ็ ญ หิ น ชั ด เป็ นรอง
ประธานกลุม่ ทุนดําเนินงานของกลุ่มได้ จากการลงหุ้นของสมาชิกคนละ 500 บาท และมีเงินสนับสนุน
จากหน่วยงานราชการ เช่น พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภู สนับสนุนเงินจํานวน 60,000 บาท เกษตร
จังหวัดให้ วสั ดุอปุ กรณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลให้ เงินค่าวัสดุ 20,000 บาท ปั จจุบนั กลุม่ มีเงินหมุนเวียน
40,000 บาท
(2) การดําเนินการของกลุม่ ในปั จจุบนั
กิจกรรมกลุ่มมีการซื ้อวัตถุดิบ จากในพื ้นที่ อ.ศรี บุญเรื อง ร้ านอึ ้งภูทอง ร้ าไทยภูษา และวัตถุดิบ
อื่นๆใน พื ้นที่ของจังหวัด ผลิตและส่งขาย ในหมู่บ้าน ออกงานตามส่วนราชการจัด และกลุ่มเครื อข่าย
บ้ านโนนสว่าง แต่สภาพปั ญหาของกลุ่มในปั จจุบนั ยังมีตลาดที่ขายไม่แน่นอน กิจกรรมของกลุม่ เช่น ทอ
ผ้ า ขายผ้ าสําเร็ จรูปเป็ นเมตร ทางกลุม่ ไม่มีการเย็บผ้ าสําเร็จ และมีการออมทรัพย์กลุม่ เป็ นต้ น
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กลุ่มทอผ้ าบ้ านห้ วยไร่
(1) ความเป็ นมาของกลุม่
เดิมเกษตรกรทําใช้ กนั เองในหมู่บ้านและเริ่ ม ก่อตังกลุ
้ ม่ เมื่อปี 2542 มีสมาชิกก่อตังเริ
้ ่ มแรก 32
คน โดยมี นางลําดวล ภูกองไชย เป็ นประธานกลุม่ และ นางจอมแพง เชือกทอง รองประธานกลุม่ ทุน
ดําเนินงานของกลุ่มได้ จากสมาชิกลงหุ้นคนละ 100 บาท และมีหน่วยงานราชการ เช่น พัฒนาชุมชน
จังหวัดหนองบัวลําภูคอยสนับสนุน ทังยั
้ งได้ รับงบประมาณจาก องค์การบริ หารส่วนตําบล 15,000 บาท
งบประมาณจากสหกรณ์จงั หวัด 40,000 บาท ปั จจุบนั ทางกลุม่ มีเงินหมุนเวียน 100,000 บาท
(2) การดําเนินการของกลุม่ ในปั จจุบนั
กิจกรรมกลุม่ มีการซื ้อวัตถุดบิ จากในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู ผลิตและส่งขาย ให้ พ่อค้ าคนกลาง
ออกงานตามส่วนราชการจัดขึ ้น และกลุม่ เครื อข่ายบ้ านโนนสว่าง แต่สภาพปั ญหาของกลุม่ ในปั จจุบนั ยังมี
้ ตภัณฑ์ของกลุม่ ยังไม่ได้ มาตรฐานเท่าทีควร กิจกรรม
ตลาดที่ขายไม่แน่นอน เงินทุนดําเนินการกลุม่ ทังผลิ
ของกลุม่ เช่น ทอผ้ าไหม ผ้ าฝ้าย ขายผ้ าเป็ นเมตร ตัดเย็บสําเร็จ และ ออมทรัพย์ภายในกลุม่ เป็ นต้ น

บทที่ 5
บทสังเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
การดําเนินกิจกรรมการวิจยั เรื่ องการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
โดยการสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายคุณค่า ให้ แก่กลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
กับการแก้ ปัญหาความยากจนให้ แก่ประชาชนที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่ายคุณค่า มีความสัมพันธ์ใน
เชิงเหตุและผล จากบริ บทหรื อปรากฏการณ์แห่งความยากจนที่สมาชิกเครื อข่ายคุณค่าประสบอยู่
โดยเหตุคือการเกิดขึ ้นของเครื อข่ายคุณค่า และผลคือการแก้ ปัญหาความยากจน ดังภาพที่ 17

เครื อข่าย
คุณค่า
เครื อข่ายคุณค่าก่อให้ เกิด
- การรวมกลุม่ /สัมพันธภาพ
- กระบวนการเรี ยนรู้/ความเข้ าใจ
- การแก้ ปัญหา
- การจัดการตนเองและกลุม่ /องค์กร
- การพึง่ พาตนเอง
- อํานาจต่อรอง/พลัง

การแก้ ปัญหา
ความยากจน
แนวทางในการ
แก้ ปัญหาความยากจน
- ลดรายจ่าย
- เพิ่มรายได้
- ขยายโอกาส

ภาพที่ 17 ตัวแบบเชิงเหตุผลระหว่างเครื อข่ายคุณค่าและการแก้ ปัญหาความยากจน
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5.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์
จากภาพที่ 17 ตัวแบบเชิงเหตุผลระหว่างเครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ ปัญหาความยากจน ที่
ใช้ ในการวิเคราะห์ครัง้ นี ้ พบว่าการดําเนินการวิจยั โดยการสร้ างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั และ
กลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู ได้ ก่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ของเครื อข่ายในบาง
ระดับเนื่องมาจากข้ อจํากัดในเรื่ องเวลาและอื่นๆ ผลสัมฤทธิ์ที่ก่อให้ เกิดเป็ นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ได้ แก่ การรวมกลุม่ หรื อการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างกลุม่ /องค์กร, การเกิดการเรี ยนรู้กระบวนการ
ในการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น ผลสัมฤทธิ์ที่ก่อให้ เกิดเป็ นรูปธรรมอยูบ่ ้ างได้ แก่ การแก้ ปัญหาบางอย่างที่
บุคคลหรื อกลุม่ /องค์กรประสบอยู,่ การจัดการตนเองและกลุม่ /องค์กรในด้ านต่างๆ เป็ นต้ น ส่วน
ผลสัมฤทธิ์ที่ยงั ไม่ก่อให้ เกิดเป็ นรูปธรรม
อันเนื่องมาจากเครื อข่ายคุณค่าที่เกิดขึ ้นจากการ
ดําเนินการของทีมวิจยั ได้ แก่ การพึง่ พาตนเอง และ การมีอํานาจต่อหรื อพลังของกลุม่ /องค์กร
ประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดหนองบัวลําภู
ผลที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินกิจกรรมของเครื อข่ายได้ สง่ ผลกระทบต่อการแก้ ปัญหาความ
ยากจน ในด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. การลดรายจ่าย ได้ เกิดขึ ้นต่อกลุม่ /องค์กรต่างๆ ซึง่ ส่งผลกระทบในระดับบุคคลที่เป็ น
สมาชิกของกลุม่ /องค์กร ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ. การซื ้อวัตถุดบิ จากกลุม่ /องค์กรที่เป็ น
สมาชิกของเครื อข่าย, การฝึ กอบรมร่วมกัน, การใช้ แหล่งเรี ยนรู้จากกลุม่ /องค์กรที่เป็ น
สมาชิกของเครื อข่าย การกู้ยืมภายในเครื อข่ายที่ดอกเบี ้ยตํ่ากว่าภายนอก เป็ นต้ น
2. การเพิม่ รายได้ จากการดําเนินกิจกรรมของเครื อข่ายได้ ก่อให้ เกิดการเพิ่มรายได้ จาก
กิจกรรมต่างๆ อาทิ. การขายสินค้ า,ฝากขายสินค้ าให้ แก่กลุม่ /องค์กรที่เป็ นสมาชิกของ
เครื อข่าย,การให้ เงินกู้แก่สมาชิกในเครื อข่ายเป็ นต้ น
3. การขยายโอกาส ผลของการดําเนินกิจกรรมของเครื อข่ายได้ ก่อให้ เกิดการขยาย
โอกาสให้ แก่กลุม่ /องค์กรต่างๆ อาทิ. การเพิ่มแหล่งวัตถุดบิ , ตลาด, การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ การกู้ยืมเงินทุนระหว่างกัน เป็ นต้ น
5.3 ข้ อสังเกตจากการใช้ ตวั แบบในการวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์เรื่ องเครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ ปัญหาความยากจนที่กล่าวมาแล้ วมี
ประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ครัง้ นี ้ได้ แก่
1. ข้ อมูลคนจนจากบทที่ 2 เป็ นข้ อมูลคนจนที่แท้ จริ งหรื อไม่
2. การสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้หรื อการให้ การศึกษาให้ แก่คนในกลุม่ /องค์กร น่าจะ
แก้ ปัญหาความยากจนได้ อย่างยัง่ ยืนที่สดุ
3. การมีสว่ นร่วมในทุกขันตอนจะเป็
้
นการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้อย่างดีที่สดุ

บทที่ 6
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการดําเนินการ
(1) โดยทัว่ ไปเป็ นไปตามแผนการวิจยั ที่คณะวิจยั ได้ กําหนดไว้ นัน่ คือ ประกอบด้ วยการศึกษาข้ อมูล
พื ้นฐานจังหวัดหนองบัวลําภูและกลุม่ /องค์กรต่างๆในจังหวัดหนองบัวลําภู, การประเมินความสนใจ, การ
กําหนดแผนปฏิบตั กิ ารเครื อข่าย, การดําเนินการตามแผนและการหนุนเสริมของทีมวิจยั แต่อย่างไรก็ตาม
การเกิดขึ ้นของเครื อข่ายธุรกิจตามห่วงโซ่อปุ ทานของสินค้ าแต่ละชนิดจะเกิดขึ ้นไม่พร้ อมกัน ขึ ้นอยูก่ บั ว่าแต่
ละกลุม่ /องค์กรจะมีความเข้ าใจและต้ องการดําเนินกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบเครื อขายเมื่อใด
ดังนัน้
กิจกรรมของละเครื อข่ายจึงเกิดขึ ้นไม่พร้ อมกันแต่มีลาํ ดับของกิจกรรมที่เหมือนๆกัน
(2) ปั ญหาอุปสรรคที่เกิดจากการวิจยั ในครัง้ นี ้ประกอบด้ วยปั ญหาที่เกิดจากทีมวิจยั และปั ญหาที่
เกิดจากปั จจัยสภาพแวดล้ อมอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของปั ญหาสําคัญดังต่อไปนี ้
ปั ญหาที่เกิดจากทีมวิจยั ประกอบด้ วย
- ด้ านเวลา ทีมวิจยั จะประสบปั ญหาด้ านเวลาเป็ นอย่างมาก เนื่องจากการทํางานส่วน
ใหญ่ใช้ เวลาที่ตรงกับเวลาในการปฏิบตั ริ าชการในงานปกติ ทําให้ นกั วิจยั จากมหาวิทยาลัยมีข้อจํากัดในการ
ลงพื ้นที่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกําหนดให้ คณาจารย์ต้องลงชื่อปฏิบตั ริ าชการทุกวัน) นักวิจยั จาก
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมีภาระงานประจําเป็ นจํานวนมากและเน้ นการปฏิบตั งิ านตามคําสัง่ ของ
ผู้บงั คับบัญชา ทําให้ มีเวลาในการลงพื ้นที่เพื่อปฏิบตั กิ ารวิจยั ได้ ไม่มากเท่าที่ต้องการ
- ด้ านภาระงาน นักวิจยั บางส่วนมีภาระงานในการปฏิบตั ภิ ารกิจในงานประจําเป็ นจํานวน
มาก ทําให้ ไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ อย่างต่อเนื่อง ทําให้ เกิดความไม่ตอ่ เนื่องในการดําเนินกิจกรรม ทํา
ให้ เกิดปั ญหาความเข้ าใจที่ไม่ตรงกัน เพราะกิจกรรมบางครัง้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปแล้ ว แต่ทีมวิจยั
บางคนยังเข้ าใจในรูปแบบกิจกรรมเดิม นักวิจยั บางคนทนกลิน่ ยัว่ ยวนทางการเมืองไม่ไหว ทําให้ ไม่สามารถ
ปฏิบตั กิ ารวิจยั ได้ จนจบโครงการ นอกจากนี ้ตามระบบราชการมีการย้ ายสถานที่ทํางาน ทําให้ ทีมวิจยั บาง
คนมีข้อจํากัดในการวิจยั เนื่องจากต้ องย้ ายสถานที่ทํางาน ออกจากพื ้นที่
- ด้ านการสื่อสาร การติดต่อสื่อสารระหว่างทีมวิจยั ที่อยูใ่ นพื ้นที่ตา่ งกันทําให้ สื่อสารกัน
ไม่ได้ เต็มที่ บางครัง้ เข้ าใจผิดพลาด ทําให้ เป้าหมายในการทํากิจกรรมไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
้ ่ องสาระและภาษา
นอกจากนี ้การติดต่อสื่อสารระหว่างทีมวิจยั กับกลุม่ /องค์กร บางครัง้ ก็มีข้อจํากัดทังในเรื
- ด้ านประสบการณ์ในการทําวิจยั ทีมวิจยั บางท่านไม่มีประสบการณ์ในการทําวิจยั มาก่อน
ทําให้ ต้องใช้ เวลาในการทําความเข้ าใจในกระบวนการดําเนินงานวิจยั ในช่วงแรก แต่ก็พฒ
ั นาดีขึ ้นเรื่ อยๆ
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ปั ญหาที่เกิดจากปั จจัยสภาพแวดล้ อมอื่นๆ ประกอบด้ วย
วัฒนธรรมทางการเมือง โดยทัว่ ไปประชาชนจะเป็ นเป้าหมายในการพัฒนาของ
ราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง แต่ปัจจุบนั ประชาชนเป็ นทังเป
้ ้ าหมายและเครื่ องมือของระบบ
ราชการและนักการเมือง
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทังในด้
้ านรูปแบบการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้,
แนวคิด,ค่านิยม,ผลประโยชน์และอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ดังจะเห็นได้ จากข้ าราชการระดับสูงในจังหวัด
บางส่วนต้ องระดมประชาชนมารองรับกิจกรรมทางการเมืองของนักการเมืองในจังหวัดเนื่องจาก
อาจจะมีผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนซึง่ กันและกัน
วัฒนธรรมขององค์กร
สืบเนื่องจากระบบราชการที่ผ้ บู งั คับบัญชามีผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา ดังนันการทํ
้
างานของข้ าราชการส่วนใหญ่สนองตอบต่อความต้ องการ
ของผู้บงั คับบัญชาเป็ นหลักหรื อผู้มีอํานาจในระดับที่สงู กว่า ทําให้ ขาดความตระหนักและต่อเนื่อง
ในการดูแลประชาชน อาทิ.ถ้ าผู้บงั คับบัญชารับโควต้ าลําไยมาจากผู้ที่มีอํานาจสูงกว่าหน้ าที่หลักที่
ข้ าราชการจะต้ องทําอย่างเร่งด่วนและต้ องสําเร็ จคือการระบายลําไยให้ หมดโดยจะใช้ วิธีการ
อย่างไรก็ตาม
ปั จจัยทางสังคมอื่นๆ เช่น อากาศ ฝน เทศกาล ฯลฯ
6.2 ประโยชน์ ท่ นี ักวิจัยและทีมวิจัยได้ รับ
จากการปฏิบตั กิ ารวิจยั ที่ผา่ นมาทําให้ นกั วิจยั และทีมวิจยั ได้ รับประโยชน์ในเรื่ องของความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ ้นและทักษะ/ประสบการณ์ใหม่ๆดังต่อไปนี ้
ชุดความรู้ใหม่ ประกอบด้ วย
- การสร้ างเครื อข่ายคุณค่าจากห่วงโซ่อปุ ทานของสินค้ าและบริการที่กลุม่ /องค์กรมีอยู่ ทํา
ให้ กิจกรรมของเครื อข่ายสอดคล้ องโดยตรงกับกิจกรรมของกลุม่ /องค์กร ประกอบกับกลุม่ /องค์กรมีความรู้
ความเข้ าใจเป็ นพื ้นฐานเรื่ องดังกล่าวอยูแ่ ล้ วทําให้ การดําเนินกิจกรรมดําเนินไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้ อง
ตามความต้ องการของกลุม่ /องค์กรนันๆ
้
- ตัวแทนสหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายควรเน้ นที่ผ้ จู ดั การ เนื่องจากผู้จดั การเป็ นผู้ที่มี
ความรู้ในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์มากที่สดุ
ทําให้ มีบทบาทในการผลักดันกิจกรรมของสหกรณ์ให้
สอดคล้ องกับกิจกรรมของเครื อข่ายได้ มากกว่าบุคคลอื่นๆในสหกรณ์
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- การแสวงหาผู้นําตามธรรมชาติ การประชุมหรื อการจัดเวทีในช่วงแรกๆ ผู้ที่มีบทบาท
มักจะเป็ นนักพูดเป็ นส่วนใหญ่ทําให้ ได้ รับการยอมรับจากที่ประชุมที่ประชุม แต่สว่ นใหญ่คนเหล่านี ้ไม่คอ่ ยมี
ความสามารถในการทํางาน
ดังนันนั
้ กวิจยั ควรค้ นหาผู้นําตามธรรมชาติที่มีความสามารถในการดําเนิน
กิจกรรมของเครื อข่ายให้ เร็วที่สดุ
- ทัศนคติของกลุม่ /องค◌์กรที่มีตอ่ ส่วนราชการ จากการไปช้ อบปิ ง้ ทัวร์ ทําให้ ทราบ
ข้ อเท็จจริ งบางอย่างว่า กลุม่ /องค์กรจะพูดข้ อมูลในทางที่ดีตอ่ ส่วนราชการเมื่อมาประชุมที่สว่ นราชการ แต่
เมื่อทีมวิจยั ไปเยี่ยมเยียนที่กลุม่ /องค์กรทัศนคติที่มีตอ่ ส่วนราชการก็เปลี่ยนไปโดยส่วนใหญ่คือการแสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตนของเจ้ าหน้ าที่ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของกลุม่ /องค์กร
- การสร้ างความสัมพันธ์อย่างดี มีความเป็ นกันเอง มีมิตรภาพและไว้ วางใจซึง่ กันและกัน
จะทําให้ นกั วิจยั ได้ รับข้ อมูลที่เป็ นจริง
ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ประกอบด้ วย
- ช้ อบปิ ง้ ทัวร์ เป็ นการออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้นํากลุม่ /องค์กรเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกและ
แลกเปลี่ยนข้ อมูล โดยทีมวิจยั ออกพบปะเป็ นกลุม่ ๆ และบ่อยๆทําให้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้ อมูลใน
เชิงลึก ตัวแทนกลุม่ /องค์กรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ นักวิจยั ก็มีโอกาสได้ สอบถาม
ข้ อมูลอย่างเต็มที่และเห็นสภาพการดําเนินงานของแต่กลุม่ /องค์กรอย่างชัดเจน
การใช้ วฒ
ั นธรรม/ประเพณีมาประกอบกิจกรรม
โดยทัว่ ไปประชาชนในจังหวัด
หนองบัวลําภูและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสามารถในการแสดงออกเชิงศิลปวัฒนธรรม
และการแสดง
ดังนันการประยุ
้
กต์ศลิ ปวัฒนธรรมดังกล่าวมาใช้ ในการจัดเวทีจะทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
ประชุมมีความสุขในการจัดกิจกรรม
- การสร้ างความเข้ าใจและเข้ าถึงผู้นํากลุม่ /องค์กรจะทําให้ ได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดี
- การกําหนดกิจกรรมกับตัวแทนกลุม่ /องค์กรต้ องมีความยืดหยุน่ และสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ ตลอดเวลา
- การฝั งตัวและทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องจะทําให้ เกิดความไว้ วางใจซึง่ กันและกันระหว่าง
ตัวแทนกลุม่ /องค์กรกับนักวิจยั
- การจัดกิจกรรมต่างๆต้ องจัดให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและวิถีชีวิตของสมาชิกกลุม่ /
องค์กรจึงจะทําให้ ได้ รับความร่วมมืออย่างเต็มที่
- การประสานงานต้ องดําเนินการบ่อยๆ และหลายๆทางเลือก เนื่องจากตัวแทนกลุม่ /
องค์กรโดยเฉพาะผู้นํามีภารกิจหรื อกิจกรรมในหลายๆ ด้ านกับส่วนราชการต่างๆในพื ้นที่
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6.3 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจยั มีประเด็นดังต่อไปนี ้
- กระบวนการในการวิจยั ควรกําหนดไว้ อย่างกว้ างๆและมีความยืดหยุน่ เนื่องมาจากการ
รับรู้ในกิจกรรมการเชื่อมโยงเครื อข่ายของผู้นํากลุม่ /องค์กรในแต่ละกลุม่ /องค์กรอาจจะเกิดขึ ้นไม่พร้ อมกัน
ประกอบกับรอบฤดูการผลิตของสินค้ าและบริการที่กลุม่ /องค์กรมีอยูม่ ีความแตกต่างกันตามชนิดของสินค้ า
และบริ การนันๆ
้ และมีระยะเวลายาวนาน ดังนันไม่
้ ควรกําหนดกิจกรรมที่เข้ มงวดเกินไป
- เน้ นสร้ างการเรี ยนรู้ เนื่องจากการเรี ยนรู้จะทําให้ ผ้ นู ําหรื อตัวแทนกลุม่ /องค์กรเข้ าใจ
กระบวนการและสามารถปรับให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของกลุม่ /องค์กรได้ นอกจากนี ้ยังทําให้ กลุม่ /
องค์กรสามารถพึง่ ตนเองได้ ในอนาคตถึงแม้ วา่ ทีมวิจยั ออกจากพื ้นที่แล้ วก็ตาม
- กําหนดตัวแทนกลุม่ /องค์กรให้ ชดั เจน ทังนี
้ ้กิจกรรมการเชื่อมโยงเครื อข่ายเป็ นกิจกรรม
ทําให้ ตวั แทนกลุม่ /องค์กรที่เข้ า
ของกลุม่ /องค์กรที่ต้องใช้ เวลาและผลที่เกิดขึ ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
มาร่วมสร้ างเครื อข่ายจะต้ องมีความต่อเนื่องและเป็ นผู้ที่มีบทบาทการดําเนินกิจกรรมของกลุม่ /องค์กร
ดังนันที
้ มวิจยั ควรหาวิธีการในการกําหนดตัวแทนกลุม่ /องค์กรที่ชดั เจน จากประสบการณ์ของทีมวิจยั เห็นว่า
ผู้ที่ควรนํามาร่วมในเครื อข่ายของสหกรณ์ตา่ งๆคือผู้จดั การของสหกรณ์นนๆ
ั้
ข้ อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวิจยั ในอนาคต ควรคํานึงถึงเรื่ องดังต่อไปนี ้
- ระยะเวลาที่เหมาะสม ในการเชื่อมโยงเครื อข่ายเนื่องจากเครื อข่ายที่ยงั่ ยืนต้ องเกิดจาก
ภายกลุม่ /องค์กร ดังนันจึ
้ งต้ องสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักวิจยั กับตัวแทนกลุม่ /องค์กร และ
ระหว่างตัวแทนกลุม่ /องค์กรต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ องเสียก่อน ซึง่ ต้ องใช้ เวลามาก
พอสมควร นอกจากนันเมื
้ ่อเกิดเครื อข่ายแล้ วควรมีระยะเวลาในการเรี ยนรู้และปรับตัวตามบริบทที่
เปลี่ยนไปของกลุม่ /องค์กรทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยการจัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ไปเรื่ อยๆ จนกลุม่ /องค์กรต่างๆพึง่ ตนเองได้
้ ่ยวข้ อง
- เน้ นการสร้ างเครื อข่ายตามห่วงโซ่อปุ ทานที่กลุม่ /องค์กรนันเกี
- คัดเลือกทีมวิจยั ที่ทํางานในพื ้นที่ ที่มีศกั ยภาพเพียงพอในด้ านข้ อมูลและการประสานงาน
มีเวลาเพียงพอ ในการทํางานวิจยั เพื่อให้ สามารถดําเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง
้
่อปรับกิจกรรมไห้ สอดคล้ องกับการ
-ประเมินและปรับปรุงการทํางานทุกขันตอนเพื
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นและ
- พัฒนาเครื อข่ายในขนาดที่ใหญ่ขึ ้นทังในด้
้ านพื ้นที่หรื อกิจกรรม อาทิ.เครื อข่ายระดับ
อีสานเหนือ
เพราะในพื ้นที่ดงั กล่าวผู้นํากลุม่ /องค์กรได้ ผา่ นการเรี ยนรู้กระบวนการในการสร้ าง
เครื อข่ายมาแล้ ว น่าจะทําให้ กลุม่ /องค์กรพัฒนาความสัมพันธ์ในชิงเครื อข่ายได้ รวดเร็ ว สามาร
พึง่ ตนเองและมีอํานาจ่อรองมากยิง่ ขึ ้น
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