รายงานวิจยั
เรื่อง
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพังงา

โดย
นายนารถพงศ์
นายภักดี
นายธีรพงศ์
นายฉัตรชัย
นางสาวโศภิน
นายชวรัตน์

สุ นทรนนท์
เข็มขาว
ไกรนรา
สิ งห์ สุทธิ์
ใจเย็น
มณีโลกย์

หัวหน้ าโครงการวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั

สถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนับสนุนทุนวิจัย โดยศูนย์ อาํ นวยการต่ อสู้ เพือ่ เอาชนะ
ความยากจนแห่ งชาติ (ศตจ.) กระทรวงมหาดไทย
และกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ก
ชื่อเรื่อง

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพังงา

โดย

ทีมวิจยั จังหวัดพังงา

ปี

2549
บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้
เป็ นการวิจยั การมีส่วนร่ วมโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ
เสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม (ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน) ในพื้นที่จงั หวัด
พังงา เพื่อให้เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร ในการแก้ปัญหาความยากจน
โดยทีมวิจยั ได้กาํ หนดขั้นตอน กระบวนการสร้างเครื อข่าย จํานวน 11 ขั้นตอน ซึ่งสามารถ
กําหนดขั้นตอนดังกล่าว ออกเป็ น 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) ขั้นตอนการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั กลุ่ม (2) ขั้นตอนการสร้างเครื อข่าย จากการดําเนินการวิจยั ได้ผลการวิจยั โดยสรุ ป ดังนี้
1. สร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่มที่สมัครใจ เข้าร่ วมพัฒนากลุ่มโดยจัดทําแผนทิศ
ทางการดําเนินงานกับกลุ่ม จํานวน 65 กลุ่ม
2. จัดตั้งเครื อข่าย จํานวน 6 เครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา
เครื อข่าย Home Stay พังงา เครื อข่ายข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคบริ โภค เครื อข่ายปุ๋ ยพังงา
เครื อข่ายสิ นค้า OTOP พังงา และเครื อข่ายยางพาราพังงา

ข
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพังงา
เป็ นส่ วนหนึ่งของ
งานวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ( สกว )
และศูนย์อาํ นวยการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ)
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ นายวินยั บัวประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพังงา กรุ ณา
ไปเป็ นประธานพิธีเปิ ดตัวโครงการ และสนับสนุนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมของประชาชน ทีมผู ้
ประสานงานกลาง นําโดย รองศาสตร์ศาจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์และนางวรรณะ เสนทอง อดีตผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ที่ให้คาํ แนะนํา
ช่วยเหลือกิจกรรมการวิจยั ตลอดจนหน่วยงานทางราชการ ได้แก่ สํานักงานประมงจังหวัดพังงา
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา ที่กรุ ณาให้บุคลากรเข้า
ร่ วมงานวิจยั ทําให้งานสําเร็ จได้ดว้ ยดี หากติดขัดที่หนึ่งที่ใดแล้ว คงทําให้งานวิจยั ชิ้นนี้ดอ้ ยค่าลง
ไปเป็ นแน่แท้ คณะผูว้ ิจยั ใช้เวลานานนับปี การพรรณนาถึงผูม้ ีอุปการคุณไม่สามารถเอ่ยอ้างถึงได้
ครบถ้วน ต้องขออภัยไว้ ณ ที่น้ ี
คณะผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า แม้นว่าตั้งใจจะทํางานให้ดีเพียงใด ก็ยอ่ มมีจุดด้อย
อยูบ่ า้ ง ไม่มากก็นอ้ ย หากท่านผูอ้ ่านได้โปรดชี้แนะ จักเป็ นคุณูปการกับทีมวิจยั อย่างสูง
คณะผูว้ จิ ยั
สิ งหาคม 2549

ค
สารบัญ
หน้ าที่
บทคัดย่ อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพังงา
1.2 ข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ก่อนการวิจยั
1.3 ข้อมูลพื้นฐานเครื อข่ายพันธมิตรจังหวัดพังงาก่อนการวิจยั
บทที่ 2 บทสั งเคราะห์ ข้อมูลคนจนพืน้ ทีจ่ ังหวัดพังงา
2.1 แหล่งข้อมูลและวิธีจดั เก็บข้อมูล
2.2 ข้อมูลคนจนจดทะเบียนและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.3 บทสรุ ป
บทที่ 3 ขั้นตอนกระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่าของทีมวิจยั
- สรุ ปผลการปฎิบตั ิตามงานขั้นตอนกระบวนการสร้างเครื อข่าย
ของทีมวิจยั
บทที่ 4 เครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้
4.1 จํานวนเครื อข่ายและรู ปแบบเครื อข่ายที่เป็ นผลงานของทีมวิจยั
4.2 ประเด็นสําคัญของแต่ละเครื อข่าย
บทที่ 5 บทสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
5.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์บทบาทเครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหา
ความยากจน
บทที่ 6 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการดําเนินงาน
6.2 ประโยชน์ที่ตวั นักวิจยั และทีมวิจยั ได้รับ
6.3 ข้อเสนอแนะ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของจังหวัดพังงา
จังหวัดพังงาเดิมเชื่อกันว่าชื่อ “เมืองภูงา” ตามชื่อเขางาหรื อเขาพังงา ซึ่งตั้งอยูใ่ น
ตัวจังหวัดพังงาในปัจจุบนั ในสมัยก่อนเมืองภูงาขึ้นอยูก่ บั เมืองนครศรี ธรรมราช สมัยรัชกาลที่ 2
ชื่อของเมืองภูงาได้ปรากฏอยูใ่ นทําเนียบข้าราชการเมืองนครศรี ธรรมราช ซึ่งน่าจะเป็ นเมืองขึ้น
ฝ่ ายกรมพระสุ รัสวดีฝ่ายซ้าย เมืองภูงานี้อาจจะตั้งชื่อให้สอดคล้องกับเมืองภูเก็ต และเหตุที่เมืองภูงา
กลายเป็ นเมืองพังงา นั้น สันนิษฐานกันว่าน่าจะเนื่องมาจากเมืองภูงาเป็ นเมืองที่มีแร่ อุดมสมบูรณ์
มีชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อขายแร่ ดีบุกกันมาก และชาวต่างชาติเหล่านี้คงจะออกเสี ยงเมืองภูงาเป็ น
เมืองพังงาไป เพราะแต่เดิมชาวต่างชาติเขียนชื่อเมืองภูงาว่า Phunyga หรื อ Punga ซึ่งอ่านว่าภูงา
หรื อพังงา หรื อพังกาก็ได้
ตราประจําจังหวัด
เป็ นรู ปภูเขาช้างลูกยาวสูงใหญ่ มีรูปลักษณะช้างกําลังนอนหมอบอยู่ หันหัวไปทางอ่าว
พังงา และอยูด่ า้ นหลังของศาลากลางจังหวัด มีความหมายว่าเมืองพังงา เป็ นเมืองแห่ ง ภูผาโดยแท้
และเรื อขุดมีความหมายว่าจังหวัดพังงามีแร่ ดีบุกอุดมสมบูรณ์มากยิง่ กว่าเมืองใดๆ
เรื อขุดเป็ น
เอกลักษณ์ของการขุดหาแร่ ที่โดดเด่นทันสมัย
และการหาแร่ ถือเป็ นอาชีพและรายได้หลักของ
ชาวเมืองในอดีต
คําขวัญประจําจังหวัด
แร่ หมื่นล้าน บ้านกลางนํ้า ถํ้างามตา ภูผาแปลก แมกไม้จาํ ปูน บริ บรู ณ์ดว้ ยทรัพยากร
ดอกไม้ ประจําจังหวัดพังงา
ดอกจําปูน
ต้ นไม้ ประจําจังหวัด
ต้นเทพทาโร
สภาพทัว่ ไป
จังหวัดพังงาเป็ นจังหวัดชายฝั่งอันดามัน มีพ้นื ที่ประมาณ 4,170,885 ตารางกิโลเมตร
หรื อประมาณ 2.6 ล้านไร่ อยูห่ ่ างจากกรุ งเทพมหานคร ประมาณ 788 กิโลเมตร
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อาณาเขต
ทิศเหนือ
จดจังหวัดระนอง
ทิศใต้
จดจังหวัดภูเก็ต
ทิศตะวันออก จดจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และ จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก จดทะเลอันดามัน
ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่จงั หวัดพังงาด้านตะวันออกเป็ นเทือกเขาสลับซับซ้อน
ด้านตะวันตกเป็ นชายฝั่งทะเลมีความยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร และ มีหมู่เกาะต่าง ๆ
ประมาณ 105 หมู่เกาะ เช่นหมู่เกาะสิ มิลนั หมู่เกาะสุ รินทร์ เกาะยาว เป็ นต้น
ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดพังงามีภูมิอากาศร้อนชื้นมี 2 ฤดูกาล คือฤดูร้อน เริ่ ม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน โดยได้รับอิทธิพลลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่งพัดผ่านอ่าว
ไทย เข้าสู่ ฝั่งตะวันตก ทําให้มีฝนตกน้อยและฤดูฝนซึ่งจะมีฝนตกชุกเกือบทั้งปี
เริ่ มเดือน
พฤษภาคม - ธันวาคม โดยได้รับลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ทาง
ภาคใต้ เนื่องจากเป็ นลมที่พดั ผ่านทะเล ซึ่งเป็ นมวลอากาศที่มีความชื้นสูง เมื่อปะทะแนวภูเขาทาง
ฝั่งตะวันตก ทําให้เกิดฝนชุกตลอดปี มีปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย 3,470 มิลิเมตร อุณหภูมิในแต่ละ
ฤดูกาลไม่แตกต่างกันมากนัก คืออยูร่ ะหว่าง 29-34 องศาเซลเซียส
สภาพการปกครอง จังหวัดพังงา แบ่งการปกครองออกเป็ น 8 อําเภอ คือ อําเภอ
เมือง อําเภอคุระบุรี อําเภอทับปุด อําเภอตะกัว่ ทุ่ง อําเภอตะกัว่ ป่ า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอกะปง
และอําเภอเกาะยาว แบ่งออกเป็ น 48 ตําบล 320 หมู่บา้ น 2 เทศบาลเมือง 7 เทศบาลตําบล 1
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และ 46 องค์การบริ หารส่ วนตําบล
สภาพทางทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้หลักจากเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจ
หลักของจังหวัดคือยางพารา รองลงมาคือปาล์มนํ้ามัน เงาะ และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ด้านการ
ประมงตลอดแนวชายฝั่งทะเล มีการทําประมงทั้งเชิงพาณิ ชย์และประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้าน มี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ชายฝั่งที่สาํ คัญอาทิ เช่น กุง้ ทะเล การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงหอย
นางรม การเลี้ยงกุง้ มังกร และการเลี้ยงสัตว์น้ าํ จืด นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเริ่ มมีบทบาทสําคัญต่อจังหวัดพังงาเพิ่มขึ้น
อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว จังวัดพังงาเป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภาพทางด้านการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นทะเล นํ้าตก ป่ าเขา ถํ้า หมู่เกาะ ศิลปกรรม
และวัฒนธรรม จังหวัดพังงาได้มีการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่ง
เป็ นการผสมผสานระหว่างความสมบูรณ์ของทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม ทางธรรมชาติที่สวยงาม
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กับกิจกรรมการท่องเที่ยวรวมไว้ดว้ ยกัน
เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่จงั หวัดพังงาและ
ประชากรในท้องถิ่นเกิด การเกื้อกูลกันระหว่างคน ธรรมชาติ และสามารถอยูร่ วมกันได้อย่างยัง่ ยืน
ซึ่งจังหวัดพังงาได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ “เป็ นเมืองท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศชั้นนําของโลกและเกษตรกรรม
ก้าวหน้ าฝั่งทะเลอันดามัน ”
1.2 ข้ อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับกลุ่ม /องค์ กร/สหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดก่อนเข้ าโครงการ
ผลจากการสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพังงา (ยกเว้น
อําเภอเกาะยาว) ปรากฏว่ามีกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ซ่ ึงได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มจากหน่วยงาน
ราชการ และหน่วยงาน ต่างๆรวม 8 หน่วยงาน รวม 519 กลุ่ม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ คือ กลุ่มที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายและกลุ่มที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายหรื อ
สหกรณ์ภาคประชาชนรายละเอียดในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 จํานวนกลุ่มจดทะเบียนและไม่ จดทะเบียนทีไ่ ด้ รับการสนับสนุนจาก
หน่ วยงานต่ าง ๆ ในจังหวัดพังงา
จํานวน(กลุ่ม)
ที่
ชื่อหน่วยงานสนับสนุนกลุ่ม
จดทะเบียน
ไม่จดทะเบียน
รวม
106
85
21
1 สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา
173
173
2 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
137
137
3 สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
23
23
4 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
4
4
5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพังงา
52
52
6 สํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดพังงา
13
13
7 สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพังงา
11
11
8 สํานักงานประมงจังหวัดพังงา

85

434

519

จากตารางที่ 1.1 กลุ่มที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายทุกกลุ่มอยูภ่ ายใต้การสนับสนุนและ
ส่ งเสริ มของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา 85 กลุ่ม แบ่งออกเป็ นสหกรณ์จาํ นวน 45 สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรจํานวน 40 กลุ่ม
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กลุ่มที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายหรื อสหกรณ์ภาคประชาชนได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ ม
จากหน่วยงานต่าง ๆ จํานวน 434 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา จํานวน
21 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มสตรี จํานวน 10 กลุ่ม กลุ่มสตรี และเยาวชนจํานวน 1 กลุ่มและกลุ่ม
อาชีพจํานวน 10 กลุ่ม
2) กลุ่มได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาจํานวน
173 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสตรี จํานวน 10 กลุ่ม กลุ่มสตรี และเยาวชนจํานวน 1 กลุ่มกลุ่ม
อาชีพจํานวน 10 กลุ่มและกลุ่มออมทรัพย์ จํานวน 151 กลุ่ม
3) กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มจากสํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา จํานวน
137 กลุ่ม เป็ นกลุ่มแม่บา้ นทั้งหมด จํานวน 137 กลุ่ม
4) กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จํานวน 23
กลุ่ม เป็ นกลุ่มอาชีพทั้งหมด จํานวน 23 กลุ่ม
5) กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจํานวน 4 กลุ่ม เป็ นกลุ่มผ้าบาติกทั้งหมด
6) กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มจากสํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดพังงา จํานวน 52
กลุ่ม เป็ นกลุ่มอาชีพกลุ่มเลี้ยงสัตว์ท้ งั หมด
7) กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มจากสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพังงา
จํานวน13 กลุ่ม เป็ นกลุ่มอาชีพ จํานวน 7 กลุ่ม และกลุ่มแม่บา้ น จํานวน 6 กลุ่ม
8) กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มจากสํานักงานประมงจังหวัดพังงา จํานวน 11
กลุ่ม เป็ นกลุ่มอาชีพด้านการประมงทั้งหมด
1.2.1 บทบาทภารกิจของกลุ่มองค์ กรและสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพังงา
จากข้อมูลกลุ่มจํานวน 519 กลุ่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มจากหน่วยงาน ต่าง ๆ
รวม 8 หน่วยงานนั้น บทบาทภารกิจของกลุ่ม สามารถจําแนกได้ 2 ด้าน ดังนี้
1) บทบาทภารกิจของกลุ่มด้านเป็ นผลลัพธ์ของเป้ าหมายตามภารกิจของ
หน่วยงานที่ได้การสนับสนุนและส่ งเสริ มตามแผนงานที่ถูกกําหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ
อาทิ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็ นต้น
2) บทบาท ภารกิจของกลุ่มด้านการตอบสนองความต้องการของสมาชิกเพื่อ
แก้ไขปั ญหาด้านต่าง ๆ ร่ วมกัน อาทิเช่น สหกรณ์กองทุนสวนยาง เป็ นต้น
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1.2.2 บทวิเคราะห์ จุดเด่ น จุดด้ อย ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ ในจังหวัดพังงา
จุดเด่นของกลุ่มในจังหวัดพังงา เป็ นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มจากหน่วยงาน
ภาครัฐ จุดด้อยของกลุ่มในจังหวัดพังงา โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชนเป็ นกลุ่มที่จดั ตั้งเพี่อ
ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานสนับสนุนเท่านั้น เมื่อเสร็ จสิ้ นภารกิจการบริ หารกลุ่มมักจะเกิด
ปัญหาส่ งผลให้กลุ่มอ่อนแอและสุ ดท้ายกลุ่มจะหยุดการดําเนินกิจกรรม ส่ งผลให้มีชื่อกลุ่มต่าง ๆ
ภายในจังหวัดมากมายมีสมาชิกกลุ่มเดิมที่จะจัดตั้งกลุ่มใหม่เพื่อคอยสนองนโยบายหน่วยงานอื่น ๆ
ต่อไป ทําให้สมาชิก 1 คนสังกัดกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม ทั้งกลุ่มที่มีเฉพาะชื่อแต่ไม่มีกิจกรรมและกลุ่มที่
มีชื่อและมีกิจกรรม
ปั ญหาและอุปสรรคของกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชนมีดงั นี้
1) สมาชิกกลุ่มส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ ขาดการมีส่วนรวมกิจกรรมกลุ่ม
2) แผนการดําเนินงานส่วนใหญ่จดั ทําแผนโดยกรรมการ สมาชิกไม่ค่อยมีส่วน
ร่ วมจัดทําแผนการดําเนินงาน หรื อบางกลุ่มไม่มีแผนดําเนินงาน
3) การบริ หารจัดการกลุ่ม ส่ วนใหญ่อยูภ่ ายใต้คณะกรรมการเพียงอย่างเดียว
สมาชิกมักไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ การจัดการประชุมคณะกรรมการบริ หารไม่สมํ่าเสมอ
ไม่มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกหรื อจัดประชุมเฉพาะรู ปแบบเท่านั้น
4) บทบาทหน้าที่ ส่ วนใหญ่สมาชิกไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่มีต่อกลุ่ม
คณะกรรมการบริ หารไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามบทบาทหน้าที่ที่กาํ หนด
5) ผูน้ าํ กลุ่ม ส่ วนใหญ่ขาดการพัฒนา ไม่มีการสร้างผูน้ าํ กลุ่มรุ่ นใหม่ที่มีความรู ้
ความสามารถขึ้นมาทดแทน
6) หน่วยงานส่ วนใหญ่สนับสนุนให้จดั ตั้งกลุ่มเพื่อสนองตอบตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานผูใ้ ห้การสนับสนุนเป็ นผูก้ าํ หนดฝ่ ายเดียว และเมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาส่ วนใหญ่กาํ หนดตาม
ปี งบประมาณหน่วยงานสนับสนุนก็จะถอนตัวออกไป ส่ งผลให้กลุ่มที่เพิ่มเริ่ มก่อตั้งเริ่ มอ่อนแอ
และสุ ดท้ายหยุดกิจการกลุ่ม
7) วิสยั ทัศน์และพันธกิจกลุ่ม ส่ วนใหญ่ไม่ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ร่ วมกัน ส่ งผลให้สมาชิกกลุ่มขาดเป้ าหมายร่ วมกัน การดําเนินงานของกลุ่มจึงไม่มีเป้ าหมายที่
ชัดเจน ขาดกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงาน
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1.3 ข้ อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับเครือข่ ายพันธมิตรทีม่ ีอยู่เดิมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพังงา
จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื อข่ายพันธมิตรของกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดพังงา
พบว่ามีสถานการณ์ของเครื อข่ายในแนวทางต่าง ๆ ดังนี้
1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งอยูใ่ นการสนับสนุนและส่ งเสริ มของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา มีการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายระดับอําเภอทุกอําเภอ แต่เป็ นการรวมตัวตาม
คําแนะนําของทางราชการโดยยังไม่มีการดําเนินการเป็ นเครื อข่ายกันในทางการปฏิบตั ิ
2) กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ซึ่งอยูใ่ นการสนับสนุนและส่ งเสริ มของสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดพังงา จํานวน 14 สหกรณ์ มีการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายในการแก้ไขปัญหาการ
ดําเนินงาน โดยมีสาํ นักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางเป็ นผูผ้ ลักดันให้เกิดกิจกรรมเครื อข่าย
3) กลุ่มอาชีพผลิตสิ นค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) มีการรวมตัวกันเป็ น
เครื อข่ายระดับจังหวัด อาทิ กลุ่มดอกไม้ศรี พงั งา มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายกับกลุ่มผูผ้ ลิตดอกไม้
ใบยางพารากลุ่มต่าง ๆ ภายในจังหวัดพังงา
4) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพังงา จํากัด เป็ นการรวมกลุ่มของสหกรณ์ภาคการเกษตร
จังหวัดพังงา จํานวน 8 สหกรณ์ การดําเนินกิจการไม่มีบทบาทในการเชื่อมโยงเครื อข่าย เพราะการ
บริ หารจัดการไม่ดีดูแลตนเองยังไม่ได้ตอ้ งอาศัยสํานักงานของสหกรณ์การเกษตรตะกัว่ ป่ า จํากัด
เป็ นจุดดําเนินกิจกรรมเงินสิ นเชื่อเท่านั้น
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บทที่ 2
บทวิเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพังงา
ตามที่รัฐบาล ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี พตท. ทักษิณ ชินวัตร ได้กาํ หนดนโยบาย
แก้ปัญหาความยากจน ในขั้นแรกได้ทาํ การสํารวจคนจนทัว่ ประเทศ โดยให้ประชาชนจดทะเบียน
คนจนตามประเภทที่กาํ หนด 8 ประเภท ประกอบกับการดําเนินวิจยั โครงการวิจยั การพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพังงา ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตร
ระหว่างกลุ่ม องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด เพื่อให้เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนา
ศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งทําให้ตอ้ งเกี่ยวข้องกับการจัดหาข้อมูลคน
จนจดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดพังงา และคนจนจดทะเบียนในกลุ่มทะเบียนต่าง ๆ เพื่อเป็ นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ และตรวจสอบความสําเร็ จของการดําเนินการวิจยั ตามโครงการ ทีมวิจยั จังหวัด
พังงา จึงได้ดาํ เนินการจัดเก็บข้อมูลคนจนจดทะเบียนทั้งในพื้นที่จงั หวัด และกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมี
รายละเอียดการดําเนินการดังนี้
2.1 แหล่งข้ อมูลและวิธีเก็บข้ อมูล
การจัดเก็บข้อมูลคนจนจดทะเบียนของทีมวิจยั จังหวัดพังงา ได้ดาํ เนินการ
จัดเก็บข้อมูลใน 3 ระดับ ดังนี้
2.1.1 การจัดเก็บข้อมูลคนจนจดทะเบียนระดับจังหวัด โดยเก็บข้อมูลคนจน
จดทะเบียนในภาพรวมทั้งจังหวัด แหล่งข้อมูลได้จากที่ทาํ การปกครองจังหวัด โดยการติดต่อ
ประสานข้อมูลจากการรวบรวมผลการจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจนของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านการกลัน่ กรองข้อมูล (Verity) โดยกระทรวงมหาดไทย
2.1.2 การจัดเก็บข้อมูลคนจนจดทะเบียนระดับอําเภอ จัดเก็บรายชื่อบุคคล
เป็ นข้อมูลรายอําเภอจากที่ทาํ การปกครองอําเภอทุกอําเภอ (ยกเว้นอําเภอเกาะยาว) โดยการทํา
หนังสื อถึงอําเภอ และประสานงานขอรับข้อมูลโดยผูช้ ่วยนักวิจยั
2.1.3 การจัดเก็บข้อมูลระดับกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ โดยจัดเก็บข้อมูล
รายชื่อสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้าร่ วมโครงการวิจยั จํานวน 81 กลุ่ม และนํารายชื่อสมาชิกแต่ละกลุ่ม
มาตรวจสอบกับข้อมูลคนจน ที่จดทะเบียนรายอําเภอเพื่อทราบว่าสมาชิกแต่ละกลุ่มจดทะเบียนคน
จนจํานวนเท่าใด
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2.2 ข้ อมูลคนจนจดทะเบียนและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตารางที่ 2.1 ข้ อมูลประชากรทั้งจังหวัดเปรียบเทียบกับจํานวนประชากร จดทะเบียนคนจน
รายอําเภอ
ประชากรที่จดทะเบียนคนจน
อําเภอ
จํานวนประชากร (คน)
จํานวน (คน)
ร้อยละ
เมือง
29,120
4,828
16.57
ทับปุด
23,275
4,123
17.71
ตะกัว่ ทุ่ง
36,111
5,036
13.94
ตะกัว่ ป่ า
35,807
5,949
16.61
เกาะยาว
12,100
10.11
15.79
กะปง
11,952
1,448
12.16
คุระบุรี
21,190
3,760
17.74
ท้ายเหมือง
42,485
68.66
16.16
รวม
212,040
33,921
16.00
จากตารางที่ 2.1 พบว่าประชากรจังหวัดพังงา มีจาํ นวนทั้งหมด 212,040 คน จด
ทะเบียนคนจน จํานวน 33,921 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 โดยอําเภอท้ายเหมือง มีจาํ นวนคนจนจด
ทะเบียนมากที่สุด จํานวน 6,866 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.57 และอําเภอกะปงมีจาํ นวนประชากรจด
ทะเบียนคนจนตํ่าสุ ด จํานวน 1,448 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.16 และเมื่อนําจํานวนประชากรเปรี ยบ
กับจํานวนประชากรจดทะเบียนคนจน คิดเป็ นอัตราร้อยละ อําเภอทับปุด มีอตั ราจํานวนประชากร
จดทะเบียนคนจนสูงสุ ดร้อยละ 17.71 และอําเภอกะปง มีอตั ราจํานวนประชากรจดทะเบียนคนจน
ตํ่าสุ ดร้อยละ 12.16
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ตารางที่ 2.2 ปัญหาสั งคมและความยากจนของจังหวัดพังงาจําแนกรายอําเภอ
อําเภอ
เมืองพังงา
ตะกั่วปา
ตะกั่วทุ่ง
ท้ายเหมือง
ทับปุด
กะปง
คุระบุรี
เกาะยาว
รวม

ที่ดินทํากิน
1,990
2,363
4,244
3,721
3,317
1,581
3,764
1,223
22,203

คนเร่ร่อน
1
5
6
1
2
0
1
2
18

ประกอบอาชีพ
ผิกกฎหมาย
93
13
6
8
36
0
12
1
169

สภาพปญหา (จํานวน)
นร.นศ ต้องการ การถูก
คนจนไม่มี
หนี้สิน
ทํางาน
หลอกลวง
ที่อยู่อาศัย
25
29
741
1,715
147
18
636
1,882
74
17
637
1,805
200
12
448
1,900
2
7
438
693
0
5
161
397
69
27
632
1,515
8
22
741
364
525
137 4,434
10,271

ปญหาอื่น ๆ
2,982
2,984
552
2,399
204
84
266
795
10,266

รวม
7,576
8,048
7,341
8,689
4,699
2,228
6,286
3,156
48,023

จากตารางที่ 2.2 พบว่าปัญหาสังคมและความยากจนของจังหวัดพังงามีจาํ นวนทั้งสิ้ น 48,023 ปั ญหา สามารถเรี ยงลําดับตามปัญหาที่มากที่สุดได้
ดังนี้ ปัญหาที่ดินทํากิน 22,203 ปั ญหา ปัญหาคนจนไม่มีที่อยูอ่ าศัย 10,271 ปัญหา ปั ญหาอื่นๆ 10,266 ปั ญหา หนี้สิน 4,434 ปัญหา ปัญหานักเรี ยนนักศึกษา
ต้องการทํางาน 525 ปัญหา ปัญหาประกอบอาชีพผิด กฎหมาย 169 ปัญหา ปัญหาการถูกหลอกลวง 137 ปัญหาคนเร่ ร่อน 18 ปัญหา เมื่อพิจารณาตามพื้นที่
เรี ยงลําดับตามจํานวนปั ญหาที่มากสุ ด ได้ดงั นี้ อําเภอท้ายเหมือง 8,689 ปัญหา อําเภอตะกัว่ ป่ า 8,048 ปัญหา อําเภอเมืองพังงา 7,576 ปัญหา อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
7,341 ปั ญหา อําเภอคุระบุรี 6,286 ปัญหา อําเภอทับปุด 4,699 ปัญหา อําเภอเกาะยาว 3,156 ปัญหา และอําเภอกะปง 2,228 ปัญหา
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ตารางที่ 2.3 จํานวนสมาชิก จํานวนสมาชิกทีจ่ ดทะเบียนคนจนของกลุ่มทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการวิจัย
จํานวนสมาชิก
จํานวน
รายชื่อกลุ่ม
รวมทั้งหมด
กลุ่มทีจ่ ดทะเบียน
1. กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางนายสี
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอกแดง จํากัด
3. กลุ่มเกษตรกรทําสวนลําภี
4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบกปุย จํากัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางลําแก่นพัฒนา จํากัด
6. สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จํากัด
7. สหกรณ์ปศุสตั ว์พฒั นาท้ายเหมือง จํากัด
8. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาแฝก จํากัด
9. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จํากัด
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ นท้ายเหมือง จํากัด

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

กลุ่มเกษตรกรทําสวนท่านา
กลุ่มเกษตรกรทําสวนเหล
กลุ่มเกษตรกรทําสวนเหมาะพัฒนาเหมาะ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากพู่ จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จํากัด
สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงสุ กรพังงา จํากัด
สหกรณ์ประมงบ้านบางพัฒน์ จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคาโงก จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อแสน จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งต่อเรื อ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรทับปุด จํากัด
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคตําบลบ่อแสน

สมาชิก
(ราย)
9,206
5,892
95
84
153
67
92
1,321
145
106
162
152
238
225
240
196
61
139
45
66
88
54
1,442
28

ที่ข้ ึนทะเบียน
(ราย)
2,367
1,468
4
81
54
8
91
207
26
30
45
65
36
20
56
30
21
29
29
14
57
16
391
10

ร้อยละ
25.71
24.92
4.21
96.43
35.29
11.94
98.91
15.67
17.93
28.30
27.78
42.76
15.13
8.89
23.33
15.31
34.43
20.86
64.44
21.21
64.77
29.63
27.12
35.71
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ตารางที่ 2.3 (ต่ อ)

รายชื่อกลุ่ม
24. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางวัน จํากัด
25. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควน จํากัด
26. กลุ่มเกษตรกรทําประมงกะไหล
27. กลุ่มเกษตรกรทําสวนโคกกลอย
28. กลุ่มเกษตรกรทําสวนท่าอยู่
29. สหกรณ์กองทุนสวนยางลําวะนอก จํากัด
30. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางหลาม จํากัด
กลุ่มทีไ่ ม่ จดทะเบียน
1. กลุ่มผลิตนํ้าแข็งยูนิต
2. กลุ่มผูเ้ ลี้ยงสุ กรบ้านนํ้าเค็ม
3. กลุ่มเรื ออนุรักษ์อนั ดามัน
4. กลุ่มทําลอบดักหมึก
5. กลุ่มเพาะเห็ด (ปลาดุก)
6. กลุ่มผ้ามัดย้อม
7. กลุ่มช่าง (ผลิตประตูเหล็กม้วน)
8. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหัวขวาน
9. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรลําแก่นรวมพลัง
10. กลุ่มแม่บา้ นไม้กวาดดอกอ้อบ้านบกปุย
11. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านคลองห้าง
12. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านเก้าเจ้า
13. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาแฝก
14. กลุ่มแม่บา้ นการเกษตรพรุ ภีพฒั นา
15. กลุ่มสตรี สหกรณ์นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง

จํานวน
สมาชิก
(ราย)
273
42
56
27
154
62
79
3,314
18
10
17
17
12
5
0
18
15
10
66
45
247
29
12

จํานวนสมาชิก
ที่ข้ ึนทะเบียน
(ราย)
10
7
35
0
49
31
16
899
6
6
17
4
12
5
0
10
15
5
61
45
29
7
2

ร้อยละ
3.66
16.67
62.50
0.00
31.82
50.00
20.25
27.13
33.33
60.00
100.00
23.53
100.00
100.00
0.00
55.56
100.00
50.00
92.42
100.00
11.74
24.14
16.67
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ตารางที่ 2.3 (ต่ อ)
รายชื่อกลุ่ม
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

กลุ่มสตรี สหกรณ์รมณี ย ์
กลุ่มแม่บา้ นฝ่ ายท่า
กลุ่มเลี้ยงไก่พ้นื เมืองบ้านปากพู่
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรอําเภอกะปง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตท่ากะได
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อและโคนมบ้านสะพานเสื อ
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านปากพู่
กลุ่ม 01-บาติก ตําบลนบปริ ง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบางเตยใต้
กลุ่มประมงเกาะเคี่ยม
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเผล
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.4 ต.ทับปุด
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ม.5 ต.โคกเจริ ญ
กลุ่มอาชีพสตรี บา้ นเขาตําหนอน
กลุ่มสตรี บา้ นลุ่มเกรี ยบ
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านไทรมาศ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม. 1 ตําบลถํ้าทองหลาง
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบางวัน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวสวนโชคอํานวย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุ่งดาบทอง
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรทรัพย์สวนใหม่
กลุ่มเกษตรอินทรี ย ์ "บ้านบางวัน"
กลุ่มสตรี ทาํ หวาย (กลุ่มจักสาน)

(ราย)
66
21
10
39
124
29
41
20
153
25
585
78
89
26
40
26
84
10
195

จํานวนสมาชิก
ที่ข้ ึนทะเบียน
(ราย)
16
3
9
0
0
20
27
0
33
5
106
22
13
16
12
22
20
4
31

72
46
22
37

31
16
8
7

จํานวน
สมาชิก

ร้อยละ
24.24
14.29
90.00
0.00
0.00
68.97
65.85
0.00
21.57
20.00
18.12
28.21
14.61
61.54
30.00
84.62
23.81
40.00
15.90
43.06
34.78
36.36
18.92
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ตารางที่ 2.3 (ต่ อ)
รายชื่อกลุ่ม
39. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านหัวสวน
40. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางหว้า
41.กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรู ปนํ้ายางพารา
42. กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกเหรี ยง
43. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านปากช่อง
44. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 3 กะไหล
45. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหนือ
46. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขุมมุด
47. กลุ่มสงเคราะห์พฒั นาโตนดิน
48. กลุ่มมังคุดตําบลถํ้า
49. กลุ่มดอกไม้ศรี พงั งา
50. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านต้นมวง
51. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสามช่องเหนือ

จํานวน
สมาชิก
(ราย)
24
63
30
71
34
155
24
84
90
31
61
17
271

จํานวนสมาชิก
ที่ข้ ึนทะเบียน
(ราย)
24
32
0
34
12
57
10
17
28
21
4
1
14

ร้อยละ
100.00
50.79
0.00
47.89
35.29
36.77
41.67
20.24
31.11
67.74
6.56
5.88
5.17

จากตาราง 2.3 พบว่าจํานวนสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ ที่เข้าร่ วม โครงการ
วิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพังงา จํานวน 81 กลุ่ม รวม 9,206 คน มีจาํ นวน
สมาชิกที่จดทะเบียนคนจนจํานวน 2,367 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.71 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
โดยแบ่งเป็ นกลุ่มที่จดทะเบียนรวม 30 กลุ่ม จํานวนสมาชิก 5,892 คน สมาชิกจดทะเบียนคน
จนจํานวน 1,468 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.92 และกลุ่มไม่จดทะเบียน จํานวน 51 กลุ่ม จํานวน
สมาชิก 3,314 คน สมาชิกจดทะเบียนคนจน 899 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.13
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2.3 บทสรุ ป
2.3.1 ประชากรจังหวัดพังงาทั้งหมดจํานวน 212,040 คน จดทะเบียนคนจน
จํานวน 33,921 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 โดยสามารถจําแนกเป็ น รายพื้นที่และรายปัญหา รายพื้นที่
อําเภอท้ายเหมือง มีคนจนจดทะเบียนสูงสุ ด จํานวน 6,866 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.16 อําเภอกะปง มี
จํานวนคนจนจดทะเบียนตํ่าสุ ด 1,448 คิดเป็ นร้อยละ 12.16 และรายปั ญหา ปัญหาที่ดินทํากินเป็ น
ปัญหาที่มีจาํ นวนสู งสุ ด 22,203 ปัญหา และปัญหาคนเร่ ร่อนมีจาํ นวนตํ่าสุ ด 18 ปั ญหา
2.3.2 ประชากรกลุ่มที่สมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั จํานวน 81 กลุ่ม จํานวนสมาชิก
รวม 9,206 คน จํานวนสมาชิกจดทะเบียนคนจนจํานวน 2,367 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.71 โดยจําแนก
เป็ นกลุ่มจดทะเบียน จํานวน30 กลุ่ม จํานวนสมาชิก 5,892 คน สมาชิกจดทะเบียนคนจนจํานวน
1,468 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.92 และกลุ่มไม่จดทะเบียน จํานวน 51 กลุ่ม สมาชิกจํานวน 3,314 คน
สมาชิกจดทะเบียนคนจน 899 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.13
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บทที่ 3
ขั้นตอน กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของทีมวิจยั
การกําหนดขั้นตอน กระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่าในการวิจยั ครั้งนี้ ทีมวิจยั พังงา
ได้กาํ หนดแนวทางในการดําเนินการ เพื่อให้สามารถสร้างเครื อข่ายคุณค่าที่เข้มแข็ง/ยัง่ ยืน โดยใช้
แนวคิดดังนี้
3.1 การสร้างเครื อข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง/ยัง่ ยืน จะต้องทําให้กลุ่มร่ วมตัวจัดตั้ง เป็ น
เครื อข่ายเข้มแข็งเสี ยก่อน “เครือข่ ายทีเ่ ข้ มแข็ง มาจากกลุ่มทีเ่ ข้ มแข็ง”
3.2 การสร้างเครื อข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง/ยัง่ ยืน จะต้องทําให้กลุ่มและแกนนํากลุ่มทํา
ความรู ้จกั มีความคุน้ เคย มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และรู ้สึกเป็ นเพือ่ นที่ดีต่อกัน “ เพือ่ นทํางาน
กับเพือ่ น ”
จากแนวคิดดังกล่าว ทีมวิจยั ได้นาํ มากําหนดเป็ นขั้นตอน กระบวนการสร้างเครื อข่าย
ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลชื่อกลุ่ม องค์กรต่างๆ ในจังหวัดพังงา (ยกเว้นอําเภอเกาะยาว)
2. จัดเวทีพบปะผูน้ าํ กลุ่มเพื่อเชิญชวนกลุ่ม องค์กร เข้าร่ วมโครงการวิจยั การพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพังงา
3. เปิ ดรับสมัครกลุ่มที่สนใจเข้าร่ วมโครงการวิจยั ม จัดเก็บข้อมูลกลุ่มที่สมัครใจเข้าร่ วม
โครงการวิจยั และจัดเก็บข้อมูลคนจนจดทะเบียน
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มเพื่อพิจารณาศักยภาพของกลุ่มก่อนวางแผนการจัดทําแผนทิศ
ทางการดําเนินงานของกลุ่ม
5. จัดทําแผนทิศทางการดําเนินงานของแต่ละกลุ่ม
6. ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่ม แผนทิศทางการดําเนินงานกลุ่ม เพื่อทราบกิจกรรมที่กลุ่ม
ดําเนินการในปัจจุบนั และกิจกรรมที่กลุ่มประสงค์จะดําเนินการตามแผนทิศทางการ
ดําเนินงาน
7. จัดเวทีเสวนาเพื่อชี้แจงข้อมูลกิจกรรมการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มเปิ ดให้แต่ละกลุ่ม
แสดงความคิดเห็น เพื่อเชิญชวนกลุ่มต่าง ๆ จัดตั้งเครื อข่ายตามความสมัครใจ
8. การจัดตั้งเครื อข่ายตามความสมัครใจ
9. เลือกตั้งคณะกรรมการเครื อข่าย
10. จัดทําแผนปฎิบตั ิงานเครื อข่าย
11. การปฎิบตั ิตามแผนเครื อข่าย /การหนุนเสริ ม/การติดตามประเมินผล
จากขั้นตอนกระบวนการสร้างเครื อข่ายที่กาํ หนดทีมวิจยั ได้เริ่ มดําเนินการ ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2548 จนถึงปั จจุบนั โดยมีรายละเอียดตาม ตารางที่ 3.1
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สรุปผลการปฎิบัตติ ามงานขั้นตอนกระบวนการสร้ าง เครือข่ ายของทีมวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล รายชื่อกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดพังงา (ยกเว้นอําเภอ
เกาะยาว) รวบรวมได้ จาก 8 หน่วยงาน จํานวน 519 กลุ่ม
2. การจัดเวทีพบปะผูน้ าํ เพือ่ เชิญชวนกลุ่ม เข้าร่ วมโครงการวิจยั ฯ จํานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2548 ณ ศาลาประชาคมอําเภอตะกัว่ ป่ า อําเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา
ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ตุลาคม 2548 ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา มีผวู ้ า่ ราชการจังหวัดพังงา
นายวินยั บัวประดิษฐ์ มาเป็ นประธานในพิธี
3. การเปิ ดรับสมัครกลุ่มสนใจเข้าร่ วมโครงการวิจยั ฯ เก็บข้อมูลกลุ่มและข้อมูลคน
จน มีกลุ่มสมัครใจเข้าร่ วมโครงการ จํานวน 81 กลุ่ม จัดเก็บข้อมูลได้ จํานวน 80 กลุ่ม
และข้อมูลคนจนจดทะเบียน จํานวน 80 กลุ่ม กลุ่มที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ คือ กลุ่มช่าง
(ทําประตูเหล็กดัด) เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่ม ก่อนวางแผนการจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงาน
จัดทําได้ครบ 80 กลุ่ม
5. การจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงาน จัดทําแผนทิศทาง ได้จาํ นวน 65 กลุ่ม
ยังอีก 16 กลุ่มไม่ได้จดั ทําแผนเนื่องจากได้นดั หมายแล้ว แต่ทางกลุ่มไม่พร้อม
6. การศึกษาข้อมูลกลุ่ม แผนทิศทางกลุ่ม เพื่อแผนกิจกรรมที่ดาํ เนินการในปัจจุบนั
ประสงค์จะดําเนินการในอนาคต ศึกษาได้ จํานวน 65 กลุ่ม
7.การจัดเวทีเสวนาชี้แจงกิจกรรม เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดตั้งเครื อข่าย เปิ ดเวที
เสนา จํานวน 1 ครั้ง เมื่อ 18 มิถุนายน 2548 ณ บ้านบางเตยใต้ หมู่ที่ 7 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง
จังหวัดพังงา
8.การจัดตั้งเครื อข่ายสามารถหนุนเสริ มให้มีการจัดตั้งเครื อข่ายจํานวน 6 เครื อข่าย
ได้แก่ เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา เครื อข่าย Home Stay พังงา เครื อข่ายข้าวสารและสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค เครื อข่ายปุ๋ ยพังงา เครื อข่าย สิ นค้า OTOP พังงา และเครื อข่ายยางพาราพังงา
9. การเลือกตั้งคณะกรรมการ เครื อข่าย สามารถเลือกตั้งคณะกรรมการเครื อข่าย
ได้ ครบทั้ง 6 เครื อข่าย
10. การจัดทําแผนปฎิบตั ิงานเครื อข่าย สามารถจัดทําแผนปฎิบตั ิงานได้ครบทั้ง 6
เครื อข่าย
11. การปฎิบตั ิตามแผนปฎิบตั ิงาน/การหนุนเสริ ม/การติดตามประเมินผล สามารถ
แบ่งวิวฒั นาการกลุ่มได้ 2 กลุ่ม คือ
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11.1 กลุ่มที่ได้กาํ หนดแผนปฎิบตั ิงานและสามารถ ขับเคลื่อนตามแผน
ปฎิบตั ิงานได้แล้ว จํานวน 3 เครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา เครื อข่าย Home Stay พังงา
เครื อข่ายข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
11.2 กลุ่มที่ได้กาํ หนดแผนปฎิบตั ิงานแล้วแต่ยงั ไม่ได้ขบั เคลื่อน ได้แก่
เครื อข่ายปุ๋ ยพังงา เครื อข่าย สิ นค้า OTOP พังงา เครื อข่ายยางพาราพังงา
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บทที่ 4
เครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้
4.1 จํานวนและรูปแบบเครือข่ ายทีเ่ ป็ นผลงานของทีมวิจยั
จากการดําเนินการวิจยั โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพังงา
ทีมวิจยั ได้เข้าไปหนุนเสริ ม ให้กลุ่มต่างๆ ที่สมัครใจ ที่สมัครเข้าโครงการวิจยั และกลุ่มอื่นที่สนใจและสมัคร
เข้าร่ วมต่างๆ ภายหลัง รวมตัวกันจัดตั้งเป็ นเครื อข่าย จํานวน 6 เครื อข่าย ดังนี้
4.1.1 เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา
4.1.2 เครื อข่าย Home Stay พังงา
4.1.3 เครื อข่ายข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
4.1.4 เครื อข่ายปุ๋ ยพังงา
4.1.5 เครื อข่าย สิ นค้า OTOP พังงา
4.1.6 เครื อข่ายยางพาราพังงา
การจัดตั้งเครื อข่าย จํานวน 6 เครื อข่าย ดังกล่าว ทีมวิจยั ได้เข้าไปหนุนเสริ มให้เกิดการจัดตั้ง
ตามขั้นตอนกระบวนการสร้างเครื อข่าย รายละเอียดจาก บทที่ 3 ซึ่งสามารถอธิบายรู ปแบบของการเกิดเครื อข่าย
แต่ละเครื อข่ายได้ดงั นี้
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4.1.1 เครือข่ ายตลาดผลไม้ พงั งา
ภาพที่ 4.1 รูปแบบการจัดตั้งเครือเครือข่ ายตลาดผลไม้ พงั งา
สหกรณ์กองทุนสวน
ยางในโตน จํากัด

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล
ให้ความรู้ดา้ นการผลิตและสนับสนุน
จุดรวบรวมในการคัดแยกคุณภาพ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล
ให้ความรู้ดา้ นการผลิตและสนับสนุน
จุดรวบรวมในการคัดแยกคุณภาพ

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านปากพู่ จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวน
ยางลําแก่นพัฒนา จํากัด

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านนาแฝก จํากัด

ตะกัว่ ทุ่ง

กะปง

ท้ายเหมือง

เครื อข่ายตลาด
ผลไม้พงั งา

ตะกัว่ ป่ า

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางลําวะนอก จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านบางหลาม จํากัด

เมืองพังงา

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านบางทอง จํากัด

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านควน จํากัด

กลุ่มมังคุดตําบลถํ้า
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล

ทับปุด

ให้ความรู้ดา้ นการผลิตและสนับสนุน
จุดรวบรวมในการคัดแยกคุณภาพ

คุระบุรี
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล

ให้ความรู้ดา้ นการผลิตและสนับสนุน
จุดรวบรวมในการคัดแยกคุณภาพ

ให้ความรู้ดา้ นการผลิตและสนับสนุน
จุดรวบรวมในการคัดแยกคุณภาพ

กลุ่มเกษตรกรทําสวน
ลําภี

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านบ่อแสน จํากัด

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล
ให้ความรู้ดา้ นการผลิตและสนับสนุน
จุดรวบรวมในการคัดแยกคุณภาพ

ให้ความรู้ดา้ นการผลิตและสนับสนุน
จุดรวบรวมในการคัดแยกคุณภาพ

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบางวัน จํากัด

สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านดอกแดง จํากัด

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านบกปุย จํากัด

กลุ่มเกษตรกรทําสวน
บางนายสี

กลุ่มมังคุดตําบลบางไทร
เครือข่ ายข้ าวสารและสิ นค้ าอุปโภคบริโภค

รวบรวมผลไม้
จําหน่ายร่ วมกันตาม
แผนกลยุทธ์ที่กาํ หนด
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จากภาพที่ 4.1 เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มที่สมัครใจเข้าร่ วมโครงการวิจยั
ในพื้นที่แต่ละอําเภอ จํานวน 15 กลุ่ม และกลุ่มที่สนใจสมัครเข้าร่ วมเครื อข่ายเพิ่มอีก 1 กลุ่ม รวมเป็ น 16 กลุ่ม
ซึ่งแต่ละอําเภอได้กาํ หนดจุดรับซื้ออําเภอละ 1 จุด และมีการแต่งตั้งคณะทํางานแต่ละจุดรับซื้อ เครื อข่ายจะทํา
หน้าที่เฉพาะการตลาดโดยการรวบรวมผลไม้จากจุดรับซื้อเพื่อจําหน่ายตามแผนกลยุทธ์ที่กาํ หนด เครื อข่ายจะ
เชื่อมโยงกับเครื อข่ายข้าวสาร เนื่องจากการไปเจรจาแลกเปลี่ยนสิ นค้ากับสหกรณ์นอกจังหวัด สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดพังงา มีบทบาทส่ งเสริ มการเชื่อมโยงเครื อข่ายกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ สํานักงาน
เกษตรจังหวัดพังงา สนับสนุนเครื อข่ายในการรวบรวมผลผลิต และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล
มีบทบาทในการสนับสนุนให้ความรู ้ในการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ แก่สมาชิกและช่วยเหลือในการคัดแยก
คุณภาพผลไม้ ณ จุดรับซื้อ
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4.1.2 เครือข่ าย Home Stay พังงา
ภาพที่ 4 .2 รูปแบบการจัดตั้งเครือข่ าย Home Stay พังงา
คณะทํางานพัฒนา

Home Stay จังหวัดพังงา
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการจังหวัดพังงา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางในโตน จํากัด

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตบ้านบางเตยใต้

กลุ่มเกษตรกรทํา
ประมงกะไหล

เครื อข่าย Home
Stayพังงา

กลุ่มเกษตรกรทําสวน
ทุ่งมะพร้าว

กลุ่มผูเ้ ลี้ยงปลากระชัง
บางวัน (อําเภอคุระบุรี)
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตบ้านทุ่งดาบ

กลุ่มเกษตรกรทําสวน
ลําภี

กลุ่มผูเ้ ลี้ยงสุ กร
บ้านนํ้าเค็ม

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านบางทอง จํากัด

กลุ่มเกษตรกรทําสวน
บางนายสี

กลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
ท่านา (อําเภอกะปง)

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตบ้านสามช่องเหนือ

กลุ่ม Home Stay จังหวัด
พังงา อื่นๆจํานวน 6 กลุ่ม

Home Stay อ.เกาะยาว
เชื่อมโยงการตลาด และจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวร่ วมกัน

จํานวน 2 กลุ่ม

จากภาพที่ 4.2 เครื อข่าย Home Stay พังงา เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มต่างๆ ที่ประสงค์จะ
ดําเนินกิจกรรม Home Stay ในพื้นที่จงั หวัดพังงา จํานวน 12 กลุ่ม ประกอบด้วยสหกรณ์กองทุนสวนยาง จํานวน 2
กลุ่ม กลุ่มเกษตรกร จํานวน 4 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จํานวน 3 กลุ่ม และกลุ่มอาชีพ
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จํานวน 3 กลุ่ม โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมทางการตลาด (แนะนําลูกค้า ส่ งลูกค้าให้กนั ) และจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวร่ วมกัน ซึ่งมีกลุ่มและหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดทําเครื อข่ายดังนี้
กลุ่ม Home Stay อําเภอเกาะยาว ซึ่งเป็ นกลุ่ม Home Stay ที่ประสบความสําเร็ จ มีชื่อเสี ยงเป็ น
ที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงเกี่ยวข้องโดย เครื อข่าย Home Stay พังงา ยึดถือ Home Stay อําเภอเกาะยาว
เป็ นต้นแบบในการทําธุรกิจ เป็ นสถานที่เรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็ นพี่เลี้ยงในการบริ หารจัดการ
คอยให้คาํ แนะนําแก่เครื อข่าย
กลุ่ม Home Stay อื่นๆ จํานวน 6 กลุ่ม เป็ นกลุ่ม Home Stay ซึ่งอยูใ่ นเป้ าหมายการพัฒนาของ
จังหวัดพังงาอีกส่ วนหนึ่ง เชื่อมโยงเกี่ยวข้องโดยได้จดั เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เครื อข่าย เกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรม Home Stay แกนนําของแต่ละกลุ่มได้ทาํ ความรู ้จกั กัน และมีแนวโน้มจะร่ วมเป็ นเครื อข่ายร่ วมกันใน
อนาคต
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดพังงา
เป็ นหน่วยงานหลักที่จงั หวัดพังงา
มอบหมายการรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา Home Stay ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ฯ ทําหน้าที่ประธานคณะทํางาน
พัฒนา Home Stay จังหวัดพังงา
คณะทํางานพัฒนา Home Stay จังหวัดพังงา เป็ นคณะทํางานที่จดั ตั้งขึ้นตามคําสัง่ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดพังงา คําสัง่ เลขที่ 2427/2548 สัง่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548 มีจาํ นวน 17 คน จาก 15 หน่วยงาน
มีบทบาทในการพัฒนา Home Stay กลุ่มเป้ าหมายให้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน Home Stay ไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการตลาด ให้กลุ่ม
Home Stay ที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน Home Stay ไทย
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4.1.3 เครือข่ ายข้ าวสารและสิ นค้ าอุปโภคบริโภคพังงา
ภาพที่ 4.3 รู ปแบบการจัดตั้งเครือข่ ายข้ าวสารและสิ นค้ าอุปโภคบริโภคพังงา

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางในโตน จํากัด

กลุ่ม 01- บาติก
ตําบลนบปริ ง

กลุ่มเกษตรกร
ทําสวนเหล

กลุ่มเกษตรกร
ทําประมงกะไหล

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านดอกแดง

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านบ่อแสนจํากัด

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านบางหลาม

กลุ่มผูเ้ ลี้ยงสุ กรบ้าน
นํ้าเค็ม

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตบางเตยใต้

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต ม.1 ต.บางทอง

กลุ่มเกษตรกร
ทําสวนลําภี

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านปากพู่ จํากัด

กลุ่มอาชีพสตรี บา้ นเขา
ตําหนอน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตบ้านเหนือ

กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค
เนื้อตําบลบ่อแสน

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบางวัน จํากัด

กลุ่มเกษตรกรทําสวน
เหมาะพัฒนาเหมาะ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตบ้านหัวสวน – โชค

กลุ่มมังคุด
ตําบลถํ้า

เครื อข่ายตลาดผลไม้

รวมกันจัดซื้ อ
ข้าวสารและสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคเพื่อ
ลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรื อน

เครื อข่ายข้าวสาร
และสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค

ธกส.พังงา

สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธกส.พังงา
จํากัด

สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา

48

จากภาพที่ 4.3 เครื อข่ายข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคบริ โภคพังงา เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มต่าง
ๆ จํานวน 19 กลุ่ม ประกอบด้วยสหกรณ์ จํานวน 6 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จํานวน 5 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต จํานวน 4 กลุ่ม และกลุ่มอาชีพ จํานวน 4 กลุ่ม วัตถุประสงค์เพื่อรวมกันจัดซื้อข้าวสารสิ นค้าอุปโภค
และบริ โภค เป็ นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน โดยมีรูปแบบการจัดตั้งเครื อข่าย ดังนี้ กลุ่มซึ่งมีสมาชิกเป็ นผูบ้ ริ โภค
รวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย เพื่อดําเนินการจัดซื้อข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคบริ โภคร่ วมกัน เครื อข่ายข้าวสารและสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคพังงา เชื่อมโยงกับเครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา เนื่องจากการเจรจาเพื่อหาตลาดจําหน่ายผลไม้
ในพื้นที่จงั หวัดภาคอีสาน เมื่อมีการเจรจาแลกเปลี่ยนสิ นค้า สหกรณ์ในภาคอีสานเสนอข้าวสารแลกเปลี่ยนกับ
ผลไม้ เครื อข่ายตลาดผลไม้จึงเชื่อมโยงกับเครื อข่ายข้าวสาร โดยช่วยรับสัง่ ข้าวสารแทน สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธกส. พังงา จํากัด เชื่อมโยงกับเครื อข่ายข้าวสาร ในลักษณะเป็ นคู่คา้ เป็ นที่ปรึ กษา และเป็ นแกนนํา
ในเรื่ องข้าวสาร ธกส.พังงา สนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. พังงา จํากัด
และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา สนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธกส. พังงา จํากัด และเครื อข่ายด้วย
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4.1.4 เครือข่ ายปุ๋ ยพังงา
ภาพที่ 4.4 รู ปแบบการจัดตั้งเครือข่ ายปุ๋ ยพังงา
กลุ่มเครื อข่ายเดิม

กลุ่มเครื อข่ายสมัครเข้าใหม่
สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธกส. พังงา
จํากัด

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบางวัน จํากัด

กลุ่มจักรสานบ้าน
บางวัน

สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านดอกแดง จํากัด

สํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยาง
จังหวัดพังงา
รวมตัวกัน
จัดซื้ อปุ๋ ยเพื่อ
เพิ่มอํานาจ
ต่อรอง

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางในโตน จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านบางหลาม จํากัดจํากัด

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตบางเตยใต้

สหกรณ์ผเู้ ลี้ยงสุ กร
พังงา จํากัด

กลุ่มเกษตรกรทําสวน
เหมาะ

สหกรณ์การเกษตร
คุระบุรี จํากัด

สหกรณ์การเกษตร
ท้ายเหมือง จํากัด

สหกรณ์การเกษตร
ทับปุด จํากัด

กลุ่มเกษตรกรทําสวน
ลําภี

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตบ้านเผล

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางลําวะนอก จํากัด

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านหัวสวน – โชคอํานวย

กลุ่มเกษตรกรทําสวน
ท่าอยู่

สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านตากแดด จํากัด

กลุ่มเกษตรกรทําสวน
เหล

กลุ่มเกษตรกรทําสวน
บางนายสี

สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านทุ่งคาโงก จํากัด

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตหมู่ 3 ตําบลกะไหล

กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
โคเนื้อตําบลบ่อแสน

เครื อข่ายปุ๋ ย
พังงา

สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านบ่อแสนจํากัด
สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านปากพู่ จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านควน จํากัด
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จากภาพที่ 4.4 เครื อข่ายปุ๋ ยพังงาเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ จํานวน 26 กลุ่ม
วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อปุ๋ ยร่ วมกัน เป็ นการเพิ่มอํานาจการต่อรองและลดต้นทุนการผลิต ประกอบด้วยสหกรณ์
กองทุนสวนยาง จํานวน 10 สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรอื่น ๆ จํานวน 5 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จํานวน
6 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จํานวน 4 กลุ่ม และกลุ่มอาชีพ จํานวน 1 กลุ่ม โดยมีรูปแบบการจัดตั้ง
เครื อข่ายดังนี้ คือ สหกรณ์กองทุนสวนยาง จํานวน 8 สหกรณ์ ได้รวมกันจัดซื้อปุ๋ ยร่ วมกันอยูก่ ่อนแล้ว โดยการ
สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางพังงา เมื่อปี 2548 สัง่ ซื้อปุ๋ ยมาจําหน่ายแก่สมาชิก
ปริ มาณ 1,000 ตัน สมาชิกสามารถซื้อปุ๋ ยในคุณภาพเดียวกันได้ถูกลงกระสอบละ 30-50 บาท และกลุ่มมีกาํ ไร
จากการดําเนินการ เมื่อได้เปิ ดเวทีเสวนาทีมวิจยั ได้นาํ ข้อมูลเหล่านี้ช้ ีแจงกับกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั กลุ่มอื่น ๆ
ปรากฏว่ามีกลุ่มที่สนใจขอเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายกับสหกรณ์กองทุนสวนยางเดิม เพิ่มอีก 18 กลุ่ม โดยให้กลุ่ม
เครื อข่ายเดิมเป็ นแกนนํา สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงามีบทบาทสนับสนุนการดําเนินงานเครื อข่าย และ
แนะนําส่ งเสริ มสหกรณ์และกลุ่มต่างๆ ตามภาระหน้าที่ และสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางพังงา
มีบทบาทสนับสนุนการดําเนินงานของเครื อข่ายและแนะนําส่ งเสริ มการดําเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง ด้วย
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4.1.5 เครือข่ ายสิ นค้ า OTOP พังงา
ภาพที่ 4.5 รูปแบบการจัดตั้งเครือข่ ายสิ นค้ า OTOP พังงา

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุ่งดาบทอง

กลุ่มสตรี สหกรณ์นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อแสน จํากัด

เครื อข่ายสิ นค้า
OTOP พังงา

กลุ่มผูเ้ ลี้ยงสุ กรบ้านนํ้าเค็ม

- ช่วยกันจําหน่ายผลิตภัณฑ์
- ตั้งตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มแม่บา้ นฝ่ ายท่า
กลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกร

กลุ่มอาชีพ
กลุ่ม O1 – บาติก
ตําบลนบปริ ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์
แปรรู ปนํ้ายางพารา

กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
พรุ ภีพฒั นา

กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
บ้านต้นมวง

กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
บ้านเก้าเจ้า

จากภาพที่ 4.5 เครื อข่ายสิ นค้า OTOP พังงา เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ จํานวน 10 กลุ่ม
ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพ จํานวน 3 กลุ่ม กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร จํานวน 4 กลุ่ม เป็ นสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต และกลุ่มสตรี สหกรณ์ ประเภทละ 1 กลุ่ม มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายโดยช่วยกันจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
แต่ละกลุ่ม โดยการให้ทุกกลุ่มรู ้จกั สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอื่นๆ เพื่อสามารถแนะนําสิ นค้าของกลุ่มอื่นได้
และการนําผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าของกลุ่มในเครื อข่ายไปวางจําหน่าย และดําเนินการตั้งตัวแทนของกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งไปจําหน่ายสิ นค้า เมื่อมีการจัดแสดงสิ นค้าตามสถานที่ต่างๆ
เครื อข่ายทําหน้าที่เป็ นศูนย์กลางการ
ประสานงานและเป็ นเวทีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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4.1.6 เครือข่ ายยางพาราพังงา
ภาพที่ 4.6 รูปแบบการจัดตั้งเครือข่ ายยางพาราพังงา

กลุ่มเกษตรกร

สหกรณ์กองทุนสวนยาง
สหกรณ์กองทุนสวน
ยางในโตน จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านบ่อแสน จํากัด

- จัดทําแผนการตลาด เพื่อกําหนด
แนวทางตลาดร่ วมกัน เกื้อกูลกัน
- แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาด
และข้อมูลอื่น

กลุ่มเกษตรกรทําสวน
ท่าอยู่
กลุ่มเกษตรกรทําสวน
เหล

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านดอกแดง
สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านบางทอง

กลุ่มเกษตรกรทําสวน
ลําภี

เครือข่ าย
ยางพาราพังงา

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านปากพู่ จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวน
ยางลําแก่นพัฒนา

สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา
สวนยางจังหวัดพังงา

สํ านักงานสหกรณ์
จังหวัดพังงา
สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

จากภาพที่ 4.6 เครื อข่ายยางพาราพังงา เป็ นเครื อข่ายที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ
จํานวน 9 กลุ่ม ประกอบด้วยสหกรณ์กองทุนสวนยาง จํานวน 6 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จํานวน 3 กลุ่ม
เพื่อร่ วมจัดทําแผนการตลาด เพื่อกําหนดแนวทางการตลาดร่ วมกันและเกื้อกูลกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและ
กัน การดําเนินการของเครื อข่ายในเรื่ องนี้โดยทุกกลุ่มที่รวมเป็ นเครื อข่าย ร่ วมสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิด
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันจนในที่สุดเห็นว่าเพื่อให้สามารถกําหนดทิศทางการตลาดยางพาราภายในจังหวัด
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ได้จดั ทําแผนการรวบรวมและจําหน่ายยางพาราร่ วมกัน และนําไปใช้แต่ละกลุ่ม โดยในชั้นแรกได้กาํ หนด
แผนการรวบรวมยางพารา ดังนี้
การรวมยางแผ่นดิบ โดยการรวบรวมจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยกําหนด
จุดรับซื้อในแต่ละสัปดาห์เป็ นการประมูลและแต่ละกลุ่มจะแน่นอนตามความต้องการของแต่ละกลุ่มส่ วนมาก
กําหนดวันพฤหัสบดี เมื่อดําเนินการรวบรวมเสร็ จจะใช้วิธีประมูลและแจ้งข้อมูลแก่กนั ซึ่งบางกลุ่มอาจจะได้
ราคาตํ่าจะได้ต่อรองหรื อยกเลิกการประมูล
การรับซื้อนํ้ายางดิบ เพื่อแปรรู ปเป็ นยางแผ่นรมควัน จะรับซื้อนํ้ายางจากสมาชิกและเกษตรกร
ใกล้เคียง มาแปรรู ปยางเป็ นยางแผ่นรมควัน เพื่อจําหน่ายโดยการจําหน่ายให้พอ่ ค้าโดยการตกลงราคา ซึ่งอาศัย
ราคาประกาศตลาดกลางยางพารา เป็ นราคาหลัก กลุ่มได้จาํ หน่ายราคาเท่าไรจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เพื่อจะได้
ต่อรองราคา พ่อค้าบริ ษทั โรงงาน ไหนที่ให้ราคาสู ง ทุกกลุ่มจะนําไปจําหน่ายร่ วมกัน การดําเนินการของ
เครื อข่ายได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดพังงา
สํานักงานเกษตร
จังหวัดพังงา และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา
4.2 ประเด็นสํ าคัญของแต่ ละเครือข่ าย
4.2.1 เครือข่ ายตลาดผลไม้ พงั งา
ความเป็ นมาของเครือข่ าย
เครื อข่ายตลาดผลไม้เป็ นเครื อข่ายที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ โดยการหนุนเสริ มของทีมวิจยั จังหวัดพังงา เมื่อ
วันที่ 16 มกราคม 2549 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของสหกรณ์กองทุนสวนยางและกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอื่นๆ
จํานวน 16 กลุ่ม ซึ่งสามารถลําดับความเป็ นมาของเครื อข่ายได้ดงั นี้.
เมื่อปี พ.ศ. 2548 รัฐบาล โดยการนําของ พตท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายช่วยเหลือ
เกษตรกรผูป้ ลูกลําไยซึ่งปลูกมากในภาคเหนือของไทย รัฐบาลมอบหมายให้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็ นผูด้ าํ เนินการประสานงานระหว่างสหกรณ์ผผู ้ ลิตในภาคเหนือ(ต้นทาง) กับจังหวัด
ผูบ้ ริ โภค(ปลายทาง)เพื่อระบายลําไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดพังงาได้รับซื้อลําไยเพื่อจําหน่าย จํานวน 84 ตัน
ในขณะเดียวกันผลไม้ในจังหวัดพังงา ซึ่งมีการปลูก มังคุด ลองกอง ทุเรี ยน เงาะ และผลไม้ทอ้ งถิ่นรวมกัน
มากกว่า 40,000 ไร่ ประสบปัญหาราคาตกตํ่า โดยเฉพาะมังคุดและลองกอง ราคาตกตํ่ามาก เกษตรกรผูป้ ลูก
ผลไม้และชาวบ้านทัว่ ไปรู ้สึกว่าทางราชการดูแลไม่ทวั่ ถึง
ในพื้นที่อาํ เภอกะปง และอําเภอตะกัว่ ป่ าเกษตรกรผูป้ ลูกผลไม้ดาํ เนินการกิจกรรมการตลาดผลไม้
โดยรวมตัวกันตามฤดูกาลผลิต รวบรวมผลไม้แล้วให้พอ่ ค้าคนกลางเข้ารับซื้อ โดยวิธีการประมูล และเมื่อปลาย
ฤดูกาลผลิต 2548 นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์กองทุนรวมยางบ้านปากพู่ จํากัด
ได้ทดลองรวบรวมลองกอง เพื่อส่ งไปขาย ณ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสามารถนําไปจําหน่ายได้เพียง 2 ตัน ลองกองก็
หมดฤดูกาล
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จากเหตุการณ์ดงั กล่าว กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเข้าร่ วมโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดพังงา และมีสมาชิกปลูกผลไม้ จํานวน 15 กลุ่ม ได้นาํ ปัญหาราคาผลไม้ตกตํ่า โดยเฉพาะมังคุดและ
ลองกอง มาพูดคุยในเวทีเสวนา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 ซึ่งจากผลการเสวนาได้ขอ้ สรุ ปว่า กลุ่มต่างๆ จะ
รวมตัวเป็ นเครื อข่าย เพื่อแก้ปัญหาราคาผลไม้ตกตํ่า ชื่อว่า “เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา” และมีกลุ่มสนใจที่ไม่
สมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้เข้ามาสมัครเพิ่มอีก จํานวน 1 กลุ่ม รวมเป็ น 16 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากพู่ จํากัด
2.สหกรณ์กองทุนสวนยางลําแก่นพัฒนา จํากัด
3.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จํากัด
4.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอกแดง จํากัด
5.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบกปุย จํากัด
6.สหกรณ์กองทุนสวนยางบางวัน จํากัด
7. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อแสน จํากัด
8. สหกรณ์กองทุนสวนยางลําวะนอก จํากัด
9. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาแฝก จํากัด
10.สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จํากัด
11. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางหลาม จํากัด
12. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควน จํากัด
13. กลุ่มเกษตรกรทําสวนลําภี
14. กลุ่มมังคุดตําบลถํ้า
15. กลุ่มมังคุดตําบลบางไทร
16. กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางนายสี
การดําเนินการปัจจุบันของเครือข่ ายในปัจจุบัน
1. เมื่อระหว่างวันที่ 21- 29 มกราคม 2549 เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา ร่ วมกับสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดพังงา เดินทางไปเจรจาจับคู่ทางธุรกิจทําข้อตกลง แลกเปลี่ยนสิ นค้ากับสหกรณ์ในภาคอีสาน 4
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอํานาจเจริ ญ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม โดยในการ
เดินทางได้เชิญ สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. พังงา จํากัด ไปร่ วมด้วย เพื่อเป็ นคู่เจรจา ใน
ฐานะผูม้ ีประสบการณ์ในการค้าข้าวสาร ผลการเจรจา และสามารถทําข้อตกลง รายละเอียดดังนี้
1.1 จังหวัดนครพนม สามารถทําความตกลง เสนอขายลองกอง จํานวน 40 ตันมูลค่า
1,400,000 บาท และเสนอซื้อข้าวสาร จํานวน 40 ตัน มูลค่า 800,000 บาท สหกรณ์ที่เป็ นคู่คา้ จํานวน 2 คู่
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ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จํากัด จับคูก่ บั สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. พังงา จํากัด
และ สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. นครพนม จํากัด จับคู่กบั สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากพู่ จํากัด
1.2 จังหวัดมุกดาหาร สามารถเจรจาทําความตกลง เสนอขายลองกองได้รวม 40 ตัน
มูลค่า 400,000 บาท และเสนอซื้อข้าวสาร จํานวน 40 ตัน มูลค่า 800,000 บาท คู่คา้ พร้อมร่ วมเจรจา ได้แก่
ศูนย์จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์มุกดาหาร สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จํากัด สหกรณ์นิคมดอนตาลจํากัด สหกรณ์นิคม
ดงเย็น จํากัด สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. พังงา จํากัด และ สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านปากพู่ จํากัด
1.3 จังหวัดอํานาจเจริ ญ สามารถเจรจา ทําความตกลง เสนอขายลองกอง จํานวน 30 ตัน
และมังคุด 30 ตัน มูลค่ารวม 1,800,000 บาท และเสนอซื้อข้าวสารหอมมะลิ จํานวน 45 ตัน คู่คา้ ที่ร่วม
เจรจา ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. อํานาจเจริ ญ จํากัด สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน
จํากัด สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. พังงา จํากัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อแสน
จํากัด
1.4 จังหวัดอุบลราชธานี สามารถเจรจาทําความตกลงเสนอขายลองกอง จํานวน 30 ตัน
มูลค่า 1,500,000 บาท และเสนอซื้อข้าวสารหอมมะลิ จํานวน 45 ตัน คู่คา้ ที่ร่วมเจรจาทําความตกลง ได้แก่
สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จํากัด กับ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากพู่ จํากัด และ ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรอุบลราชธานี จํากัด กับ สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. พังงา จํากัด
2. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2549 สหกรณ์จงั หวัดพังงา และตัวแทนเครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา
ร่ วมเจรจาทําความตกลง กับ คณะกรรมการร้านค้าสหกรณ์กรุ งเทพ ฯ จํากัด ได้ขอ้ สรุ ปเครื อข่ายตลาดผลไม้
พังงา จะรวบรวมผลไม้จากจังหวัดพังงา ส่ งให้ร้านสหกรณ์กรุ งเทพฯ จํากัด ซึ่งจะรับเป็ นผูจ้ าํ หน่ายในพื้นที่
กรุ งเทพมหานครทั้งหมด
3. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา ได้จดั ประชุมจัดทําแผน
การดําเนินการของเครื อข่าย และกําหนดจุดรับซื้อผลไม้ของเครื อข่าย จํานวน 7 จุด ได้แก่
จุดรับซื้อที่ 1 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากพู่ จํากัด
จุดรับซื้อที่ 2 ตลาดผลไม้ตาํ บลลําภี อําเภอท้ายเหมือง
จุดรับซื้อที่ 3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางวัน จํากัด อําเภอคุระบุรี
จุดรับซื้อที่ 4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อแสน จํากัด อําเภอทับปุด
จัดรับซื้อที่ 5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลําวะนอก จํากัด อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
จุดรับซื้อที่ 6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลบางไทร อําเภอตะกัว่ ป่ า
จุดรับซื้อที่ 7 สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จํากัด อําเภอเมือง
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4. วันที่ 18 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการเครื อข่ายตลาดผลไม้จดั ประชุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแสดงการดําเนินการของเครื อข่ายต่อกลุ่มอื่น ๆ เพื่อเชิญชวนเข้าร่ วมเครื อข่าย ณ บ้านบางเตย
ใต้ หมู่7 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง
5. วันที่ 3 สิ งหาคม 2549 คณะกรรมการเครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ณ บ้านนาใน หมู่ที่ 2 ตําบลบางทอง อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
6. จัดทําข้อมูลผลผลิต มังคุด และลองกอง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
การจัดตั้งเครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา เพื่อจัดเป็ นกิจกรรมการตลาดผลไม้ มุ่งแก้ปัญหา
ราคาผลไม้ตกตํ่า และเป็ นการสร้างรายได้เพิ่มให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกผลไม้
เป้าหมาย
ในปี 2549 คณะกรรมการเครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งากําหนดเป้ าหมาย รวบรวมผลไม้
จํานวน 2 ชนิด ปริ มาณดังนี้
- มังคุด
จํานวน 750 ตัน
- ลองกอง
จํานวน 150 ตัน
ซึ่งในการรวบรวมจะแบ่งเป็ นเกรด โดยคาดหมายว่าจะรวบรวมผลไม้เกรด A 30%
เกรด B 50% และตกเกรด 20%
แนวทางการดําเนินการของเครือข่ ายตามกรอบของทีมวิจัย
เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา เป็ นเครื อข่ายหนึ่งที่ได้จดั ตั้งขึ้นเนื่องจากการหนุนเสริ มของทีมวิจยั
จังหวัดพังงา โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพังงา ซึ่งทีมวิจยั ได้กาํ หนดขั้นตอน
กระบวนการสร้างเครื อข่ายไว้ 11 ขั้นตอน (รายละเอียดในบทที่ 3) ในขั้นตอนที่ 1- 7 เป็ นขั้นตอนที่ทีมวิจยั
ได้เข้าไปดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มทุกกลุ่มที่สมัครใจเข้าร่ วมโครงการวิจยั ทั้งนี้ต้ งั แต่ข้นั ตอนที่ 8
เป็ นต้นไป อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเครื อข่าย ซึ่งในการดําเนินการ แต่ละเครื อข่ายอาจจะไม่เป็ นไป
ตามลําดับก่อนหลัง ตามขั้นตอนที่กาํ หนดแต่อาจสลับกันบ้าง สําหรับเครื อข่ายผลไม้ หลังจากผ่านขั้นตอนการ
ทําแผนทิศทางการดําเนินงานของแต่ละกลุ่ม ทีมวิจยั ได้นาํ แผนทิศทางการดําเนินงาน ข้อมูลกิจกรรมของกลุ่มมา
พิจารณาทําให้ทราบว่า มีปัญหาหนึ่งที่กลุ่มต่าง ๆ ประสงค์จะพยายามแก้ไขให้กบั สมาชิก นั้นคือปัญหาราคา
ผลไม้ภายในจังหวัดพังงาตกตํ่า ซึ่งเป็ นโจทย์ขอ้ แรกว่าจะดําเนินการอย่างไร และเป็ นที่มาของการเชิญกลุ่มต่าง ๆ
ที่สนใจจะแก้ปัญหาราคาผลไม้ตกตํ่ามาร่ วมพูดคุย ในวันที่ 16 มกราคม 2549 ณ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา
ซึ่งมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจํานวน 25 คน จาก 16 กลุ่ม ในพื้นที่ 7 อําเภอ ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ร่วมโครงการวิจยั 15 กลุ่ม
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และมีกลุ่มมังคุดตําบลบางไทร อีก 1 กลุ่ม จากการเสวนาได้นาํ แนวทางการดําเนินการของเกษตรกร ผูป้ ลูก
ลําไยในภาคเหนือมาพิจารณา และได้ขอ้ สรุ ปในที่สุดว่าควรแก้ปัญหาราคาผลไม้ตกตํ่า
โดยร่ วมกันจัดตั้งเป็ นเครื อข่ายเพื่อกําหนดแนวร่ วมกันในการแก้ปัญหา ได้ชื่อว่า “ เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา ”
เมื่อจัดตั้งเครื อข่ายแล้ว ได้ดาํ เนินการต่อไปดังนี้
1. กําหนดโครงสร้างการบริ หารงานเครื อข่าย โดยกําหนดให้มีโครงสร้าง 2 ระดับ คือ
คณะกรรมการเครื อข่ายระดับจังหวัด และคณะทํางานระดับอําเภอ
1.1 คณะกรรมการเครื อข่ายระดับจังหวัดจํานวน 10 คน โดยแต่งตั้งจากตัวแทนกลุ่ม แต่
ละอําเภอ ตามสัดส่ วนที่กาํ หนดดังนี้
อําเภอเมือง
จํานวน
2
คน
อําเภอท้ายเหมือง
จํานวน
2
คน
อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
จํานวน
2
คน
อําเภอตะกัว่ ป่ า
จํานวน
1
คน
อําเภอคุระบุรี
จํานวน
1
คน
อําเภอกะปง
จํานวน
1
คน
อําเภอทับปุด
จํานวน
1
คน
1.2 คณะทํางานระดับอําเภอ มอบให้กรรมการแต่ละอําเภอ ร่ วมกับกลุ่มในพื้นที่
ปรึ กษาหารื อกันจัดตั้งคณะทํางานตามจํานวนที่เห็นสมควร โดยพิจารณาจากปริ มาณการผลิต จํานวนสมาชิก
จํานวนกลุ่มและปริ มาณผลผลิตที่คาดว่าจะรวบรวมได้
2. การเลือกตั้งคณะกรรมการเครื อข่าย ตัวแทนกลุ่มได้เลือกตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายตลาด
ผลไม้พงั งา จํานวน 10 คน ประกอบด้วย
1. นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ตําแหน่ง
ประธานเครื อข่าย
2. นายบุญส่ ง ถาวร
ตําแหน่ง
รองประธานเครื อข่าย
3. นายสุ รสิ ทธ์ หัสนี
ตําแหน่ง
รองประธานเครื อข่าย
4. นายศุภวัตร คงสวัสดิ์
ตําแหน่ง
เลขานุการ
5. นางสาวปรี ยา กสิ บาล
ตําแหน่ง
เหรัญญิก
6. นายแบบ
ศรี ปราการ
ตําแหน่ง
กรรมการ
7. นายสาคร
ขมักการ
ตําแหน่ง
กรรมการ
8. นายนิยม
สัจจารักษ์
ตําแหน่ง
กรรมการ
9. นายประนอม เพชรแก้ว
ตําแหน่ง
กรรมการ
10. นายนเรศ
ตาหลี
ตําแหน่ง
กรรมการ
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3. การจัดทําแผนปฎิบตั ิงานเครื อข่าย ซึ่งเครื อข่ายได้ประชุมเพื่อจัดทําแผนปฎิบตั ิงานเมื่อวันที่
20 เมษายน 2549 และได้ดาํ เนินการตามแผนปฏิบตั ิงานไปบางส่ วนแล้ว โดยได้กาํ หนดแผนการดําเนินงาน
ดังนี้
3.1 กลยุทธ์ในการจัดหาช่องทางการจําหน่าย
3.1.1 ตลาดในจังหวัด โดยรวบรวมผลไม้แล้วเสนอขายตามโรงแรม หน่วยงาน
ราชการ ร้านอาหาร โรงงาน จัดตั้งจุดขายปลีกตามชุมชน และเชิญพ่อค้ามาซื้อ ณ จุดรวบรวม
3.1.2 การรวบรวมผลไม้ส่งตลาดไทย กรุ งเทพ
3.1.3 การระบายสิ นค้าออกนอกจังหวัด โดยการเจรจาแลกเปลี่ยนสิ นค้าตาม
นโยบายของเครื อข่าย จับคู่ทางธุรกิจของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ โดยในส่ วนนี้
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา
ได้นาํ ตัวแทนเครื อข่ายไปเจรจาแลกเปลี่ยนสิ นค้าในพื้นที่
จังหวัดภาคอีสาน ระหว่าง 21- 29 มกราคม 2549 ได้รับ- ลองกองและมังคุดรวม 170 ตัน โดยเจรจา
แลกเปลี่ยนกับข้าวสาร
3.1.4 ตลาดในพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต โดยการเสนอขายตามโรงแรม ห้างซุปเปอร์
ชีพ ห้างโลตัส และการตั้งจุดขายปลีกตามชุมชนและสถานศึกษา
3.1.5 การรวบรวมลอง/มังคุด ส่ งร้านสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด เพือ่ เป็ นผูจ้ าํ หน่าย
ในพื้นที่กรุ งเทพฯ ซึ่งขณะที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2548 ของร้านสหกรณ์กรุ งเทพฯ มีมติอนุมตั ิโครงการ
แล้ว
3.1.6 การรวบรวมส่งตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีกลุ่มที่ดาํ เนินการรวบรวมมังคุด
ส่ ง ประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน อยูแ่ ล้ว
3.2 กลยุทธ์การรวบรวม
3.2.1 การรวบรวมผลไม้โดยใช้จุดรวบรวมแต่ละอําเภอจํานวน 7 จุด
3.2.2 การรวบรวมผลไม้ตามฤดูกาล
3.2.3 การรวบรวมมังคุด เพื่อส่ งออกร่ วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล
3.3 กลยุทธ์สนับสนุนวางแผนการขาย
3.3.1 การจัดเก็บข้อมูลการผลิตมังคุด ลองกองและผลไม้อื่นๆ ของสมาชิกแต่ละ
กลุ่ม
3.3.2 การจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลผลไม้
4. การปฎิบตั ิตามแผน กระบวนการเครื อข่ายร่ วมกับกลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา ได้เดินไปเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนสิ นค้าในพื้นที่ภาคอีสาน จํานวน 4 จังหวัด
ระหว่างวันที่ 21 – 29 มกราคม 2549 โดยเชิญตัวแทนจาก สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. พังงา
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จํากัด โดยทําข้อตกลง สามารถขายได้ 170 ตัน การเจรจากับร้านสหกรณ์กรุ งเทพ ให้เป็ นตัวแทนจําหน่าย
มังคุดและลองกองในพื้นที่กรุ งเทพฯ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2548 โดยอนุมตั ิแผนการดําเนินการแล้ว
5. การหนุนเสริ ม ทีมวิจยั ได้เข้าไปหนุนเสริ มเครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา ตามขั้นตอน
กระบวนการสร้างเครื อข่ายที่ได้กาํ หนด สามารถสรุ ปประเด็นการหนุนเสริ มหลัก ๆ ได้ดงั นี้
5.1 การจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม ทีมวิจยั ได้เข้าไปหนุนเสริ มให้กลุ่ม
ที่สมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั ทุกกลุ่ม จัดทําแผนทิศทางการดําเนินงานโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน (วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส) กําหนดวิสยั ทัศน์ กําหนดแผนทิศทางการดําเนินงาน
กําหนดแผนปฏิบตั ิงาน ระยะเวลา 3 ปี
5.2 การเปิ ดเวทีช้ ีแจงข้อมูลการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม แผนทิศทางของแต่ละกลุ่ม
เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจร่ วมจัดตั้งเครื อข่าย ในวันที่ 16 มกราคม 2549
5.3 การจัดทําแผนปฏิบตั ิงานเครื อข่าย ทีมวิจยั ได้เข้าไปหนุนเสริ มให้เครื อข่ายจัดทํา
แผนการปฏิบตั ิงานเครื อข่าย โดยเชิญแกนนํากลุ่มมาร่ วมจัดทําแผน ในวันที่ 16 มกราคม 2549 และวันที่
20 เมษายน 2549
5.4 ทีมวิจยั ร่ วมกับสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา ได้พาคณะกรรมการเครื อข่ายตลาด
ผลไม้พงั งา ไปเจรจาเสนอขายผลไม้ ในพื้นที่ภาคอีสาน 4 จังหวัด และเจรจากับร้านค้าสหกรณ์กรุ งเทพ
เพื่อให้รับเป็ นตัวแทน ในการจําหน่ายผลไม้ ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2549
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1. ผูน้ าํ กลุ่มที่ได้รับเลือกเป็ นคณะกรรมการเครื อข่ายเป็ นผูท้ ี่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มต่าง ๆ
ในระดับสูง มีประสบการณ์ในการรวบรวมผลไม้ส่งตลาดต่างจังหวัด ส่ งตลาดไทยและส่ งมังคุดไปจําหน่าย
ต่างประเทศ เช่น นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานเครื อข่ายเป็ นผูน้ าํ กลุ่มในพื้นที่อาํ เภอกะปงที่ดาํ เนินการ
รวบรวบผลไม้อยูแ่ ล้วและมีบทบาทการเป็ นผูน้ าํ ในระดับสูง นางสาวปรี ยา กสิ บาล ตัวแทนจากกลุ่มมังคุด
ตําบลบางไทร ดําเนินธุรกิจส่ งมังคุดไปจําหน่ายต่างประเทศอยูแ่ ล้ว
2. การสนับสนุนจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา โดยสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา
รับเข้าไปหนุนเสริ มการดําเนินการของเครื อข่ายต่อจากทีมวิจยั เพราะสอดคล้องกับนโยบายของกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ และกลุ่มต่างๆ ที่สมัครเข้าร่ วมเครื อข่ายโดยส่ วนใหญ่กเ็ ป็ นกลุ่มในการแนะนําส่ งเสริ มของสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดอยูก่ ่อนแล้ว
3. การสนับสนุนจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลต่าง ๆ ในการแนะนําให้ความรู ้
ในการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ และการดําเนินการรวบรวมผลไม้ ณ จุดรวบรวม
4. การสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งให้การสนับสนุนการดําเนินการของเครื อข่าย
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5. สภาพปัญหาที่แต่ละกลุ่มมีความจําเป็ นต้องดําเนินการแก้ปัญหาให้กบั สมาชิกของตนเอง
ภายในกลุ่ม
4.2.2 เครือข่ าย Home Stay พังงา
ความเป็ นมาของเครือข่ าย
เครื อข่าย Home Stay พังงา เป็ นเครื อข่ายที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ โดยการหนุนเสริ มของทีมวิจยั
จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 ซึ่งเกิดจากการร่ วมตัวของกลุ่มในการจัดตั้งครั้งแรกจํานวน 7 กลุ่ม
และต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2548 ได้มีกลุ่มสนใจสมัครเข้าร่ วมเครื อข่ายเพิ่มอีก 5 กลุ่ม รวมเป็ น 12 กลุ่ม
สามารถลําดับความเป็ นมาของเครื อข่ายได้ดงั นี้
เมื่อปลายปี 2548 รัฐบาลจัดพิธีรําลึกครบรอบ 1 ปี สึ นามิ โดยเชิญนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เป็ นผูป้ ระสบภัยและญาติของครอบครัวนักท่องเที่ยวผูเ้ สี ยชีวิตให้กลับมาเที่ยวเมืองไทย
ในฐานะแขกของ
ประเทศไทย และเข้าร่ วมพิธีในวันที่ 26 ธันวาคม 2548 ในการนี้รัฐบาล ได้มีนโยบายให้จงั หวัดพังงา จัดเตรี ยม
บ้านพักของประชาชนเพื่อรองรับให้นกั ท่องเที่ยวเข้าพัก จํานวน 100 หลัง จังหวัดพังงามอบให้ สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบหน่วยงานละ 50 ยูนิต โดยมีแนวคิดว่า
ครัวเรื อนที่สมัครใจเข้าร่ วมโครงการ หากสนใจพัฒนาเพื่อยกระดับเป็ นธุรกิจ Home Stay จังหวัดจะให้การ
สนับสนุน
จังหวัดพังงา กําหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็ นยุทธศาสตร์หนึ่ง
ในการพัฒนาจังหวัด ประกอบกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดพังงาได้มีนโยบายส่ งเสริ มให้ชุมชนได้มีส่วนร่ วมรับ
ประโยชน์จากนโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยว โดยส่ งเสริ มให้ชุมชนจัดทํา Home Stay
จากเหตุการณ์ดงั กล่าว ทําให้กลุ่มต่างๆ ที่มีความสนใจจําทําธุรกิจ Home Stay ตั้งแต่ตน้ มี
ความต้องการจะทําธุรกิจ Home Stay แต่เนื่องจากยังขาดความรู ้ ความเข้าใจในการทําธุรกิจ ประกอบกับกลุ่ม
ต่างๆ เห็นว่าการดําเนินการแต่เพียงลําพังแต่ละกลุ่มจะไม่มีศกั ยภาพเพียงพอ เนื่องจากเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ดังนั้น
เมื่อทีมวิจยั โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพังงา ได้เข้าไปหนุนเสริ ม โดยได้เชิญกลุ่ม
ผูส้ นใจกิจกรรม Home Stay ประชุมร่ วมกันเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมพังงาเบย์ มีกลุ่ม
สนใจเข้าร่ วมจํานวน 7 กลุ่ม โดยที่ประชุม ได้ตกลงร่ วมกันจัดตั้งเป็ นเครื อข่าย ชื่อ “เครื อข่าย Home Stay
พังงา” และเพือ่ ให้กลุ่มต่างๆ ได้เรี ยนรู ้กิจกรรม Home Stay ทีมวิจยั ได้นาํ ตัวแทนกลุ่ม Home Stay ทั้ง 7 กลุ่ม
ไปร่ วมศึกษาดูงาน Home Stay ต้นแบบพื้นที่อาํ เภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน
2549 และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2549 ทีมวิจยั ได้จดั เวทีเสวนา ณ บ้านบางเตยใต้ หมู่ที่ 7 ตําบลบางเตย อําเภอ
เมือง จังหวัดพังงา เพื่อชี้แจงกิจกรรมต่างๆ แก่ผทู ้ ่ีสมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั ฯ เพื่อเชิญชวนร่ วมกันจัดตั้ง
เครื อข่าย ซึ่งได้มีกลุ่มสนใจ เข้าร่ วมเครื อข่าย Home Stay พังงา เพิ่มอีก 5 กลุ่ม เครื อข่าย Home Stay พังงา
มีกลุ่มสมาชิก รวม 12 กลุ่ม ประกอบด้วย
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1) สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จํากัด
2) กลุ่มเกษตรกรทําประมงกะไหล
3) กลุ่มเกษตรกรทําสวนทุ่งมะพร้าว
4) กลุ่มเกษตรกรทําสวนลําภี
5) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จํากัด
6) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางเตยใต้
7) กลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่พ้นื เมืองบ้านปากพู่
8) กลุ่มผูเ้ ลี้ยงปลากระชังบางวัน
9) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุ่งดาบทอง
10) กลุ่มผูเ้ ลี้ยงสุ กรบ้านนํ้าเค็ม
11) กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางนายสี
12) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสามช่องเหนือ
การดําเนินการปัจจุบันของเครือข่ าย
เครื อข่าย Home Stay ได้จดั ตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 โดยการหนุนเสริ มของทีมวิจยั
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพังงา กิจกรรมที่เครื อข่ายได้ทาํ ร่ วมกันมีรายละเอียดดังนี้
1. การไปศึกษาดูงาน Home Stay ต้นแบบ พื้นที่อาํ เภอเกาะยาว ระหว่างวันที่ 23 – 24
เมษายน 2549 ร่ วมกับทีมวิจยั จังหวัดพังงา
2. การร่ วมเปิ ดกิจกรรม Home Stay บ้านบางเตยใต้ ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน
บางเตยใต้ หมู่ที่ 7 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยกลุ่มต่างๆ ที่เป็ นเครื อข่าย Home Stay ได้ส่ง
ตัวแทนเข้าพักในบ้านของสมาชิก Home Stay จํานวน 27 คน มีบา้ น เปิ ดรับสมาชิกเข้าพัก จํานวน 9 หลัง
3. การร่ วมเปิ ดกิจการ Home Stay บ้านนาใน หมู่ที่ 2 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง
จํากัด ตําบลบางทอง อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยกลุ่มต่างๆ ที่เป็ นเครื อข่ายได้ส่งตัวแทนทดลองเข้า
พักในบ้านของสมาชิก Home Stay จํานวน 27 คน มีบา้ นเปิ ดรับสมาชิกเข้าพัก จํานวน 10 หลัง
4. การจัดทําแผนปฎิบตั ิงานของเครื อข่าย เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2549 ณ บ้านนาใน หมู่ที่ 2
ตําบลบางทอง อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
5. เลือกตั้งคณะกรรมการเครื อข่าย จํานวน 13 คน ประกอบด้วย
1. นายวิรัตน์ จรุ งการ
ประธานเครื อข่าย
2. นายโกศล เอกอุดมพงศ์
รองประธานเครื อข่าย
3. นายประนอม เพชรแก้ว
รองประธานเครื อข่าย
4. นายวิศิษฐ์ ราษฎร์สภา
เหรัญญิก
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5. นางสาวประภากร สมประกอบ เลขานุการ
6. นายประพันธ์ เช้าฉ้อง
ประชาสัมพันธ์
7. นายบัญชา ขอสกุล
กรรมการ
8. นายสาคร ขมักการ
กรรมการ
9. นายอรัญ อาจหาญ
กรรมการ
10. นางสาวฮามีด๊ะ หะยีบือราเฮง กรรมการ
11. นายสุ ทน หิ นเพ็ญ
กรรมการ
12. นายโสภณ ปานแก้ว
กรรมการ
13. นางขวัญเรื อน พูดงาม
กรรมการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบการณ์ซ่ ึงกันและกันระหว่างกลุ่ม
2. เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวแบบ Home Stay
3. เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่างกลุ่ม
4. เพื่อร่ วมผลักดันและส่ งเสริ มการร่ วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. เพื่อร่ วมกันส่ งเสริ มฟื้ นฟูรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่น
เป้าหมาย
1. กลุ่ม Home Stay ทุกกลุ่มได้รับมาตรฐาน Home Stay ภายใน ปี 2552
2. กลุ่ม Home Stay ทุกกลุ่มสามารถเปิ ดกิจกรรมภายใน ปี 2552
แนวทางการดําเนินการของเครือข่ ายตามกรอบของทีมวิจัย
เครื อข่าย Home Stay พังงา เป็ นเครื อข่ายที่จะตั้งขึ้นจากการหนุนเสริ มของทีมวิจยั จังหวัดพังงา
ซึ่งมีข้นั ตอน
และกระบวนการเสริ มสร้างเครื อข่ายตั้งแต่ข้นั ตอนการเก็บข้อมูลจนถึงขั้นทําแผนทิศทางการ
ดําเนินงานของกลุ่ม จะเป็ นลักษณะเดียวกันกับเครื อข่ายอื่น แต่เครื อข่าย Home Stay พังงา จะเป็ นเครื อข่าย
พิเศษ แตกต่างจากเครื อข่ายอื่น เพราะว่าแต่ละกลุ่มที่รวมตัวเป็ นเครื อข่ายไม่ได้ทาํ กิจกรรม Home Stay มาก่อน
ส่ วนหนึ่งเป็ นกลุ่มที่เกิดจากที่สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงาขอความร่ วมมือจัดเตรี ยมห้องพัก เพื่อรองรับแขก
ชาวต่างชาติ ที่รัฐบาลมาร่ วมพิธีรําลึกครบรอบ 1 ปี สึ นามิ ตามที่จงั หวัดพังงาซึ่งได้รับ นโยบายจากรัฐบาล
มอบหมายให้ดาํ เนินการโดยจังหวัดได้ให้ความหวังว่าหลังจากเสร็ จงานแล้ว หากกลุ่มใดมีความประสงค์จะ
ยกระดับ เป็ นการดําเนินธุรกิจก็จะสนับสนุนและอีกกลุ่มหนึ่งเป็ นกลุ่มที่ให้ความสนใจในการดําเนินกิจกรรม
Home Stay เนื่องจากได้รับคําชี้แจงจากทีมวิจยั ในเรื่ องการส่ งเสริ มของจังหวัด และเห็นว่าชุมชนของตัวเองมี
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงชุมชน
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ก่อนการจัดตั้งเครื อข่าย ทีมวิจยั ได้เข้าไปสนับสนุนเสริ มให้ผทู ้ ี่สนใจกิจกรรม Home Stay
ได้พบกันทําความรู ้จกั กัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลายครั้ง และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 ทีมงานวิจยั
ได้เปิ ดเวทีเสวนา (เวทียอ่ ย) ณ โรงแรมพังงาเบย์ โดยเชิญแกนนํากลุ่มผูส้ นใจ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งได้ขอ้ สรุ ปว่า จะร่ วมกันจัดตั้งเป็ นเครื อข่ายเพื่อดําเนินกิจกรรม Home Stay ชื่อว่า “เครือข่ าย Home Stay
พังงา” โดยเครื อข่ายจะดําเนินเชื่อมโยงกัน 2 กิจกรรมคือ
1. เชื่อมโยงการตลาด หมายถึงการหาตลาดในการท่องเที่ยวร่ วมกัน เช่น การประชาสัมพันธ์
ร่ วมกัน การส่ งลูกค้าให้กนั แนะนําลูกค้าให้กบั กลุ่มในเครื อข่าย เป็ นต้น
2. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยจัดโปรแกรมท่องเที่ยวร่ วมกัน หมายถึง การที่กลุ่มจัดโปรแกรม
ท่องเที่ยวของกลุ่มตนเอง โดยมีแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มอื่นรวมอยูด่ ว้ ย เช่น กลุ่มบางเตยใต้ จัดโปรแกรม
การท่องเที่ยว โดยนําไปเที่ยวชุมชนบ้านบางพัฒน์ บ้านสามช่องเหนือ บ้านในโตน ซึ่งเป็ นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวซึ่งทุกกลุ่มจับมือกันเป็ นเครื อข่าย เมื่อจัดตั้งเป็ นเครื อข่ายแล้วก็ได้ดาํ เนินงานในขั้นตอนต่อไป ดังนี้
1. การเลือกตั้งคณะกรรมการเครื อข่าย จากการประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2549 ณ บ้านบาง
เตยใต้ เครื อข่ายได้เลือกตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายนั้น จํานวน 13 คน และผูไ้ ด้รับเลือกเลือกตั้งกันเอง เป็ น
ประธาน รองประธาน 2 คน เลขานุการ เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ ส่ วนที่เหลือเป็ นกรรมการ โดยให้
คณะกรรมการอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 2 ปี ประธานของเครื อข่าย ได้แก่ นายวิรัตน์ จรุ งการ
2.การจัดทําแผนปฏิบตั ิงานของเครื อข่ายคณะกรรมการเครื อข่ายได้จดั ประชุมเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบตั ิงานเครื อข่าย จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่ในวันที่ 18 มิถุนายน 2549 วันที่ 29 มิถุนายน 2549 และ
ในวันที่ 3 สิ งหาคม 2549 เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดดังนี้
2.1 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครื อข่าย โดยในระยะแรกจะใช้สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัด
พังงา เป็ นศูนย์ประสานงานเพื่อเป็ นศูนย์ในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการทํากิจกรรมของแต่ละ
กลุ่มการศึกษางาน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดกัน และเมื่อพัฒนาได้ระดับหนึ่งจะเป็ นศูนย์ในการรับนักท่องเที่ยว
ด้วย
2.2 การศึกษาดูงาน Home Stay เนื่องจากกลุ่ม Home Stay ที่รวมตัวเป็ นเครื อข่าย ยังไม่
มีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการกลุ่มเครื อข่าย จึงได้จดั ทําแผนการศึกษาดูงานจากกลุ่ม Home Stay อื่นที่
ประสบความสําเร็ จ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อเป็ นต้นแบบในการบริ หารจัดการ โดยให้แกนนําและ
สมาชิกกลุ่มที่ทาํ กิจกรรม Home Stay ในเครื อข่าย สมมุติบทบาทตัวเองเป็ นนักท่องเที่ยวไปศึกษาดูงานร่ วมกัน
และเปิ ดเวทีเสวนาร่ วมกันระหว่างกลุ่มต้นแบบและกลุ่มศึกษาดูงาน เพือ่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ ึงกันแลกัน
2.3 การทดลองเปิ ดกิจการ เนื่องจากกลุ่มที่รวมตัวเป็ นเครื อข่าย Home Stay ไม่มี
ประสบการณ์ในการดําเนินกิจกรรม Home Stay ดังนั้นเพื่อให้ทุกกลุ่มได้เรี ยนรู ้ การดําเนินกิจกรรมจึงกําหนด
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ให้ทุกกลุ่ม ทดลองเปิ ดกิจการโดยให้ทุกกลุ่มส่ งแกนนําหรื อตัวแทนไปร่ วมพักและทํากิจกรรม โดยสมมุติ
บทบาทเป็ นนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งได้เชิญทีมวิจยั ผูน้ าํ ชุมชนเจ้าหน้าที่ศูนย์การท่องเที่ยว ฯ และบุคคลอื่นๆ
มาร่ วมพักและประเมิน โดยเครื อข่ายกําหนดแผนให้ทุกกลุ่มสามารถทดลองเปิ ดกิจการและดําเนินกิจกรรมให้
ได้ภายใน ปี พ.ศ. 2552 ส่ วนกลุ่มไหนจะดําเนินการก่อนหวัง ต้องคํานึงถึงความพร้อมของแต่ละกลุ่ม ขณะนี้ ได้
ทดลองเปิ ดกิจการไปแล้ว 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านบางเตยใต้ และกลุ่มบ้านนาใน ตําบลบางทอง
2.4 การสํารวจแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชน เครื อข่ายวางแผนให้ทุกกลุ่มสํารวจ
แหล่งท่องเที่ยวที่จะเป็ นจุดขายภายในชุมชนเพื่อนํามา กําหนดเป็ นโปรแกรมการท่องเที่ยว และขณะเดียวกัน
ต้องพัฒนาชุมชน เพื่อให้พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว การประเมินความพร้อม โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
Home Stay ไทย 8 ประการ เป็ นตัวชี้วดั
2.5 การจัดฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพกลุ่ม Home Stay เครื อข่ายกําหนดแผนการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มแต่ละกลุ่มตามความจําเป็ น อาจจะจัดเองหรื อขอความช่วยเหลือจาก คณะทํางานพัฒนา
Home Stay เช่น อาจจะฝึ กอบรมหลักสูตร การเป็ นเจ้าของบ้านที่ดี การทําอาหารตําหรับตะวันตก การใช้
ภาษา เป็ นต้น ขณะนี้บางกลุ่มได้รับการฝึ กอบรมหลักสูตร อาสาสมัครนําเที่ยวท้องถิ่น จากศูนย์พฒั นาฝี มือ
แรงงานจังหวัดพังงา
2.6 การจัดทําเว็บไซด์และเอกสารประชาสัมพันธ์ เครื อข่ายจะทําเว็บไซด์และเอกสารเพื่อ
เผยแพร่ แหล่งท่องเที่ยวของเครื อข่าย เชิญชวนนักท่องเที่ยว โดยศูนย์การท่องเที่ยวจะเป็ นผูด้ าํ เนินการ แต่ตอ้ ง
ขึ้นอยูก่ บั การพัฒนาของกลุ่ม หากกลุ่มใดสามารถพัฒนาจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Home Stay ไทย 8 ประการ
จึงจะดําเนินการประชาสัมพันธ์
3. การหนุนเสริ มของทีมวิจยั ในการจัดทําเครื อข่าย Home Stay พังงา นั้น ทีมวิจยั พบว่าการ
พัฒนาเครื อข่ายให้เข็มแข้ง สามารถดําเนินกิจการได้ เป็ นประโยชน์กบั สมาชิกและเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง นั้น ต้อง
เริ่ มจากการพัฒนากลุ่ม Home Stay และการพัฒนากลุ่ม Home Stay เป็ นเรื่ องเดียวกับการพัฒนาชุมชน Home
Stay หมายถึง การที่จะทํากิจกรรมในชุมชนได้ ต้องเตรี ยมชุมชนให้พร้อมเสี ยก่อน การหนุนเสริ มของทีมวิจยั
จึงเป็ นการดําเนินการหนุนเสริ ม ทั้งในส่ วนของเครื อข่าย และกลุ่มกับชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดการหนุนเสริ มดังนี้
3.1. การเปิ ดเวทีเสวนาให้แกนนํากลุ่ม แกนนําเครื อข่ายพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ทั้งก่อนและหลังการจัดตั้งเครื อข่าย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2549 และเมื่อ
วันที่ 3 สิ งหาคม 2549
3.2. การนําแกนนําเครื อข่าย Home Stay ไปศึกษาดูงาน Home Stay ต้นแบบ ณ อําเภอ
เกาะยาว ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2549 จํานวน 21 คน เพื่อให้กลุ่มแต่ละกลุ่มเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
จริ ง โดยให้ทุกคนสมมุติบทบาทเป็ นนักท่องเที่ยวศึกษาระบบการบริ หารจัดการกลุ่ม และการเปิ ดเวทีเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผูศ้ ึกษาดูงาน และกลุ่ม Home Stay ต้นแบบ
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3.3. ทีมวิจยั ได้ส่งรายชื่อกลุ่ม Home Stay จํานวน 7 กลุ่มแรก ที่รวมตัวเป็ นเครื อข่าย
ให้กบั คณะทํางานพัฒนาโฮมสเตย์จงั หวัดพังงา เพื่อรับเข้าเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักในการพัฒนาของจังหวัด
3.4. การนําสมาชิก กลุ่ม Home Stay ไปศึกษาดูงาน Home Stay เกาะยาว กลุ่มละ 5 คน
ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2549 โดยนําเฉพาะสมาชิกและแกนนําที่ไม่ได้ไปในครั้งแรก โดยการศึกษา
ดูงานครั้งนี้ จังหวัดพังงาเป็ นผูส้ นับสนุนงบประมาณ ผ่านทางศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด
พังงา
3.5. การนําแกนนํา Home Stay จํานวน7 กลุ่ม ประชุมสัมมนากับมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช และสํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวข้อเรื่ อง “ การสร้าง
เครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยัง่ ยืน” ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมพังงาเบย์
อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
3.6. การทดลองเปิ ดกิจการ เนื่องจากลุ่ม Home Stay ที่รวมตัวเป็ นเครื อข่าย ยังไม่
ดําเนินการ ดังนั้น เพื่อเสริ มสร้างประสบการณ์เรี ยนรู ้ให้กบั กลุ่มในการดําเนินกิจการ Home Stay ทีมวิจยั จึงได้
หนุนเสริ มให้ กลุ่ม Home Stay ทดลองเปิ ดกิจการ Home Stay โดยให้กลุ่มในเครื อข่ายช่วยเหลือกันในการ
เตรี ยมความพร้อมของกลุ่มและส่ งตัวแทนของกลุ่มเข้ามาพัก โดยสมมุติบทบาทเป็ นนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเชิญ
ทีมวิจยั เจ้าหน้าที่ศูนย์การท่องเที่ยว ฯ ผูน้ าํ ชุมชน เพื่อเข้าพักและประเมินเพื่อนําข้อเสนอและมาปรับปรุ งแก้ไข
ซึ่งได้ทดลองเปิ ดกิจการแล้ว 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบางเตยใต้เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2549 และกลุ่มบ้านนาใน
ตําบลบางทอง เมื่อวันที่ 3 – 4 สิ งหาคม 2549
3.7. การหนุนเสริ มกลุ่มและชุมชน จากแนวคิดที่วา่ การพัฒนากลุ่ม Home Stay เป็ นเรื่ อง
เดียวกันกับการพัฒนาชุมชน การที่จะเตรี ยมความพร้อมให้กบั กลุ่ม Home Stay จําเป็ นต้องเข้าไปพัฒนาชุมชน
ไปพร้อมกัน จากแนวคิดดังกล่าว ทีมวิจยั จึงได้เข้าไปหนุนเสริ มในการพัฒนากลุ่มโดยพิจารณากลุ่มที่เห็นว่ามี
ความพร้อมก่อน โดยเข้าไปพบปะผูน้ าํ ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม Home Stay โดยเล่า
รายละเอียดว่า การจัดกิจกรรม Home Stay เป็ นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ฉะนั้นบทบาทของชุมชน จะมี
ผลต่อความสําเร็ จ เพราะนักท่องเที่ยวมาในชุมชนมาเรี ยนรู ้วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และของดี
ของชุมชน ชุมชนต้องพร้อมต้อนรับและสร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยว เมื่อทําความเข้าในกับผูน้ าํ
แล้ว ซึ่งต่อไปก็จะทําความเข้าใจกับราษฎรในชุมชน ในลักษณะเดียวกัน หลังจากชี้แจงจนผูน้ าํ และราษฎรใน
ชุมชน เห็นด้วยกับการดําเนินกิจกรรม Home Stay แล้ว ขั้นต่อไปเป็ นขั้นตอนของการวางแผนการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งต้องทําความเข้าใจและมอบหมายงานให้รับผิดชอบ ซึ่งชุมชนแรกที่ทีมวิจยั เข้าไปหนุนเสริ ม ได้แก่
ชุมชนบ้านบางเตยใต้ ซึ่งเป็ นชุมชนขนาดเล็ก มีพ้นื ที่ประมาณ 1,000 ไร่ มีบา้ นเรื อน จํานวน 60 หลัง มี
ครัวเรื อน จํานวน 89 ครัวเรื อน มีประชากรรวม 357 คน อยูห่ ่างจากตัวเมืองพังงา ไปทางทิศใต้ระยะทาง
ประมาณ 12 กิโลเมตร เป็ นชุมชนที่อยูใ่ นหุบเขา มีเส้นทางเข้าหมู่บา้ น 2 เส้นทาง ราษฎรส่ วนใหญ่ประกอบ
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อาชีพรับจ้าง ทํานาผักบุง้ สวนยางพารา การเข้าไปหนุนเสริ มของทีมวิจยั ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ภายในบ้าน
บางเตยใต้ โดยเฉพาะความร่ วมมือของราษฎร ทั้งในการประชุมและการร่ วมกันทํางาน แกนนําของชุมชนเล่า
ว่า การประชุมประจําเดือนของทางราชการมีคนเข้าร่ วมประชุมน้อยมาก บางเดือนต้องยกเลิกการประชุม แต่การ
ประชุมที่จดั เวทีโดยทีมวิจยั จะมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจํานวนมาก ร่ วมเสวนาความคิดเห็นทุกคนกล้าพูด กล้าแสดง
ความคิดเห็น และมีขอ้ สรุ ปการประชุม เทคนิคอย่างหนึ่งที่ทีมวิจยั ใช้ คือ การเชิญประชุมในเวลากลางคืน
หลังจากชาวบ้านรับประทานอาหารเย็นแล้ว และจากการมอบงานต่าง ๆ ทุกคนก็มีส่วนร่ วมช่วยกัน การขนหิ น
ถมถนนที่เป็ นหลุมเป็ นบ่อ การมุงหลังคาและซ่อมอาคารโรงเรี ยน การทําความสะอาดหมู่บา้ น ฯลฯ ทุกคน
ร่ วมมือกันเป็ นอย่างดี นอกจากการหนุนเสริ มในเรื่ องดังกล่าวแล้ว ทีมวิจยั เห็นว่า การประกอบอาชีพ
ของชุมชนก็เป็ นเรื่ องสําคัญ จึงได้ประสานงานกับสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา ของบประมาณสนับสนุน
งบกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 40,000 บาท ได้แก่กลุ่มทํานาผักบุง้ และกลุ่มประมงบางเตยใต้ ทีมวิจยั เห็นว่า “ ชุ มชน
บางเตยใต้ เป็ นเพชรเม็ดหนึ่งทีร่ อการเจียรไน ”
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1. กิจกรรมHome Stay เป็ นกิจกรรมที่เป็ นนโยบายของผูว้ า่ ราชการจังหวัดคนปัจจุบนั และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดพังงา
2. กลุ่ม Home Stay ในเครื อข่ายอยูใ่ นเป้ าหมายการพัฒนาของจังหวัดพังงา ตามคําเสนอของ
คณะทํางานพัฒนา Home Stay จังหวัดพังงา จํานวน 7 กลุ่ม
3. ผูน้ าํ กลุ่ม Home Stay มีความสนับสนุนคุน้ เคยกันดี มีการไปมาหาสู่ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรม การทดลองเปิ ด Home Stay
4. กิจกรรม Home Stay มีหน่วยงานที่เป็ นเจ้าภาพโดยตรง คือ ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการพังงา
5. สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา รับเป็ นศูนย์ประสานงานให้กบั เครื อข่าย
6. การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เฉพาะกลุ่มที่สามารถพัฒนา
จนได้เกณฑ์มาตรฐาน Home Stay ไทย
7. กลุ่มต่าง ๆ มีจุดขายเพียงพอ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว
8. การแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนา Home Stay จังหวัดพังงา เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนและพัฒนา
HomeStayโดยตรง
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4.2.3 เครือข่ ายข้ าวสารและสิ นค้ าอุปโภคบริโภค
ความเป็ นมาของเครือข่ าย
เครื อข่ายข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคบริ โภคเป็ นเครื อข่ายที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ โดยการหนุนเสริ มของ
ทีมวิจยั จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2549 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ จํานวน 19 กลุ่ม ซึ่ง
สามารถลําดับความเป็ นมาของเครื อข่ายได้ดงั นี้
ปั จจุบนั จังหวัดพังงา มีพ้นื ที่ทาํ นาเพียงประมาณ 7,000 ไร่ ไม่สามารถปลูกข้าวให้เพียงพอกับ
การบริ โภคภายในจังหวัด ข้าวสารที่ใช้เพื่อการบริ โภคเกือบทั้งหมด มาจากตลาดต่างจังหวัด ราคาค่อนข้างสูง
คุณภาพไม่แน่นอน กลุ่มต่างๆ ได้พยายามดําเนินการจัดซื้อข้าวสารมาบริ การแต่สมาชิกของกลุ่มตนเอง
เช่น ร้านค้าชุมชนต่างๆ สหกรณ์การเกษตรประจําอําเภอ แต่กอ็ ยูใ่ นวงจํากัดไม่สามารถขยายธุรกิจให้กว้างขวาง
ออกไปได้ กลุ่มที่ทาํ ธุรกิจจัดจําหน่ายข้าวสารปริ มาณมากที่สุด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า
ธกส. พังงา จํากัด ธุรกิจข้าวสารส่ วนใหญ่อยูใ่ นมือของภาคธุรกิจเอกชน
ระหว่างวันที่ 21 – 29 มกราคม 2549 เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา ได้เดินทางไปเจรจาทําความ
ตกลงในการเสนอขายผลไม้กบั จังหวัดพื้นที่ ภาคอีสาน จํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดอํานาจเจริ ญ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.
พังงา จํากัด ร่ วมเดินทาง ปรากฎว่าสิ นค้าที่กลุ่มหรื อสหกรณ์ต่างๆ เสนอขายเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลไม้ คือ
ข้าวสาร ซึ่งปริ มาณที่เสนอขายมีจาํ นวนมาก
เครื อข่ายตลาดผลไม้เองไม่สามารถจะรับรองในการซื้อเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับผลไม้ตามที่เจรจาได้ท้ งั หมด จําเป็ นต้องขอความร่ วมมือจาก สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธกส. พังงา จํากัด ในการสัง่ ซื้อข้าวสาร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งาได้จดั
ประชุมและนําเรื่ องดังกล่าวมาหารื อร่ วมกับทีมวิจยั
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพังงา
และกลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงาซึ่งได้ขอ้ สรุ ปว่า ควรจะได้มีการ
ดําเนินธุรกิจข้าวสารร่ วมกัน ในระยะแรกจะพยายามสัง่ ซื้อข้าวสารตามที่ได้เจรจาตกลงกันไว้ โดยให้กลุ่ม
สมาชิกเครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา ช่วยกันสัง่ ซื้อและโอกาสต่อไปจะนําเรื่ องดังกล่าวไปชี้แจงในเวทีเจรจาเพื่อ
ขยายแนวคิด ให้กบั กลุ่มอื่นๆ รับทราบ เพื่อจะได้ร่วมกันจัดซื้อข้าวสาร ในลักษณะแลกเปลี่ยนกับสิ นค้าอื่นๆ
เช่นผลไม้ อาหารทะเล เป็ นต้น และจะเชิญ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. พังงา จํากัด ร่ วมด้วย
วันที่ 18 มิถุนายน 2548 ทีมวิจยั โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพังงา
ได้จดั เวทีเสวนา ได้นาํ แนวคิดเรื่ องข้าวสารแลกเปลี่ยนกับสิ นค้าอื่น ๆ การดําเนินการร่ วมส่ งข้าวสารเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายได้ขอ้ สรุ ปเวทีเสวนา ให้จดั ตั้งเป็ นเครื อข่ายข้าวสาร และสิ นค้าอุปโภคบริ โภคพังงา ซึ่งมีสมาชิกแรก
ตั้ง จํานวน 19 กลุ่ม ประกอบด้วย
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1. สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตนจํากัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอกแดง จํากัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางหลาม จํากัด
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบางเตยใต้
5. กลุ่มเกษตรกรทําสวนลําภี
6. กลุ่มอาชีพสตรี บา้ นเขาตําหนอน
7. กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคตําบลบ่อแสน
8. กลุ่มเกษตรกรทําสวนเหมาะพัฒนา
9. กลุ่ม 01- บาติก ตําบลนบปริ ง
10. กลุ่มเกษตรกรทําประมงกะไหล
11. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อแสนจํากัด
12. กลุ่มผูเ้ ลี้ยงสุ กรบ้านนํ้าเค็ม
13. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.1 ตําบลถํ้าทองหลาง
14. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากพู่ จํากัด
15. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหนือ
16. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางวัน จํากัด
17. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวสวน – โชคอํานวย
18. กลุ่มมังคุดตําบลถํ้า
19. กลุ่มเกษตรกรทําสวนเหล
การดําเนินการปัจจุบันของเครือข่ าย
1. สหกรณ์ซ่ ึงเป็ นสมาชิกเครื อข่ายตลาดผลไม้จงั หวัดพังงา จํานวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านปากพู่ จํากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางหลาม จํากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางลําวะ
นอก จํากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อแสน จํากัด และ สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.
พังงา จํากัด ได้ดาํ เนินการส่ งข้าวสารในรอบ 6 เดือน ( กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2549) จํานวน 50 ตัน/เดือน
มูลค่าประมาณ 900,000 บาท/เดือน
2. กลุ่มแกนนําได้นาํ ความคิดไปชี้แจงไปชี้แจงขยายผล ในเวทีเสวนามีกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเข้าร่ วม
จัดตั้งเป็ นเครื อข่าย จํานวน 19 กลุ่ม

69

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม มาบริ การแก่กลุ่ม
สมาชิกและผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนสมาชิก
3. เพื่อกลุ่มมีธุรกิจเพิ่ม รายได้เพิ่มมีความเข็มแข็ง สามารถบริ การสมาชิก ได้ทวั่ ถึง
เป้าหมาย
1. ในปี 2549 จะจัดขายข้าวสารบริ การแก่กลุ่มสมาชิก ไม่นอ้ ยกว่า 100 ตัน มูลค่า 1.85 ล้าน
บาท/เดือน
2. มีสมาชิกผูบ้ ริ โภครายครัวเรื อนไม่นอ้ ยกว่า 3,500 ครอบครัว
แนวทางการดําเนินการของเครือข่ ายตามกรอบของทีมวิจัย
ทีมวิจยั ได้กาํ หนดขั้นตอนกระบวนการสร้างเครื อข่าย เพื่อเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงาน จํานวน
11 ขั้นตอน ซึ่งรายละเอียดการปฏิบตั ิดงั กล่าวอาจจะไม่เรี ยงลําดับก่อนหลัง เหมือนกับทุกเครื อข่าย แต่อาจ
สลับกันบ้าง สําหรับเครื อข่ายข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคบริ โภคตั้งแต่ข้นั ตอนที่ 1- 7 สามารถดําเนินการได้
ตามลําดับ หลังจากนั้นกลุ่มต่างๆที่ได้ร่วมโครงการวิจยั และผ่านการทําแผนทิศทางการดําเนินงานแล้ว ร่ วมกัน
จัดตั้งเป็ นเครื อข่ายข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคพังงา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2549 ซึ่งมีกลุ่มเข้าร่ วม จํานวน 19 กลุ่ม
ซึ่งมีลาํ ดับการปฏิบตั ิตามกรอบของทีมวิจยั ดังนี้
1. การเลือกตั้งคณะกรรมการเครื อข่าย กําหนดให้มีคณะกรรมการเครื อข่ายระดับจังหวัดคณะ
หนึ่ง มีจาํ นวนคณะกรรมการเท่ากับจํานวนกลุ่มที่สมัครใจเข้าร่ วมเครื อข่าย โดยแต่ละกลุ่มจะส่ งตัวแทนเข้าร่ วม
เป็ นกรรมการกลุ่มละ 1 คน และให้เลือกตั้งกันเองเป็ นประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ ตามความ
จําเป็ น ให้คณะกรรมการเครื อข่ายดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี ให้คณะกรรมการมีการจัดประชุมทุก 2 เดือน
และหากมีความจําเป็ นอาจเรี ยกประชุมได้เป็ นกรณี เฉพาะ ประธานเครื อข่ายได้แก่นายบุญส่ ง ถาวร
2. การจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน ให้จดั ทําแผนปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ เมื่อ 3 สิ งหาคม 2549
โดยมีรายละเอียดแผนปฏิบตั ิงานดังนี้
2.1 แผนการจัดหาและขึ้นทะเบียนคู่คา้ โดยเครื อข่ายจะติดต่อสหกรณ์ กลุ่ม ห้างร้าน
บริ ษทั ที่มีสินค้าตามความต้องการของสมาชิก แล้วทําการเจรจาทําความตกลงในเบื้องต้นตามเงื่อนไขที่ตกลง
ร่ วมกัน แล้วขึ้นทะเบียนเป็ นคู่คา้ ไว้
2.2 แผนการสํารวจความต้องการสิ นค้า โดยเครื อข่ายกําหนดให้แต่ละกลุ่ม สํารวจ
ความต้องการสิ นค้าของสมาชิกแต่ละประเภท เพื่อเป็ นข้อมูลในการสัง่ ซื้อสิ นค้า
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2.3 แผนการส่ งมอบสิ นค้า เครื อข่ายกําหนดแผนการส่ งมอบ โดยกําหนดจุดส่ งมอบ
สิ นค้าของกลุ่มต่าง ๆ เป็ นจุด ๆ เพื่อบริ การสมาชิก
2.4 แผนการสัง่ ซื้อข้าวสารบริ การแก่สมาชิก ในปี 2550 ปริ มาณ 100 ตัน
3. การปฏิบตั ิงานตามแผน ขณะนี้ยงั ไม่ปฏิบตั ิงานตามแผน เพียงแต่ให้สหกรณ์ซ่ ึงเป็ นสมาชิก
เครื อข่ายตลาดผลไม้ และเป็ นสมาชิกเครื อข่ายข้าวสาร สัง่ ซื้อข้าวสารไปบริ การแก่สมาชิกไปก่อน
4. การหนุนเสริ ม ทีมวิจยั ได้เข้าไปหนุนเสริ มการดําเนินงานของเครื อข่ายข้าวสาร ดังนี้
4.1 การจัดทําแผนทิศทางกลุ่ม ก่อนการรวมตัวเป็ นเครื อข่าย โดยการเชิญตัวแทน
กลุ่มละ 5-10 คน มาร่ วมเสวนา วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก กําหนดวิสยั ทัศน์ กําหนดแผน
ทิศทางการดําเนินงาน และแผนปฏิบตั ิงาน
4.2 การจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน โดยเปิ ดเวทีเสวนา เชิญคณะกรรมการเครื อข่ายมาจัดทํา
แผนปฏิบตั ิงานเครื อข่าย
4.3 การชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มก่อนจัดตั้งเครื อข่าย
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1. ความสามารถของเครื อข่าย ในการจัดหาสิ นค้าที่มีคุณภาพ และยุติธรรม
2. การสนับสนุนของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา ซึ่งรับเครื อข่ายไว้ในความแนะนํา
ส่ งเสริ ม
3. ความร่ วมมือระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. พังงา จํากัด
กับเครื อข่ายข้าวสาร
4. ผลการดําเนินการของเครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา เพราะมีการเชื่อมโยงกัน
4.2.4 เครือข่ ายปุ๋ ยพังงา
ความเป็ นมาของเครือข่ าย
เครื อข่ายปุ๋ ยเป็ นเครื อข่ายที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ โดยการหนุนเสริ มของทีมวิจยั จังหวัดพังงา เมื่อวันที่
18 มิถุนายน 2549 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของสหกรณ์กองทุนสวนยางและกลุ่มเกษตรกร จํานวน 26 กลุ่ม
ซึ่งสามารถลําดับความเป็ นมาของเครื อข่ายได้ดงั นี้.
ปี 2548 สหกรณ์กองทุนสวนยางจํานวน 5 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน
จํากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากพู่ จํากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางหลาม จํากัด สหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านควน จํากัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อแสน จํากัด ได้ตกลงสัง่ ซื้อปุ๋ ยเพื่อจัดจําหน่าย
ให้แก่สมาชิก และบุคคลทัว่ ไปร่ วมกัน โดยไปตกลงทําสัญญาจัดซื้อปุ๋ ยกับบริ ษทั ผูผ้ ลิต และในปลายปี 2548 ได้
มีสหกรณ์กองทุนสวนยาง สมัครเข้าร่ วมเพิ่มจํานวน ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคาโงก จํากัด
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สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลําวะนอก จํากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตากแดด จํากัด รวมเป็ น 8 สหกรณ์
เมื่อสิ้ นปี สามารถสัง่ ซื้อปุ๋ ยมาจําหน่ายได้ประมาณ 1,000 ตัน
ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2548 และระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2549 ทีมวิจยั
จังหวัดพังงา ได้เข้าไปจัดเก็บข้อมูลและจัดเวทีเสวนา จัดทําแผนทิศทางการดําเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ ที่สมัคร
เข้าร่ วมโครงการวิจยั พบว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่สมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั ส่ วนใหญ่ดาํ เนินธุรกิจ
จัดหาปุ๋ ยมาจําหน่ายแก่สมาชิกทั้งในรู ปปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรี ย ์
วันที่ 18 มิถุนายน 2549 ทีมวิจยั จัดเวทีเสวนา ณ บ้านบางเตยใต้ หมู่ที่ 7 ตําบลบางเตย
อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ได้นาํ ข้อมูลการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ มาชี้แจงเพื่อให้แต่ละกลุ่มรับทราบการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุ่มอื่น และเสวนา เรื่ องการจัดซื้อปุ๋ ยร่ วมกันของสหกรณ์กองทุนสวนยาง มาเล่าให้เวที
รับทราบ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปราย และมีความเห็นว่า หากจะได้มีการรวมตัวจัดซื้อปุ๋ ยร่ วมกัน จะเกิดพลัง
ในการต่อรอง ซึ่งได้ตกลงร่ วมกันจัดตั้งเป็ นเครื อข่าย ชื่อ “เครื อข่ายปุ๋ ยพังงา” โดยมีกลุ่มสมัครใจเข้าร่ วม
เครื อข่าย จํานวน 26 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตนจํากัด
2) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางหลาม จํากัด
3) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อแสนจํากัด
4) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. พังงา จํากัด
5) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอกแดง จํากัด
6) กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางนายสี
7) กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคตําบลบ่อแสน
8) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเผล
9) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากพู่ จํากัด
10) กลุ่มสตรี ทาํ หวายบางวัน(กลุ่มจักรสาน)
11) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบางเตยใต้
12) กลุ่มเกษตรกรทําสวนเหมาะพัฒนา
13) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางวัน จํากัด
14) กลุ่มเกษตรกรทําสวนลําภี
15) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวสวน – โชคอํานวย
16) กลุ่มเกษตรกรทําสวนเหล
17) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ 3 ตําบลกะไหล
18) สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จํากัด
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19) กลุ่มเกษตรกรทําสวนท่าอยู่
20) สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงสุ กรพังงา จํากัด
21)สหกรณ์การเกษตรคุระบุรี จํากัด
22) สหกรณ์การเกษตรทับปุด จํากัด
23) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคาโงก จํากัด
24) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควน จํากัด
25) สหกรณ์กองทุนสวนยางลําวะนอก จํากัด
26) สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตากแดด จํากัด
การดําเนินการปัจจุบันของเครือข่ าย
1. การเลือกตั้งคณะกรรมการเครื อข่าย โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการตามจํานวนกลุ่มที่สมัคร
ใจเข้าร่ วมเครื อข่าย และตัวแทนกลุ่ม ได้เลือกตั้งกันเอง เลือกคณะกรรมการ บริ หารจํานวน 4 คน ประกอบด้วย
นายสุ รสิ ทธิ์ หัสนี เป็ นประธานเครื อข่าย นายประนอม เพชรแก้ว เป็ นรองประธานเครื อข่าย นายนริ ศ
จิตรแก้ว เป็ นเลขานุการ และนางสุ กลั ยา ทองเรื อง เป็ นเหรัญญิก
2. การประชุมเพื่อร่ วมจัดทําแผนปฏิบตั ิงานเครื อข่าย เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2549 ณ บ้านนาใน
หมู่ที่ 2 ตําบลบางทอง อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มอํานาจการต่อรองในการจัดซื้อปุ๋ ยร่ วมกัน
2. เพื่อเป็ นการลดต้นทุนการผลิต ให้กบั สมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ
3. เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ได้มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมขององค์กร
เป้าหมาย
1. สมาชิกลดต้นทุนการผลิต สามารถซื้อปุ๋ ยราคาถูกลงร้อยละ 2
2. สมาชิกมีส่วนร่ วมในการทําธุรกิจกับเครื อข่าย ร้อยละ 50
3. กลุ่มสามารถดําเนินธุรกิจบริ การสมาชิกได้เพิม่ ขึ้น
4. กลุ่มมีรายได้เพิ่ม
แนวทางการดําเนินการของเครือข่ ายตามกรอบของทีมวิจัย
ทีมวิจยั จังหวัดพังงา ได้กาํ หนดกรอบการดําเนินการไว้ 11 ขั้นตอน เครื อข่ายปุ๋ ยพังงา สามารถ
ดําเนินการได้ดงั นี้
1. ขั้นตอนที่ 1-7 สามารถดําเนินการได้ครบถ้วน และทุกเครื อข่าย
2. จัดตั้งเครื อข่ายเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2549 มีกลุ่มร่ วมจัดตั้ง จํานวน 26 กลุ่ม
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3.เลือกตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายระดับจังหวัด โดยให้ตวั แทนกลุ่มที่สมัครในเข้าร่ วม เครื อข่าย
เป็ นกรรมการกลุ่มละ 1 คน และได้เลือกตั้งเป็ นเอง เป็ นประธานเครื อข่าย รองประธานเครื อข่าย เลขานุการ และ
เหรัญญิก ดําเนินการแล้วเสร็ จเมื่อ 18 มิถุนายน 2549
4. การจัดทําแผนปฎิบตั ิงานเครื อข่าย ได้จดั ทําแล้วเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2549 ณ บ้านนาใน
หมู่ที่ 2 ตําบลบางทอง อําเภอท้ายเหมือง แต่ยงั ไม่ได้ดาํ เนินการตามแผนปฏิบตั ิงาน กิจกรรมที่กาํ หนดในแผน
4.1 แผนการหาคู่คา้ และจัดทําทะเบียนคูค่ า้
4.2 แผนสํารวจความต้องการปุ๋ ยเคมี
4.3 แผนการให้ความรู ้การใช้ปุ๋ยเคมีแก่สมาชิก
4.4 แผนรณรงค์การใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่ปุ๋ยอินทรี ย ์
4.5 แผนให้รับสมาชิกเพิ่ม
5. การหนุนเสริ ม ทีมวิจยั เข้าได้เข้าไปหนุนเสริ มเครื อข่าย ปุ๋ ยพังงา ตามกรอบที่กาํ หนดทุก
ขั้นตอนซึ่งสามารถสรุ ป ได้ดงั นี้
5.1 การหนุนเสริ มในการจัดทําแผนทิศทางการดําเนินการของกลุ่มก่อนการจัดตั้งเครื อข่าย
โดยการเชิญแกนนํากลุ่ม ๆ ละ 5-10 คน มาร่ วมเปิ ดเวทีเสวนา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก
(วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปโภคบริ โภค) กําหนดวิสยั ทิศทาง กําหนดแผนทิศทางการดําเนินการ กําหนดแผน
ปฎิบตั ิงาน ระยะ 3 ปี
5.2 การเปิ ดเวทีช้ ีแจงข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มที่ร่วมโครงการวิจยั เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ
จัดตั้งเครื อข่าย
5.3 การเปิ ดเวที เสวนา จัดทําแผนการปฎิบตั ิงานเครื อข่ายโดยการเชิญคณะกรรมการเครื อข่าย
ร่ วมจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1. ความสามารถของเครื อข่ายในการต่อรองกับบริ ษทั ผูผ้ ลิต
2. ราคาและคุณภาพของปุ๋ ยที่เครื อข่ายจัดซื้อ
3. ความไว้วางใจซึ่งกันและกันของกลุ่ม
4. ศักยภาพของตัวแทนกลุ่มที่ร่วมเป็ นกรรมการเครื อข่าย
5. การหนุนเสริ มของหน่วยงานราชการ เช่น สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด และสํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยาง
6. สมาชิกของกลุ่มที่ร่วมเครื อข่ายมีความจําเป็ นต้องใช้ปุ๋ยเคมีอยูแ่ ล้ว ในปริ มาณมาก

74

4.2.5 เครือข่ ายสิ นค้า OTOP พังงา
ความเป็ นมาของเครือข่ าย
เครื อข่ายสิ นค้า OTOP เป็ นเครื อข่ายที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ โดยการหนุนเสริ มของทีมวิจยั จังหวัดพังงา
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2549 โดยมีสมาชิกแรกตั้งจํานวน 8 กลุ่ม และมีกลุ่มสมัครเข้ารวมใหม่ จํานวน 2 กลุ่ม
รวมเป็ น 10 กลุ่ม สามารถลําดับความเป็ นมาของเครื อข่ายได้ดงั นี้
ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2548 และระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2549 ทีมวิจยั
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพังงา ได้ดาํ เนินการไปจัดเก็บข้อมูลและจัดเวทีเสวนา
ทําแผนทิศทางการดําเนินงานของกลุ่มทําให้ได้รับทราบ การดําเนินงานของกลุ่ม กิจกรรมของกลุ่ม ตัวสิ นค้า
และผลิตภัณฑ์ ตลอดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของกลุ่ม ปั ญหาหนึ่งที่พบในกลุ่มที่ผลิตสิ นค้า OTOP ของ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ ปั ญหาการตลาด สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ ผลิตออกมาแล้วจําหน่ายไม่ได้ ขายได้ราคาไม่คุม้
ต้นทุน และทีมวิจยั ได้ศึกษาต่อไป ทําให้ได้ทราบว่า กลุ่มผูผ้ ลิตสิ นค้า OTOP ได้พยายามรวมตัวเป็ นเครื อข่ายทั้ง
ระดับอําเภอและระดับจังหวัด โดยการผลักดันของหน่วยงานราชการ เช่น เครื อข่ายผูผ้ ลิตและจําหน่ายดอกไม้
ใบยางพารา แต่ยงั ไม่เกิดผลในทางปฎิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม
วันที่ 18 มิถุนายน 2549 ทีมวิจยั จังหวัดพังงา โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นที่จงั หวัดพังงา ได้จดั เวทีเสวนาและนําปัญหาที่พบมาพูดคุยกับกลุ่มผูผ้ ลิตสิ นค้า OTOP และสิ นค้าอื่นๆ เช่น
ผ้าบาติก ดอกไม้ใบยางพารา ขนม เครื่ องแกง ฯลฯ เพื่อกําหนดแนวทางร่ วมกัน ในการแก้ปัญหาการตลาด
ของสิ นค้า OTOP โดยจัดเครื อข่ายสิ นค้า OTOP ซึ่งมีกลุ่มที่สนใจเข้าร่ วมเครื อข่ายครั้งแรก จํานวน 8 กลุ่ม
และกลุ่มสมัครเข้าร่ วมเครื อข่ายเพิ่มอีก 2 กลุ่ม รวมเป็ น 10 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อแสน จํากัด
2.กลุ่มผูเ้ ลี้ยงสุ กรบ้านนํ้าเค็ม
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุ่งดาบทอง
4. กลุ่มสตรี สหกรณ์นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง
5. กลุ่ม O1 – บาติก ตําบลนบปริ ง
6.กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านต้นมวง
7. กลุ่มแม่บา้ นฝ่ ายท่า
8. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรู ปนํ้ายางพารา
9. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านเก้าเจ้า
10. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรพรุ ภีพฒั นา
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การดําเนินการปัจจุบันของเครือข่ ายปัจจุบนั
1. เลือกตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายระดับจังหวัด จํานวน 5 คน ได้แก่
1.1. นางจิตรา
เทพบุตร
ประธานเครื อข่าย
1.2. นางอุทยั วรรณ
ผลประการ
รองประธานเครื อข่าย
1.3. นางสุ กญั ญา
ชํานาญกิจ
เลขานุการ
หกหนู
ประชาสัมพันธ์
1.4 นางนํ้าอ้อย
1.5. นางสาวพูนทวี
เมืองแก้ว
เหรัญญิก
2. ให้กลุ่มทุกกลุ่มจัดทําเอกสารแนะนําสิ นค้าของกลุ่ม เพื่อจะได้ช่วยการประชาสัมพันธ์
3. จัดทําแผนปฎิบตั ิงานของเครื อข่าย
4. รับสมาชิกเพิม่ จํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเก้าเจ้า และกลุ่มแม่บา้ นเกษตร
พัฒนา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
1. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มในการจําหน่ายสิ นค้าของกลุ่ม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการพัฒนาสิ นค้า
3. เพื่อเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และการแก้ปัญหาต่างๆ
เป้าหมาย
1. กลุ่มผูผ้ ลิตสิ นค้า OTOP และสิ นค้าอื่นๆ มารวมตัวเป็ นเครื อข่ายทั้งหมด
2. จัดตั้งศูนย์แสดงสิ นค้าของเครื อข่าย
แนวทางการดําเนินการของเครือข่ ายตามกรอบของทีมวิจัย
ทีมวิจยั จังหวัดพังงา ได้กาํ หนดกรอบการดําเนินการไว้ 11 ขั้นตอน เครื อข่ายสิ นค้า OTOP
พังงา สามารถดําเนินการได้ดงั นี้
1. ขั้นตอนที่ 1 – 7 สามารถดําเนินการได้ครบถ้วน
2. การจัดตั้งเครื อข่าย จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2549 โดยมีกลุ่มร่ วมจัดตั้งเครื อข่าย ครั้งแรก
จํานวน 8 กลุ่ม และมีกลุ่มสมัครเพิม่ ภายหลังจํานวน 2 กลุ่ม รวมเป็ น 10 กลุ่ม
3. การเลือกตั้งคณะกรรมการเครื อข่าย เครื อข่ายกําหนดให้มีคณะกรรมการบริ หารเครื อข่าย
จํานวน 5 คน ประกอบด้วย ตําแหน่งประธานเครื อข่าย รองประธานเครื อข่าย เลขานุการ เหรัญญิก อยูร่ ับ
ตําแหน่งวาระละ 2 ปี ให้มีการประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายทุก 3 เดือน
4. การจัดทําแผนปฎิบตั ิงานเครื อข่าย จัดทําแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2549
โดยมีแนวทางในการดําเนินการเครื อข่าย เครื อข่ายสิ นค้า OTOP เป็ นการรวมตัว เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการจําหน่ายสิ นค้า เป็ นการเพิ่มช่องทางการตลาด ลดภาระการตลาด โดยทําการประชาสัมพันธ์สินค้าเพือ่
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ส่ งเสริ มการขายร่ วม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนารู ปแบบคุณภาพสิ นค้าใช้เครื อข่ายเปิ ดเวทีใน
การพบปะแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดในการดําเนินการ ได้แก่
4.1 แผนการแลกเปลี่ยนข้อมูลสิ นค้าของแต่ละกลุ่มเพื่อให้ทุกกลุ่มรู ้จกั สิ นค้า ของกลุ่ม อื่น
เพื่อสามารถช่วยเสนอขายสิ นค้า
4.2 แผนจัดสถานที่แสดงผลิตภัณฑ์ ร่ วมกันโดยประสานงานกับหน่วยงานราชการที่
สนับสนุนส่ งเสริ ม
4.3 แผนการรับสิ นค้าของกลุ่มอื่นๆ ไปวางจําหน่าย ณ จุดวางขายสิ นค้าของกลุ่ม
4.4 แผนจัดทําแฟ้ มเสนอรายสิ นค้าร่ วมกันเพื่อแนะนําสิ นค้าของเครื อข่าย
4.5 แผนจัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยน พัฒนาการของสิ นค้าสรุ ปผลการดําเนินการ และปัญหา
อุปสรรคของกลุ่มของเครื อข่ายปี ละ 1 ครั้ง
4.6 แผนการตั้งตัวแทนเพื่อทําตลาดร่ วมกันหรื อแต่งตั้งตัวแทนเครื อข่าย ไปขายหรื อแสดง
สิ นค้าตามงานต่างๆ
4.7 แผนการจัดทําเว็บไซด์ของเครื อข่าย เพื่อเสนอขายสิ นค้า
5. การหนุนเสริ ม ทีมวิจยั เข้าไปหนุนเสริ มเครื อข่ายสิ นค้า OTOP พังงา ตามขั้นตอน
กระบวนการสร้างเครื อข่ายตามกรอบที่กาํ หนด สามารถการหนุนเสริ ม ได้ดงั นี้
5.1 การจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงาน ทีมวิจยั เข้าไปดําเนินการหนุนเสริ มจัดทําแผนทิศ
ทางการดําเนินงาน ของกลุ่มต่าง ๆ ก่อนจัดตั้งเป็ นเครื อข่าย โดยเชิญแกนนํากลุ่ม ๆ ละ 5 – 10 คน มาร่ วมเสวนา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน (วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส) กําหนดวิสยั ทัศน์
กําหนดแผนทิศทางการดําเนินงาน กําหนดแผนทิศทางการดําเนินงาน กําหนดแผนปฎิบตั ิงานระยะ 3 ปี
5.2 การเปิ ดเวทีแจงข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มที่เข้าร่ วมโครงการวิจยั เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจ เข้าร่ วมจัดตั้งเครื อข่าย
5.3 การเปิ ดเวทีเสวนา จัดทําแผนปฏิบตั ิงานเครื อข่ายโดยการเชิญคณะกรรมการเครื อข่าย
มาจัดทําแผนปฎิบตั ิงาน
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1.คณะกรรมการเครื อข่าย เป็ นบุคคลที่มีประสบการณ์และเป็ นที่ยอมรับ ของกลุ่มและเครื อข่าย
2. การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็ นผูส้ ่ งเสริ มกลุ่มอย่างจริ งจัง
3. กลุ่มมีการพัฒนารู ปแบบสิ นค้าอย่างต่อเนื่อง และทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่อความต้องการ
ของลูกค้า
4.สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา รับในการหนุนเสริ มเครื อข่ายต่อจากทีมวิจยั
5. กลุ่มมีความไว้วางใจกัน และสามารถตั้งตัวแทนในการจําหน่ายสิ นค้า
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4.2.4 เครือข่ ายยางพาราพังงา
ความเป็ นมาของเครือข่ าย
เครื อข่ายยางพาราพังงา จํากัก เป็ นเครื อข่ายที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ โดยการหนุนเสริ มของทีมวิจยั
จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2549 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของสหกรณ์กองทุนสวนยาง และกลุ่ม
เกษตรกรที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับการรวบรวมยางพารา จํานวน 9 กลุ่ม ซึ่งสามารถลําดับความเป็ นมาของเครื อข่าย
ได้ดงั นี้.เมื่อปี พ.ศ. 2536 – 2537 รัฐบาลภายใต้การนําของ ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
ได้จดั สรรงบประมาณผ่านสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางสร้างโรงงานแปรรู ปนํ้ายางโดยนํานํ้ายาง
สดมาแปรรู ปเป็ นยางแผ่นรมควัน และยางแผ่นอบแห้ง กําลังการผลิตโรงงานละ 1,500 กิโลกรัมต่อวัน แล้ว
มอบให้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งรวมตัวกันจัดตั้งเป็ นสหกรณ์กองทุนสวนยาง เป็ นผูบ้ ริ หาร ในจังหวัดพังงามี
สหกรณ์กองทุนสวนยาง รวม 31 สหกรณ์ แต่มีเพียง 16 สหกรณ์ ที่สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องจน
มาถึงปั จจุบนั สหกรณ์เหล่านี้ได้ดาํ เนินธุรกิจในการรวบรวมนํ้ายางสด มาแปรรู ปเป็ นยางแผ่นรมควัน รวบรวม
ยางแผ่นดิบ เมื่อผลิตหรื อรวบรวมได้แล้ว สหกรณ์จะนําไปขายให้กบั บริ ษทั เอกชน ตลาดกลางยางพารา หรื อ
อาจจะให้พอ่ ค้ามาประมูลรับซื้อในพื้นที่ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางในเขตพื้นที่อาํ เภอเมือง
ได้พยายามประสานเพื่อให้สหกรณ์กองทุนสวนยาง ได้มาร่ วมมือกันหลายกิจกรรม เช่น การร่ วมจัดซื้อปุ๋ ย
รวมกัน การพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลการตลาด การผลิตและปัญหาต่าง ๆ ร่ วมกัน แต่ยงั ไม่ถึงขั้นการรวบรวม
ผลผลิตเพื่อขายร่ วมกัน
ขณะเดียวกันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดพังงาส่ วนหนึ่งก็ได้ดาํ เนินการรวบรวมยางแผ่นดิบ
จากสมาชิก บางกลุ่มมีการรวบรวมนํ้ายางสดมาแปรรู ปเป็ นยางแผ่นดิบ เพื่อจําหน่ายร่ วมกัน โดยวิธีนาํ ไปขาย
ให้กบั บริ ษทั เอกชน ที่เสนอราคาดี ตลาดกลางยางพาราหรื อวิธีให้พอ่ ค้า เข้ามาประมูลซื้อในพื้นที่ กลุ่ม
เกษตรกรที่มีปริ มาณธุรกิจมาก ได้แก่กลุ่มเกษตรกรทําสวนท่าอยู่ กลุ่มเกษตรกรทําสวนท้ายเหมือง กลุ่ม
เกษตรกรทําสวนโคกกลอย
การดําเนินธุรกิจการรวบรวมยางพาราในจังหวัดพังงาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
อยูใ่ น
ลักษณะต่างคนต่างทํา แม้จะมีความพยายามจะร่ วมจัดตั้งเป็ นเครื อข่าย แต่ไม่ประสบความสําเร็ จ จากการเปิ ด
เวทีเสวนาในการจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม ได้มีการเสนอแนวคิดการรวบรวมสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เพือ่ จัดตั้งเป็ นเครื อข่าย แต่ยงั ไม่สามารถดําเนินการได้ จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2549 ทีม
วิจยั ได้จดั เวทีเสวนาได้นาํ แนวคิดเรื่ องดังกล่าวไปชี้แจงต่อเวที ที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและ
ได้ขอ้ สรุ ปให้จดั ตั้งเครื อข่าย ชื่อ “เครื อข่ายยางพาราพังงา” มีกลุ่มสมัครเข้าร่ วมเครื อข่าย จํานวน 9 กลุ่ม
ประกอบด้วย
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1. สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จํากัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อแสน จํากัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอกแดง จํากัด
4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จํากัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากพู่ จํากัด
6. สหกรณ์กองทุนสวนยางลําแก่นพัฒนา จํากัด
7. กลุ่มเกษตรกรทําสวนลําภี
8. กลุ่มเกษตรกรทําสวนท่าอยู่
9. กลุ่มเกษตรกรทําสวนเหล
การดําเนินการปัจจุบันของเครือข่ าย
1. การเลือกตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายระดับจังหวัด จํานวน 9 คน เพื่อดําเนินการบริ หาร
จัดการเครื อข่ายให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง โดยคณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งกันเองเป็ นประธาน
หนึ่งคนรองประธานสองคน เหรัญญิกหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน ส่ วนที่เหลือเป็ นคณะกรรมการ
2. ร่ วมจัดทําแผนการดําเนินงานของเครื อข่าย เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2549
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีแผนการตลาดในลักษณะเกื้อกูลกัน มีการจัดทําแผนการตลาดร่ วมกัน
2.เพื่อเป็ นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการตลาดข้อมูลการผลิต ปัญหาอุปสรรค และ
แสดงความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่ม
เป้าหมาย
1. แสวงหาความร่ วมมือจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ได้ 52 ครั้ง
2. การสร้างมาตรฐานผลผลิตยางโดยการคัดเกรดให้เป็ นที่น่าเชื่อถือ
แนวทางการดําเนินการของเครือข่ ายตามกรอบของทีมวิจัย
ทีมวิจยั จังหวัดพังงา ได้กาํ หนดกรอบการดําเนินการไว้ 11 ขั้นตอน เครื อข่ายยางพาราพังงา สามารถ
ดําเนินการได้ดงั นี้
1. ขั้นตอนที่ 1 – 7 สามารถดําเนินการได้ครบถ้วน
2. การจัดตั้งเครื อข่าย จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2549 โดยมีกลุ่มร่ วมจัดตั้งเครื อข่าย
จํานวน 9 กลุ่ม
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3. การเลือกตั้งคณะกรรมกาเครื อข่าย การเลือกตั้งคณะกรรมการ ได้ดาํ เนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการเครื อข่ายระดับจังหวัด จํานวน 9 คน เพื่อดําเนินการบริ หารจัดการเครื อข่าย เมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2549
4.การจัดทําแผนการปฏิบตั ิงาน ได้จดั ทําแผนปฏิบตั ิงานโดยเชิญกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมจัดตั้ง
เครื อข่ายจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2549 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
4.1 แผนการจัดทําแผนการตลาดร่ วมกัน
4.2 แผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล
4.3 แผนการประชุมทําความเข้าใจกับคูค่ า้
4.4 แผนการประสานงานกับสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
4.5 แผนการรับสมาชิกเครื อข่ายเพิ่ม
5. การปฏิบตั ิตามแผนยังไม่ได้ดาํ เนินการ
6. การหนุนเสริ ม ทีมวิจยั ได้เข้าหนุนเสริ มเครื อข่ายยางพาราตามขั้นตอน กระบวนการสร้าง
เครื อข่ายตามกรอบที่กาํ หนด สามารถสรุ ปการหนุนเสริ มของทีมวิจยั ได้ดงั นี้
6.1 การจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงาน ทีมวิจยั เข้าไปดําเนินการหนุนเสริ มจัดทําแผน ทิศ
ทางการดําเนินงาน ของกลุ่มต่าง ๆ ก่อนจัดตั้งเป็ นเครื อข่าย โดยเชิญแกนนํากลุ่ม ๆ ละ 5 – 10 คน มาร่ วมเสวนา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน ( วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส ) กําหนดวิสยั ทัศน์
กําหนดแผนทิศทางการดําเนินงาน กําหนดแผนทิศทางการดําเนินงาน กําหนดแผนปฎิบตั ิงานระยะ 3 ปี
6.2 การเปิ ดเวทีแจงข้อมูลต่างๆของกลุ่มที่เข้าร่ วมโครงการวิจยั เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ
เข้าร่ วมจัดตั้งเครื อข่าย
6.3 การเปิ ดเวทีเสวนา จัดทําแผนปฏิบตั ิงานเครื อข่ายโดยการเชิญคณะกรรมการเครื อข่ายมา
จัดทําแผนปฎิบตั ิงาน
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1. การหนุนเสริ มของทีมวิจยั ในการจัดแผนปฏิบตั ิงานเครื อข่ายที่ชดั เจน
2.การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางและสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
พังงา
3. การปรับตัวในวิธีการทํางานและวัฒนธรรมที่ต่างกัน ระหว่างองค์กรและกลุ่มเกษตรกร
4. ความตั้งใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันของกลุ่ม
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บทที่ 5
บทสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ในการดําเนินการ โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดพังงา เพื่อเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม องค์กรประชาชนและสหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดให้เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ปัญหาความยากจน
จาก
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว ทีมวิจยั ได้เข้าไปหนุนเสริ มตามขั้นตอน กระบวนการสร้างเครื อข่ายที่กาํ หนด
ซึ่งในการดําเนินการระยะแรกจะเข้าไปหนุนเสริ มให้กลุ่มเข้มแข็ง โดยการจัดเวทีเสวนา วิเคราะห์
ปั จจัยสภาพแวดล้อมและจัดทําแผนทิศทางการดําเนินงาน และในระยะที่ 2 จะเป็ นการหนุนเสริ มให้
กลุ่มเหล่า นั้น รวมตัวเป็ นเครื อข่าย โดยทีมวิจยั เข้าไปหนุนเสริ มให้เกิดการรวมตัวเป็ นเครื อข่าย
จํานวน 6 เครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา เครื อข่าย Home Stay พังงา เครื อข่ายข้าวสาร
และสิ นค้าอุปโภคบริ โภคพังงา เครื อข่ายปุ๋ ยพังงา เครื อข่ายสิ นค้า OTOP พังงา และเครื อข่าย
ยางพาราพังงา ซึ่งเครื อข่ายเหล่านี้ ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายและกิจกรรมในการดําเนินการ
การหนุนเสริ มให้เกิดเครื อข่ายจะบรรลุวตั ถุประสงค์ในการแก้ปัญหาความยากจน ตามที่โครงการ
วิจยั ฯ กําหนดหรื อไม่ ในความเป็ นจริ งอาจจะไม่สามารถตอบได้โดยตรง เพราะว่าการแก้ปัญหาความ
ยากจน ไม่สามารถจะแก้ได้ โดยใช้วิธีใด วิธีหนึ่ง เพียงวิธีเดียว ต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน สําหรับ
แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนที่รัฐบาลกําหนดมี 3 แนวทาง คือการเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย
และการขยายโอกาส หากนําแนวทางการแก้ปัญหาดังดังกล่าว มาร่ วมวิเคราะห์ร่วมกับการดําเนินกิจ
กรรมตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายของเครื อข่าย แต่ละเครื อข่าย ก็จะสามารถอธิบายได้วา่ เป็ นกิจกรรม
ของเครื อข่ายเหล่านั้นสามารถแก้ปัญหาความยากจน
ตามแนวทางที่รัฐบาลกําหนดได้อย่างไรซึ่ง
สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
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5.1.1 เครือข่ ายกิจกรรมหลัก จํานวนกลุ่ม จํานวนสมาชิกและจํานวนสมาชิกของกลุ่มทีจ่ ดทะเบียนคนจน ซึ่งเข้ าร่ วมเครือข่ าย
ตารางที่ 5.1 ข้ อมูลเครือข่ ายกิจกรรมหลัก จํานวนกลุ่ม จํานวนสมาชิกและจํานวนสมาชิกของกลุ่มทีจ่ ดทะเบียนคนจน ซึ่งเข้ าร่ วมเครือข่ าย
เครือข่ าย
1. เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา
2. เครื อข่าย Home Stay พังงา
3. เครื อข่ายข้าวสารและสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค
4. เครื อข่ายปุ๋ ยพังงา

5. เครื อข่ายสิ นค้า OTOP พังงา

6. เครื อข่ายยางพาราพังงา

กิจกรรมหลัก
- การรวบรวมผลไม้ของสมาชิกแต่ละกลุ่ม เพื่อจําหน่ายร่ วมกัน
- เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว (จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่ วมกัน)
- เชื่อมโยงกิจกรรมการตลาด (ส่ งลูกค้าให้กนั )
- รวมกันจัดซื้ อข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคบริ โภค เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน
- รวมกันจัดซื้ อปุ๋ ย เพื่อเพิ่มอํานาจต่อรอง ลดต้นทุนการผลิต

- สนับสนุนซึ่ งและกัน ในการช่วยการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มในเครื อข่าย
- ตั้งตัวแทนเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในเครื อข่าย
- จัดทําแผนการตลาดเพื่อกําหนดแนวทางการตลาดร่ วมกัน
เกื้อกูลกัน

สมาชิกกลุ่มทีจ่ ดทะเบียนคนจน

จํานวนกลุ่มที่
ร่ วมเครือข่ าย

จํานวนสมาชิก
(คน)

16(1)
12 (0)

1,591
1,053

20 (1)

2,021

527

26.08

26 (2)

6,382

1,415

22.17

10 (0)

344

152

44.19

9 (0)

1,215

448

36.87

จํานวน (คน)
506
256

หมายเหตุ ข้อมูลจํานวนกลุ่มภายในวงเล็บ เป็ นจํานวนกลุ่มที่ร่วมจัดตั้งเครื อข่ายโดยไม่สมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั จึงไม่ได้นาํ ข้อมูลจํานวนสมาชิกมาแสดงในตารางนี้

ร้ อยละ
31.80
24.31
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จากตารางที่ 5.1 พบว่าเครื อข่ายที่จดั ตั้งจํานวน 6 เครื อข่าย แต่ละเครื อข่ายกําหนดกิจกรรมหลัก
จํานวนกลุ่มที่เข้าร่ วมเครื อข่ายจํานวนสมาชิก กลุ่มรวม และจํานวนสมาชิกกลุ่มที่จดทะเบียนคนจน ซึ่งเข้าร่ วม
เครื อข่าย โครงการวิจยั ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละเครื อข่าย ดังนี้
1. เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา กิจกรรมหลักได้แก่ การรวบรวมผลไม้ของสมาชิกแต่ละกลุ่ม เพื่อ
จําหน่ายร่ วมกัน โดยกําหนดจุดรับซื้อของเครื อข่ายทุกอําเภอ ๆละ 1 จุด (ยกเว้นอําเภอเกาะยาว) รวม 7 จุด
กลุ่มเข้าร่ วมเครื อข่ายจํานวน 16 กลุ่ม เป็ นกลุ่มที่สมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั จํานวน 15 กลุ่ม และเป็ นกลุ่มที่
ไม่สมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั จํานวน 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมังคุดตําบลบางไทร มีสมาชิกรวม 1,591 คน เป็ น
สมาชิกจดทะเบียนคนจนจํานวน 506 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.80
2. เครื อข่าย Home Stay พังงา กิจกรรมหลักได้แก่ เชื่อมโยงกิจกรรมการตลาด(ส่ งลูกค้าให้กบั
สมาชิก) และกิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว (จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ลูกค้าร่ วมกัน) มีกลุ่มเข้าร่ วม
เครื อข่ายจํานวน 12 กลุ่ม สมาชิกรวม 1,053 คน เป็ นสมาชิกจดทะเบียนคนจนจํานวน 256 คน คิดเป็ นร้อยละ
24.31
3. เครื อข่ายข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคบริ โภคพังงา กิจกรรมหลักได้แก่ การรวมกันจัดซื้อข้าวสาร
และสิ นค้าอุปโภค บริ โภค เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน มีกลุ่มสมัครเข้าร่ วมเครื อข่าย 20 กลุ่ม โดย เป็ นกลุ่มที่
สมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั จํานวน 19 กลุ่ม และเป็ นกลุ่มที่ไม่สมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั จํานวน 1 กลุ่ม
ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. พังงา จํากัด มีสมาชิกรวม 2,021 คน คน เป็ นสมาชิกจด
ทะเบียนคนจนจํานวน 527 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.08
4. เครื อข่ายปุ๋ ยพังงา กิจกรรมหลักได้แก่ การรวมกันจัดซื้อปุ๋ ย เพื่อเพิม่ อํานาจการต่อรองเป็ นการ
ลดต้นทุนการผลิตมีกลุ่มร่ วมเครื อข่าย26 กลุ่ม เป็ นกลุ่มที่สมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั จํานวน 24 กลุ่ม และเป็ น
กลุ่มที่ไม่สมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั จํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. พังงา
จํากัด และ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตากแดด จํากัด มีสมาชิกรวม 6,832 คน คน เป็ นสมาชิกจดทะเบียนคน
จนจํานวน 1,415 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.17
5. เครื อข่ายสิ นค้า OTOP พังงา กิจกรรมหลักได้แก่ สนับสนุนซึ่งกันและกันในการช่วยกัน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครื อข่าย และแต่งตั้งตัวแทนเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครื อข่าย มีกลุ่มเข้าร่ วม
เครื อข่ายจํานวน 10 กลุ่ม จํานวนสมาชิกรวม 344 คน เป็ นสมาชิกจดทะเบียนคนจน จํานวน 152 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 44.19
6.เครื อข่ายยางพาราพังงา กิจกรรมหลักได้แก่ จัดทําแผนการตลาดเพื่อกําหนดแนวทางการตลาด
ร่ วมกัน เกื้อกูลกัน มีกลุ่มเข้าร่ วมเครื อข่ายจํานวน 9 กลุ่ม จํานวนสมาชิกรวม 1,215 คน เป็ นสมาชิกจด
ทะเบียนคนจน จํานวน 448 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.8
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5.1.2 การวิเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับแนวทางการแก้ ไขปัญหาความยากจน
ตารางที่ 5.2 การวิเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางแก้ ปัญหาความยากจน (ตัวชี้วดั )
เครือข่ าย / กิจกรรม
1. เครือข่ ายตลาดผลไม้ พงั งา
- กิจกรรมรวบรวมผลไม้ของสมาชิกแต่ละกลุ่มเพื่อจําหน่ายรวมกัน
2. เครือข่ าย Home Stay พังงา
- กิจกรรมเชื่อมโยงกิจกรรมการตลาด (ส่ งลูกค้าให้กนั )
- กิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว (จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว ร่ วมกัน)
3. เครือข่ ายข้ าวสารและสิ นค้ าอุปโภคบริโภค
- กิจกรรมรวมกันจัดซื้ อข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคบริ โภค เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน ครัวเรื อน
4. เครือข่ ายปุ๋ ยพังงา
- กิจกรรมรวมกันจัดซื้ อปุ๋ ย เพื่อเพิ่มอํานาจการต่อร่ องราคาและเป็ นการลดต้นทุนการผลิต
5. เครือข่ ายสิ นค้ า OTOP พังงา
- กิจกรรมสนับสนุนซึ่ งและกัน ในการช่วยการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มในเครื อข่าย
- กิจกรรมตั้งตัวแทนเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในเครื อข่าย
6.เครือข่ ายยางพาราพังงา
- กิจกรรมจัดทําแผนการตลาดเพื่อกําหนดแนวทาง การตลาดร่ วมกัน เกื้อกูลกัน
รวม (กิจกรรม)

จํานวนสมาชิกจดทะเบียน
คนจนทีร่ ่ วมใน
ขยายโอกาส
เครือข่ าย / กิจกรรม

ลดรายจ่ าย

เพิม่ รายได้





-

506(506)

-







256(0)

-

507 (507)



-

-





-





-





-

-



-

5

7

2

หมายเหตุ จํานวนสมาชิก จดทะเบียนคนจนนอกวงเล็บ เป็ นจํานวนสมาชิกจดทะเบียนคนจนทั้งหมดของเครื อข่าย และภายในวงเล็บเป็ นจํานวน
สมาชิกทะเบียนคนจนที่จะได้รับผลประโยชน์ จากการจัดตั้งเครื อข่าย

1,415(1,415)

152 (152)

448 (448)
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จากตารางที่ 5.2 การวิเคราะห์การสร้างเครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน เป็ นการวิเคราะห์
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื อข่ายที่ทีมวิจยั หนุนเสริ มให้จดั ตั้งและกิจกรรมที่กาํ หนดสามารถ ช่วยแก้ปัญหาความ
ยากจนตามแนวทางการแก้ไขปั ญหาความยากจนที่รัฐบาลกําหนดไว้ 3 แนวทาง ได้หรื อไม่ อย่างไร แนวทาง
ดังกล่าว ได้แก่ การลดค่าใช้จ่าย ซึ่งหมายถึง การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ การลดต้นทุนการผลิต
(2) การเพิ่มรายได้ หมายถึงการทําให้มีรายได้มากขึ้น ทั้งการจําหน่ายสิ นค้าได้ราคาแพงขึ้น การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสิ นค้า หรื อการหาช่องทางอื่น ๆ ที่ทาํ ให้มีรายได้มากขึ้นและ (3) การขยายโอกาสการทําให้ผปู ้ ระสบปัญหา
ความยากจน ได้มีโอกาสประกอบอาชีพใหม่ เปิ ดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ทรัพยากร
สิ นค้า แหล่งข้อมูลสามารถรับรู ้ช่องทางการตลาด สามารถลงทุนในกิจการที่รัฐบาลสนับสนุนส่ งเสริ ม ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์แต่ละเครื อข่ายได้ดงั นี้
1. เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา ดําเนินกิจกรรมรวบรวมผลของสมาชิกแต่ละกลุ่มที่รวมตัวเป็ น
เครื อข่าย การรวมกันขายเป็ นการสร้างอํานาจการต่อรองเพราะสิ นค้ามีจาํ นวนมาก สามารถทําตลาดได้กว้างขึ้น
สามารถขายสิ นค้าออกนอกแหล่งผลิต เป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทําให้สมาชิกผูป้ ลูกผลไม้สามารถจําหน่ายผลไม้
ได้ราคาสูงขึ้น เป็ นการเพิ่มรายได้ให้ครัวเรื อน จากข้อมูลการไปเจรจาทําความตกลงแลกเปลี่ยนสิ นค้า สามารถ
ตกลงขายมังคุดและลองกองในพื้นที่ภาคอีสาน 4 จังหวัด ราคากิโลกรัมละ 35 บาท และการรวมตัวกันขาย
เป็ นการลดภาระในการดําเนินการ และลดค่าใช้จ่ายในการขายซึ่งถือเป็ นการเพิ่มรายได้ในที่สุด
จากการดําเนินการดังกล่าว ของเครื อข่าย จะช่วยสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นสมาชิกจดทะเบียนคน
จน จํานวน 506 คน และสมาชิกที่ไม่จดทะเบียนคนจน ในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการขาย
2. เครื อข่าย Home Stay พังงา ดําเนินกิจกรรม Home Stay โดยการเชื่อมโยงการตลาดส่ งลูกค้าให้
กัน หมายถึง การที่กลุ่มเครื อข่ายส่ งนักท่องเที่ยวจากกลุ่มของตัวเอง ไปกลุ่มเครื อข่าย เมื่อโปรแกรมท่องเที่ยว
ในกลุ่มสิ้ นสุ ดตามความประสงค์ของนักท่องเที่ยว โดยการช่วยแนะนําประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ความ
สวยงาม จุดขายของแต่ละกลุ่ม และการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว (จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่ วมกัน) หมายถึง
การกําหนดโปรแกรมท่องเที่ยวโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มต่าง ๆ ร่ วมกัน เช่นกลุ่ม Home Stay บางเตยใต้
ซึ่งมีธรรมชาติเป็ นเมืองกลางภูเขา กับกลุ่ม Home Stay บางพัฒน์ ซึ่งมีธรรมชาติเป็ นเมืองริ มทะเล การจัด
โปรแกรมของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม มาเป็ นโปรมแกรมเดียวกัน ซึ่งการเชื่อมโยงจะเชื่อมโยงกับกลุ่มนอก
เครื อข่ายด้วย
การดําเนินการของเครื อข่ายดังกล่าว เป็ นการเปิ ดโอกาสให้สมาชิกมีรายได้จากอาชีพใหม่โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตในชุมชน เป็ นจุดขายเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็ นการขยายโอกาส
ให้กบั ชุมชน การดําเนินกิจกรรมHome Stay เป็ นการดําเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดพังงา จาก
การทดลองเปิ ดกิจกรรมของกลุ่มHome Stay บางเตยใต้ ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2549 และกลุ่ม Home Stay บ้านนาใน ตําบลบางทอง อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่
3 สิ งหาคม 2549 เป็ นการขยายโอกาสให้กบั สมาชิกของกลุ่ม ถึงแม้ในกลุ่มของ Home Stay จะไม่มีสมาชิกที่
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จดทะเบียนคนจนร่ วมอยูเ่ ลย แต่หากกิจกรรม Home Stay จะสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ใด
ผลประโยชน์จะขยายตัวให้ทุกคนได้ประโยชน์โดยทัว่ กันในกิจกรรมอื่นๆ เช่น การมีงานทําเพิ่มขึ้น การทําของ
ที่ระลึกเพื่อจําหน่าย การสร้างบริ การต่าง ๆ เพื่อรับรองนักท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งสมาชิกคนจนจดทะเบียน จํานวน
256 คน และสมาชิกที่ไม่จดทะเบียนคนจน
3. เครื อข่ายข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค พังงา ดําเนินกิจกรรมรวมกันซื้อ ข้าวสาร และ
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนของสมาชิก โดยเครื อข่ายจะดําเนินการจัดซื้อข้าวสารและ
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคตามความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเครื อข่าย ซึ่งจะเป็ นการสัง่ ซื้อรวมกันจํานวนมาก
การจัดซื้อในลักษณะดังกล่าวจะเพิ่มอํานาจต่อรอง จะได้สินค้าราคาถูก และคุณภาพตรงตามความต้องการ จะ
เป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนสมาชิก จากข้อมูลการค้าข้าวสาร การขายปลีกข้าวสาร จํานวน 1 ถัง (15
กิโลกรัม) พ่อค้าจะมีกาํ ไรประมาณ 10 – 15 บาท
จากการดําเนินการดังกล่าวของเครื อข่าย หากสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จะเป็ นประโยชน์
กับสมาชิกที่จดทะเบียนคนจน จํานวน 527 คน และสมาชิกที่ไม่จดทะเบียนคนจนทั้งหมด ในการลดค่าใช้ใน
ครัวเรื อน ตามแนวทางที่รัฐบาลกําหนดอย่างมากมายมหาศาล
4. เครื อข่ายปุ๋ ยพังงา ดําเนินกิจกรรมรวมกันจัดซื้อปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ย ์ เพือ่ เพิ่มอํานาจต่อรองในการ
จัดซื้อ ซึ่งสามารถจะลดต้นทุนการผลิต โดยการให้ทุกกลุ่มที่รวมตัว เป็ นเครื อข่ายสํารวจความต้องการปุ๋ ยของ
สมาชิก และดําเนินการจัดซื้อโดยเครื อข่ายเป็ นผูเ้ จรจาต่อรอง และทําข้อตกลงการจัดซื้อ ซึ่งจะทําให้สมาชิกทุก
กลุ่ม ได้ปุ๋ยที่มีราคาถูกลง ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ สามารถลดต้นทุนในการผลิตยางพาราของสมาชิกที่ซ้ือผ่าน
เครื อข่าย จากข้อมูลของ 8 สหกรณ์กองทุนสวนยางที่รวมตัวกันจัดซื้อปุ๋ ยในปี 2548 ซึ่งมียอดปริ มาณสัง่ ซื้อ
ประมาณ 1,000 ตัน สามารถซื้อปุ๋ ยในสู ตรเดียวกัน ได้ต่าํ กว่าราคาในท้องตลาดประมาณกระสอบ 30 – 50 บาท
การดําเนินดังกล่าวของเครื อข่าย ถือเป็ นแนวทางในการช่วยลดค่าใช้จ่าย ทําให้ตน้ ทุนผลิตลดลง
และทําให้มีรายได้เพิ่มเนื่องจากต้นทุนการผลิตลด ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั สมาชิกที่จดทะเบียนคนจน จํานวน
1,415 คน และสมาชิกที่ไม่จดทะเบียนคนจนของเครื อข่ายทั้งหมด
5. เครื อข่ายสิ นค้า OTOP พังงา ดําเนินกิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันในการช่วยจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม และจัดตั้งตัวแทนเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ซึ่งเป็ นการเพิม่ ช่องการจําหน่าย เมื่อสามารถขายได้มาก
ขึ้น ผลตอบแทนผูผ้ ลิตสิ นค้าจะมากขึ้น เป็ นการเพิ่มรายได้ และการตั้งตัวแทนของเครื อข่าย เพือ่ นําผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มเครื อข่ายเครื อข่ายไปจําหน่ายในโอกาสต่าง ๆ จะลดภาระการดําเนินการ และค่าใช้จ่ายในการขาย
เป็ นการลดค่าใช้จ่าย
การดําเนินการดังกล่าวของเครื อข่าย เป็ นการเพิม่ รายได้จากการขายที่เพิม่ จํานวนขึ้น และทําให้
สามารถลดภาระในการดําเนินการขาย และค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งสมาชิกจดทะเบียนคนจนจํานวน 152 คน
และสมาชิกที่ไม่จดทะเบียนคนจนทั้งหมดจะได้รับผลประโยชน์ จากการจัดตั้งเครื อข่าย
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6.เครื อข่ายตลาดยางพารา ดําเนินกิจกรรมจัดทําแผนการตลาด เพือ่ กําหนดแนวทางการตลาด
ร่ วมกัน เกื้อกูลกัน หมายถึง กลุ่มที่จดั ตั้งเครื อข่าย ร่ วมกันจัดทําแผนการตลาด รวบรวมยางพาราร่ วมกัน โดย
กําหนดแนวทางการตลาดให้เป็ นแนวทางเดียวกัน เกื้อกูลกัน ในการจัดทํากิจกรรมแต่ละกลุ่ม จะมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต ข้อมูลการตลาด และปั ญหาอุปสรรคต่างๆ เมื่อจัดทําแผนแล้วเสร็ จ กลุ่มทุกกลุ่มจะ
นําไปดําเนินการ ซึ่งจะมีผลทําให้มีอาํ นาจกําหนดทิศทางการตลาด มีอาํ นาจต่อรองในการขาย สามารถจําหน่าย
ยางพาราได้ในราคาสูง
การดําเนินการดังกล่าวของเครื อข่าย กลุ่มจะมีอาํ นาจในการต่อรองและกําหนดทิศทางการตลาด
ยางพาราในจังหวัดพังงา เพราะมีเครื อข่ายหนุนหลังซึ่งสมาชิกจะสามารถเพิ่มรายได้จากการขายให้กบั สมาชิก
จดทะเบียนคนจน จํานวน 448 คน และสมาชิกที่ไม่จดทะเบียนคนจนของเครื อข่ายทั้งหมด
5.2 สรุ ปผลวิเคราะห์ บทบาทของเครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
จากการวิเคราะห์บทบาทของเครื อข่ายแต่ละเครื อข่ายกับการแก้ปัญหาความยากจน สามารถสรุ ปได้
ดังนี้
5.2.1 เครื อข่ายผลไม้พงั งา กําหนดกิจกรรมรวบรวมผลไม้ของสมาชิกแต่ละกลุ่ม จําหน่ายร่ วมกัน
เป็ นการเพิ่มอํานาจต่อรอง สามารถระบายออกแหล่งผลิต เป็ นการเพิ่มมูลค่า ลดภาระการดําเนินการและ
ค่าใช้จ่าย ผูไ้ ด้รับประโยชน์เป็ นสมาชิกจดทะเบียนคนจน จํานวน 506 คน และสมาชิกไม่จดทะเบียนของ
เครื อข่ายทั้งหมด
5.2.2 เครื อข่าย Home Stay พังงา จัดกิจกรรม Home Stay โดยการเชื่อมโยงการตลาด (ส่ งลูกค้า
ให้กนั ) และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว (จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่ วมกัน) เป็ นการเพิ่มรายได้จากการประกอบ
อาชีพใหม่โดยนําทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตในชุมชนมาเป็ นจุดขาย เป็ นการขยายโอกาส
ให้กบั ชุมชน ถือเป็ นการแก้ปัญหาความยากจน แนวทางการเพิ่มรายได้และขยายโอกาส ผูไ้ ด้รับประโยชน์เป็ น
สมาชิกกลุ่มสนใจกิจกรรม Home Stay ในเบื้องต้นซึ่งไม่ได้จดทะเบียนคนจนจํานวน 94 คน และหากกลุ่ม
ต่าง ๆ สามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ผลประโยชน์จะขยายตัวไปโดยทัว่ ถึงในลักษณะอื่นๆ เช่น การ
มีงานทําเพิ่มขึ้น การจัดทําของที่ระลึกจําหน่าย การสามารถขายผลผลิตได้มากขึ้นราคาสู งขึ้น การสร้างบริ การ
ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ฯลฯ
5.2.3 เครื อข่ายข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคพังงา กําหนดกิจกรรมรวมกันจัดซื้อข้าวสารและสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนเป็ นการแก้ปัญหาความยากจนแนวทางการลดค่าใช้จ่ายผูไ้ ด้รับ
ประโยชน์เป็ นสมาชิกจดทะเบียนคนจนจํานวน 527 คน และสมาชิกไม่จดทะเบียนคนจนในเครื อข่ายทั้งหมด
5.2.4 เครื อข่ายปุ๋ ยพังงา กําหนดกิจกรรมรวมกันจัดซื้อปุ๋ ยเพื่ออํานาจต่อรอง และลดต้นทุนการผลิต
ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตให้ต่าํ ลงโดยการใช้ปุ๋ยราคาถูก การลดต้นทุนการผลิตทําให้มีรายได้จากการขาย
ยางพาราเพิ่มขึ้น สามารถแก้ปัญหาความยากจน แนวทางการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ ผูไ้ ด้รับประโยชน์เป็ น
สมาชิกจดทะเบียนคนจน จํานวน 1,415 คน และสมาชิกไม่จดทะเบียนคนจนของเครื อข่ายทั้งหมด
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5.2.5 เครื อข่ายสิ นค้า OTOP พังงา ดําเนินกิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันในการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์และตั้งตัวแทนในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื อข่าย ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็ นการเพิม่ ช่องทางการ
จําหน่าย ทําให้จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์ได้จาํ นวนมากขึ้น ซึ่งผลตอบแทนมากขึ้นรายได้จะเพิ่มขึ้น และการตั้งตัวแทน
เพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์จะเป็ นการลดภาระการดําเนินการและค่าใช่จ่ายในการขายและมีรายได้เพิ่มจากการผลิต
สามารถแก้ปัญหาความยากจนตามแนวทาง เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย ผูร้ ับประโยชน์เป็ นสมาชิกจดทะเบียน
คนจน จํานวน 152 คน และสมาชิกไม่จดทะเบียนคนจนของเครื อข่ายทั้งหมด
5.2.6 เครื อข่ายยางพาราพังงา ดําเนินกิจกรรมจัดทําแผนการตลาดเพื่อกําหนดแนวทางการตลาดร่ วม
เกื้อกูลกัน เป็ นจัดทําแผนเพือ่ กําหนดทิศทางการตลาด เพิ่มอํานาจต่อรอง ทําให้จาํ หน่ายยางพาราได้ราคาสูงขึ้น
เพราะมีเครื อข่ายหนุนหลังเป็ นการแก้ปัญหาความยากจน ตามแนวทางการเพิ่มรายได้ผไู ้ ด้รับผลประโยชน์
เป็ นสมาชิกจดทะเบียนคนจํานวน 448 คน และสมาชิกไม่จดทะเบียนคนของเครื อข่าย
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บทที่ 6
สรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการดําเนินงาน
6.1.1 เป็ นไปตามแผนการวิจยั หรื อไม่เพราะเหตุใด
ตามที่ทีมวิจยั ได้กาํ หนดขั้นตอนกระบวนการสร้างเครื อข่ายไว้ 11 ขั้นตอน
ทําให้เกิดเครื อข่ายขึ้น 6 เครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา เครื อข่าย Home Stay พังงา
เครื อข่ายข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคบริ โภค เครื อข่ายปุ๋ ยพังงา เครื อข่าย สิ นค้า OTOP พังงา
เครื อข่ายยางพาราพังงา นั้น ปรากฏการณ์ในเชิงวิวฒั นาการของแต่ละเครื อข่ายเกิดขึ้นแตกต่างกัน
จึงขอสรุ ปได้ดงั นี้
1) ตามขั้นตอนกระบวนการสร้างเครื อข่ายตั้งแต่ข้นั ที่ 1 ถึงขั้นที่ 7 ทุกเครื อข่าย
ดําเนินการไปพร้อม ๆ กัน
2) ขั้นที่ 8 ถึงขั้นที่ 10 เป็ นการจัดตั้งเครื อข่ายตามความสมัครใจให้มี
คณะกรรมการขึ้นมาพร้อม ดําเนินการไปตามแผนที่แต่ละเครื อข่ายได้ร่วมกันกําหนด
3) เครื อข่ายที่ก่อตัวขึ้นแล้วขับเคลื่อน ตามที่ได้กาํ หนดแผนการไว้ ได้แก่
เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา เครื อข่ายข้าวสารและสิ นค้าอุปโภคบริ โภค เครื อข่าย Home Stay พังงา
4) เครื อข่ายที่ก่อตัวขึ้น โดยมีแผนดําเนินงาน เป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อน
ได้แก่ เครื อข่ายปุ๋ ยพังงา เครื อข่าย สิ นค้า OTOP พังงา เครื อข่ายยางพาราพังงา
5) ขั้นที่ 11 การปฏิบตั ิงานตามแผนเครื อข่าย และการหนุนเสริ มโดยทีมวิจยั ทํา
ให้เครื อข่าย ตามข้อ 3 ก้าวหน้าไปได้รวดเร็ วขึ้น โดยมีการเจรจาขายผลไม้ขายข้าวสารและระบบ
พัฒนาการส่ งเสริ มการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแบบ Home Stay ขึ้นในกลุ่มเครื อข่าย
6.1.2 ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากทีมวิจยั / ปั จจัยสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
1) ปั ญหานักวิจยั ซึ่งเป็ นข้าราชการได้รับคําสัง่ ย้ายไปปฎิบตั ิราชการ
ต่างจังหวัด จํานวน 2 ราย ทําให้จาํ นวนนักวิจยั ลดลง มีผลกระทบต่อแผนการดําเนินงาน ที่กาํ หนด
เนื่องจากได้มีการมอบหมายหน้าที่ให้นกั วิจยั ทุกคนรับผิดชอบไว้ต้ งั แต่ตน้
2) ปัญหาการสิ้ นสุ ดสัญญา โครงการวิจยั ใกล้กบั วันสิ้ นปี งบประมาณ ทําให้
นักวิจยั ซึ่งเป็ นข้าราชการต้องเร่ งงานประจํา ไม่สามารถปลีกตัวได้ทาํ ให้กระทบต่อแผนดําเนินการ
3) ปัญหาความพร้อมของแกนนํากลุ่มในการร่ วมเวทีเสวนา ผูเ้ ข้าร่ วมเสวนามี
เวลาจํากัดทําให้การแสดงความคิดเห็น ไม่สามารถจัดทําจัดทําได้เต็มที่ อาจทําให้ได้ขอ้ มูลที่ไม่
ครอบคลุม
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6.2 ประโยชน์ ทตี่ ัวนักวิจัยและทีมวิจัยได้ รับ
6.2.1 ชุดความรู ้ใหม่
1) ด้านนักวิจยั
1.1 ด้านข้อมูลกลุ่มพื้นฐานมีความชัดเจนในจังหวัดพังงา มีจาํ นวน 526
กลุ่ม (อําเภอเกาะยาว มีอยู่ 7 กลุ่ม ) ข้อมูลประชากรกลุ่มใน 7 อําเภอ มีจาํ นวน 519 กลุ่ม
1.2 กลุ่มพื้นฐานที่มีความสนใจ จํานวน 81 กลุ่ม ใน จํานวน 519 กลุ่ม
เมื่อดําเนินการวิจยั จริ ง สามารถทํากิจกรรมได้เพิ่ม 65 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 80.25 ของกลุ่มผูส้ มัครใจ
1.3 กลุ่มแต่ละกลุ่ม ต่างก็ดาํ เนินกิจกรรมของตนเอง โดยใช้แผนกลยุทธ์
เข้ามาปรับใช้ในแผนการดําเนินงานของกลุ่ม เมื่อรู ้วา่ มีกลุ่มอื่นๆ ทํากิจกรรมเหมือนๆ กัน ก็อยาก
เป็ นมิตรติดต่อกันเป็ นเครื อข่ายด้วยความสมัครใจ
1.4 กลุ่มที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ไม่มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ทุกกลุ่ม
2) ด้านทีมวิจยั
2.1 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และทัศนคติการทํางานของกลุ่มซึ่งกันและ
กัน
2.2 การค้นคว้าเอกสารและทบทวนแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับกลุ่ม ต่างคน
ต่างก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
2.3 การสร้างคู่มือการวิวฒั นาการกลุ่ม และองค์กรให้กลุ่มนําไปปรับใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนา
6.2.2 ทักษะและประสบการณ์ใหม่ดา้ นการวิจยั
1) ด้านนักวิจยั
1.1 การเสริ มสร้างในการจัดเวทีชาวบ้านเสวนาเพื่อการพัฒนากลุ่ม
1.2 การจัดเวทีชาวบ้านเพื่อการพัฒนาเครื อข่าย
1.3 การทบทวนและประยุกต์ใช้แผนกลยุทธ์ให้กบั กลุ่มสมัครใจ
1.4 การแลกเปลี่ยนแนวคิดการวิจยั กับทีมนักวิจยั 36 จังหวัด
1.5 การเชื่อมโยงงานราชการส่ งเสริ มสหกรณ์กบั โครงการวิจยั ขบวนการ
สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพังงา ให้เกื้อหนุนกันและกัน โดยอาศัยแผนงานและโครงการเป็ นสะพาน
เชื่อมโยงต่อกัน
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2) ด้านทีมวิจยั
2.1 มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกันเองในทีมวิจยั และกําหนดแนวทาง
ปฎิบตั ิควบคู่ไปกับการวิจยั ในแต่ละขั้นตอน
2.2 การกําหนดวันอังคารเป็ นวันนัดพบนักวิจยั เพื่อทบทวนงานและ
ขับเคลื่อนการปฎิบตั ิให้ตรงกับแผนงานวิจยั ที่กาํ หนดไว้
2.3 การออกปฎิบตั ิงานในพื้นที่ มีโอกาสจัดทีมงานวิจยั ไปร่ วม
กิจกรรมกับกลุ่มต่างๆ ลักษณะการพักค้างคืนตามบ้านผูน้ าํ กลุ่ม เรี ยนรู ้วิถีชีวิตชุมชนที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่สร้างความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ ต่างก็เกื้อกูลให้ความช่วยเหลือ กันและกันทั้งในส่ วนของ
กลุ่มและทีมงานวิจยั
6.3 ผลกระทบทีเ่ กิดต่ อหน่ วยงาน
การดําเนินวิจยั เรื่ อง การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพังงา ทีมวิจยั
ส่ วนใหญ่ ( 4 คนจาก 6 คน) เป็ นข้าราชการสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา และหัวข้อและเนื้อหาก็
เกี่ยวพัน โดยตรงกับบทบาทหน้าที่ของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ในการดําเนินการวิจยั เกิดผล
กระทบต่อสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา ที่เห็นได้ชดั เจนดังนี้
1. สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา สามารถสร้างมวลชน หรื อแนวร่ วมกับภาค
ประชาชน ได้เพิ่มขึ้นและลึกซึ้งมากขึ้นทําให้ประชาชนรู ้สึกว่าเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดพังงา ไม่ใช่บุคคลแปลกหน้าอีกต่อไป ซึ่งปรากฏผลจากการที่สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัด
พังงา เชิญตัวแทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมาประชุม แต่ละคราวจะมีผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุมจํานวนมาก ครบตามจํานวนหรื อบางครั้งมากกว่าหรื ออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับจํานวนที่ขอ
เชิญ ทําให้ได้รับความร่ วมมือมากขึ้น ทํางานได้ง่ายขึ้น ซึ่งต่างจากปรากฏการณ์ครั้งก่อนๆ ที่เชิญ
มาประชุมแล้ว จะมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมน้อยมาก
2. สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา มีขอ้ มูลเชิงลึก สามารถใช้ขอ้ มูลในการ
ช่วยเหลือกลุ่ม
ในการตัดสิ นใจช่วยเหลือ
และในการจัดทําโครงการเสนอของบประมาณ
สนับสนุนจากจังหวัด (งบ CEO) ซึ่งในปี งบประมาณ 2549 สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา ได้รับ
งบประมาณจากจังหวัดพังงา จํานวน 4 โครงการ เป็ นเงินงบประมาณจํานวน 3,545,000 บาท
3. สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา สามารถเข้าไปมีบทบาทต่องานของจังหวัดใน
ภาพรวมมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดตั้งเครื อข่าย Home Stay พังงา ทําให้สหกรณ์จงั หวัดพังงา ได้รับ
คําสัง่ แต่ต้ งั ให้เป็ นคณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนา Home Stay จังหวัดพังงา และหัวหน้ากลุ่ม
จัดตั้งและส่ งเสริ มสหกรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะทํางานพัฒนา Home Stay จังหวัดพังงา
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6.4 ข้ อเสนอแนะ
6.4.1 การปรับปรุ งกระบวนการวิจยั
1) การสื บค้นข้อมูลกลุ่มพื้นฐาน ซึ่งเป็ นข้อมูลทุติภูมิ กลุ่มที่ทีมงานวิจยั ได้รับ
เมื่อเข้าไปพบโดยบังเอิญ ปรากฎว่าบางกลุ่มไม่มีกิจกรรมต่อเนื่องและไม่สามารถติดต่อผูน้ าํ กลุ่มได้
อีกในช่วงเวลาที่จาํ กัด ทําให้ขอ้ มูลสมาชิกทุกกลุ่มในจังหวัดพังงาไม่สามารถจัดเก็บได้ครบถ้วน
ทีมงานวิจยั สามารถสื บค้นข้อมูลได้เฉพาะกลุ่มทีสมัครใจ
เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ในงานวิจยั
2) การกําหนดเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดโครงการ เนื่องจากทีมวิจยั จังหวัดพังงา
ทุกคนมีอาชีพเป็ นข้าราชการ ในช่วงระหว่างปี มีทีมวิจยั ได้โยกย้ายไปรับราชการต่างจังหวัด 2 คน
ในจํานวน 6 คน ไม่สามารถกลับไปช่วยงานได้ และช่วงปลายปี งบประมาณภาคราชการก็เร่ งรัด
งานและเรี ยกประชุมสัมมนามากกว่าตอนกลางปี
ควรกําหนดจังหวะการสิ้ นสุ ดโครงการให้เข้าช่วงกลางปี งบประมาณ
(เดือนมีนาคม) และควรขออนุมตั ิตวั บุคคลทํางานวิจยั จากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อประโยชน์ในการ
ปฎิบตั ิงานของผูว้ ิจยั ที่ตอ้ งปฎิบตั ิงานสนองวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในราชการส่ วนกลาง
และส่ วนภูมิภาค
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ภาคผนวก

94

94

บัญชีรายชื่อกลุ่มผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการวิจยั พัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพังงา
1. กลุ่มผลิตนํ้าแข็งยูนิค
2. กลุ่มเกษตรกรทําสวนบางนายสี
3. กลุ่มเลี้ยงสุ กร
4. กลุ่มเรื ออนุรักษ์อนั ดามัน
5. กลุ่มทําลอบดักหมึก
6. กลุ่มเพาะเห็ด (ปลาดุก)
7. กลุ่มผ้ามัดย้อม
8. กลุ่มช่าง (ผลิตประตูเหล็กม้วน)
9. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหัวขวาน
10. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอกแดง จํากัด
11. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรลําแก่นรวมพลัง
12. กลุ่มไม้กวาด บ้านบกปุย
13. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านคลองห้าง
14. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านเก้าเจ้า
15. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาแฝก
16. กลุ่มทําสวนลําภี
17. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรพรุ ภีพฒั นา
18. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบกปุย จํากัด
19. สหกรณ์กองทุนสวนยางลําแก่นพัฒนา จํากัด
20. สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จํากัด
21. สหกรณ์ปศุสตั ว์พฒั นาท้ายเหมือง จํากัด
22. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาแฝก จํากัด
23. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จํากัด
24. สหกรณ์กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ น
25. กลุ่มสตรี สหกรณ์นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง
26. กลุ่มสตรี สหกรณ์รมณี ย ์
27. กลุ่มเกษตรกรทําสวนท่านา
28. กลุ่มแม่บา้ นฝ่ ายท่า
29. กลุ่มเกษตรกรทําสวนเหล

32/11
15/3
38
3
15/1
16/6
77/22
1/10
30
4/9
79/4
230
191
97
46/2
97
215
219
79/4
2/3
41/4
45/9
18/6
46
133
72/2
64/1
201/6
140

หมู่
หมู
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่

1
5
2
2
2
1
4
2
3
5
3
1
7
6
9
1
1
1
3
2
5
9
2
9
5
1
3
2
2

ตําบลบางม่วง อําเภอตะกัว่ ป่ า
ตําบลบางนายสี อําเภอตะกัว่ ป่ า
ตําบลบางม่วง อําเภอตะกัว่ ป่ า
ตําบลบางม่วง อําเภอตะกัว่ ป่ า
ตําบลบางม่วง อําเภอตะกัว่ ป่ า
ตําบลบางม่วง อําเภอตะกัว่ ป่ า
ตําบลบางม่วง อําเภอตะกัว่ ป่ า
ตําบลบางม่วง อําเภอตะกัว่ ป่ า
ตําบลบางไทร อําเภอตะกัว่ ป่ า
ตําบลบางไทร อําเภอตะกัว่ ป่ า
ตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง
ตําบลลําภี
อําเภอท้ายเหมือง
ตําบลลําภี
อําเภอท้ายเหมือง
ตําบลลําภี
อําเภอท้ายเหมือง
ตําบลนาเตย อําเภอท้ายเหมือง
ตําบลลําภี
อําเภอท้ายเหมือง
ตําบลลําภี
อําเภอท้ายเหมือง
ตําบลลําภี
อําเภอท้ายเหมือง
ตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง
ตําบลบางทอง อําเภอท้ายเหมือง
ตําบลทุ่งมะพร้าว อําเภอท้ายเหมือง
ตําบลนาเตย อําเภอท้ายเหมือง
ตําบลบางทอง อําเภอท้ายเหมือง
ตําบลทุ่งมะพร้าว อําเภอท้ายเหมือง
ตําบลลําภี
อําเภอท้ายเหมือง
ตําบลรมณี ย ์ อําเภอกะปง
ตําบลท่านา อําเภอกะปง
ตําบลท่านา อําเภอกะปง
ตําบลเหล
อําเภอกะปง
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30. กลุ่มเลี้ยงไก่พ้นื เมืองบ้านปากพู่
27/1 หมู่ 5 ตําบลท่านา อําเภอกะปง
31. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรอําเภอกะปง
15/1 หมู่ 4 ตําบลกะปง อําเภอกะปง
32. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตท่ากะได
15/1 หมู่ 4 ตําบลกะปง อําเภอกะปง
33. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อและโคนมบ้านสะพานเสื อ 30
หมู่ 3 ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง
34. ธนาคารหมู่บา้ นตามแนวพระราชดําริ
13/1 หมู่ 1 ตําบลเหมาะ อําเภอกะปง
35. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านปากพู่
49/2 หมู่ 3 ตําบลท่านา อําเภอกะปง
36. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากพู่ จํากัด 8/1 หมู่ 4 ตําบลท่านา อําเภอกะปง
37. สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จํากัด
14/2 หมู่ 3 ตําบลป่ ากอ อําเภอเมือง
38. สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงสุ กรพังงา จํากัด
137 หมู่ 2 ตําบลป่ ากอ อําเภอเมือง
39. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางเตยใต้ 4/2 หมู่ 7 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง
40. กลุ่มประมงเกาะเคียม
41/3 หมู่ 5 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง
31/2 หมู่ 7 ตําบลนบปริ ง อําเภอเมือง
41. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเผล
42. สหกรณ์ประมงบ้านบางพัฒน์
29/3 หมู่ 8 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง
43. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคาโงก
17/7 หมู่ 4 ตําบลทุ่งคาโงก อําเภอเมือง
44. กลุ่ม 01- บาติก
หมู่ 1 ตําบลนบปริ ง อําเภอเมือง
45. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3
หมู่ 1 ตําบลถํ้าทองหลาง อําเภอทับปุด
46. กลุ่มแม่บา้ นเกษตร
41/1 หมู่ 5 ตําบลโคกเจริ ญ อําเภอทับปุด
47. กลุ่มอาชีพสตรี บา้ นเขาตําหนอน
9/1 หมู่ 1 ตําบลถํ้าทองหลาง อําเภอทับปุด
48. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบ่อแสน จํากัด 8
หมู่ 3 ตําบลบ่อแสน อําเภอทับปุด
1/3 หมู่ 4 ตําบลทับปุด อําเภอทับปุด
49. กลุ่มสตรี บา้ นลุ่มเกรี ยบ
50. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งต่อเรื อ จํากัด 13/4 หมู่ 2 ตําบลโคกเจริ ญ อําเภอทับปุด
51. สหกรณ์การเกษตรทับปุด จํากัด
50
หมู่ 1 ตําบลทับปุด อําเภอทับปุด
52. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านไทรมาศ
130/1 หมู่ 6 ตําบลทับปุด อําเภอทับปุด
53. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1/3 หมู่ 4 ตําบลทับปุด อําเภอทับปุด
54. กลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคตําบลบ่อแสน
29
หมู่ 1 ตําบลบ่อแสน อําเภอทับปุด
55. สหกรณ์การเกษตรคุระบุรี จํากัด
4
หมู่ 5 ตําบลคุระ
อําเภอคุระบุรี
56. กลุ่มกระชังปลา
40/7 หมู่ 1 ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี
57. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวสวน – โชคอํานวย 10/1 หมู่ 5 ตําบลแม่นางขาว อําเภอคุระบุรี
58. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
11
หมู่ 1 ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี
59. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรทรัพย์สวนใหม่
178/1 หมู่ 12 ตําบลคุระ
อําเภอคุระบุรี
60. กลุ่มเกษตรอินทรี “บ้านบางวัน”
52/21 หมู่ 1 ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี
61. กลุ่มสตรี ทาํ หวาย
55/2 หมู่ 1 ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี
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62. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านหัวสวน
16
หมู่ 5 ตําบลแม่นางขาว อําเภอคุระบุรี
63. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางหว้า
103/1 หมู่ 9 ตําบลคุระ
อําเภอคุระบุรี
64. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางวัน
24/22 หมู่ 7 ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี
65. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควน จํากัด
29/1 หมู่ 5 ตําบลหล่อยูง อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
66. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านต้นมวง (ดอกไม้ใบยางพารา) 14/1 หมู่ 2 ตําบลท่าอยู่ อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
67. กลุ่มเกษตรกรทําประมงกะไหล
11/12 หมู่ 9 ตําบลกะไหล อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
68. กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรู ปนํ้ายางพารา
55/1 หมู่ 2 ตําบลท่าอยู่ อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
75/4 หมู่ 7 ตําบลท่าอยู่ อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
69. กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกเหรี ยง
70. กลุ่มเกษตรกรทําสวนโคกกลอย
88
หมู่ 3 ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
71. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านปากช่อง
88
หมู่ 3 ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
72 กลุ่มเกษตรกรทําสวนท่าอยู่
24/2 หมู่ 2 ตําบลท่าอยู่ อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
73. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.3 ต.กะไหล 1
หมู่ 3 ตําบลกะไหล อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
14/6 หมู่ 5 ตําบลกะไหล อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
74. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหนือ
75. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขุมมุด
24
หมู่ 4 ตําบลถํ้า
อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
76. กลุ่มส่ งเคราะห์พฒั นาโตนดิน
5
หมู่ 9 ตําบลถํ้า
77. กลุ่มมังคุด
27/1 หมู่ 6 ตําบลถํ้า
อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
78. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลําวะนอก จํากัด 50/1 หมู่ 8 ตําบลถํ้า
อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
79. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางหลาม จํากัด 34/7 หมู่ 2 ตําบลท่าอยู่ อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
80. กลุ่มดอกไม้ศรี พงั งา
14/6 หมู่ 5 ตําบลกะไหล อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
81. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสามช่องเหนือ 25/8 หมู่ 9 ตําบลกะไหล อําเภอตะกัว่ ทุ่ง

หมายเหตุ กลุ่มลําดับที่ 10, 43, 64, 65 เป็ นกลุ่มที่สมัครเข้าใหม่

จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
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รายชื่อทีมวิจัย
ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ ง
ทีอ่ ยู่

การศึกษา

ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ ง

ทีอ่ ยู่

การศึกษา

นายนารถพงศ์ สุ นทรนนท์
สหกรณ์จงั หวัดพังงา
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา
18/4 หมู่ที่ 6 ตําบลนบปริ ง
อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
โทร. 0-7641-5174
0-1271-3797
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
นายธีรพงศ์ ไกรนรา
นักวิชาการประมง 7 หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
สํานักงานประมง จังหวัดพังงา
สํานักงานประมงจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่)
ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. 0-7641-2153
0-9645-4252
- ปริ ญญาตรี วาริ ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์การประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
- ปริ ญญาตรี เกษตรศาสตร์ (การจัดการการผลิตพืช)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
- ปริ ญญาโท เกษตรศาสตร์ (ส่ งเสริ มการเกษตร)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ ง
ทีอ่ ยู่

การศึกษา

ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ ง
ทีอ่ ยู่

การศึกษา
ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ ง
ทีอ่ ยู่

การศึกษา

นายฉัตรชัย สิ งห์สุทธิ์
เจ้าหน้าที่บริ หารส่ งเสริ มสหกรณ์ 7
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา
18/4 หมู่ที่ 6 ตําบลนบปริ ง
อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
โทร. 0-7641-5174
0-4051-0449
- ปริ ญญาตรี ส่ งเสริ มสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
นางสาวโศภิน ใจเย็น
นักพัฒนาชุมชน 6 ปฎิบตั ิหน้าที่นกั วิชาการพัฒนาชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ศาลากลาง (หลังใหม่)
ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
โทร. 0-7641-2020
0-9729-1136
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นายภักดี เข็มขาว
นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว หัวหน้ากลุ่มจัดตั้งและส่ งเสริ มสหกรณ์
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา 18/4 หมู่ที่ 6
ตําบลนบปริ ง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. 0-7641-5174
0-1970-3449
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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ชื่อ
ตําแหน่ ง
ทีอ่ ยู่

การศึกษา

นายชวรัตน์ มณี โลกย์
E-mail :chavarat_m@cpd.go.th
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว
- สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา
18/4 หมู่ที่ 6 ตําบลนบปริ ง อําเภอเมือง
จังหวัดพังงา 82000
โทร 0-7641-5174 โทรสาร 0-7641-5174
- 29 หมู่ที่ 3 ตําบลนาท่อม อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร 0-4188-9627,0-7463-5644
เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต ( เศรษฐศาตร์สหกรณ์ )
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

100

ภาพกิจกรรมขั้นตอนกระบวนการสร้ างเครือข่ าย

- เปิ ดตัวโครงการเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2549 โดยมีนายวินยั บัวประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพังงา
เป็ นประธานพิธีเปิ ด

- สมาชิกแกนนํากลุ่มต่างลงทะเบียนร่ วมเวทีเสวนา จัดทําแผนทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม
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ภาพกิจกรรมขั้นตอนกระบวนการสร้ างเครือข่ าย

- เปิ ดเวทีเสวนา โดยแกนนําร่ วมประชุมจัดตั้งเครื อข่าย และร่ วมเปิ ดกิจกรรม Home Stay ณ บ้านบางเตยใต้
หมู่ที่ 7 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2549

- ทีมวิจยั ร่ วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ติดตามผลการดําเนินงาน สร้างความเข้าใจและหนุน
เสริ มการดําเนินงานกิจกรรม Home Stay
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ภาพกิจกรรมขั้นตอนกระบวนการสร้ างเครือข่ าย

- เครื อข่ายตลาดผลไม้พงั งา เดินทางไปเจรจาเสนอขายผลไม้ โดยการเจรจาแลกเปลี่ยนผลไม้กบั ข้าวสารใน
พื้นที่จงั หวัดภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2549

- เปิ ดเวทีเสวนา จัดทําแผนปฏิบตั ิงานเครื อข่าย และร่ วมเปิ ดกิจกรรม Home Stay ณ บ้านนาใน หมู่ที่ 2
ตําบลบางทอง อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิ งหาคม 2549
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(เอกสารภาคผนวก 7)

คู่มอื การวิวฒ
ั นาการกลุ่ม/องค์ กร
ชื่อกลุ่ม...................................................

โดย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายนารถพงศ์
นายธีรพงศ์
นางสาวโศภิน
นายชวรัตน์
นายฉัตรชัย
นายภักดี

สุ นทรนนท์
ไกรนรา
ใจเย็น
มณีโลกย์
สิ งห์ สุทธิ์
เข็มขาว

เอกสารประกอบการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพังงา
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนับสนุนทุนวิจยั จากศูนย์อาํ นวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
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ส่ วนที่ 1


การก่ อตั้งกลุ่ม



วิวฒ
ั นาการของกลุ่ม/องค์ กร
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การก่ อตั้งกลุ่ม

1.
2.

ชื่อ...........................................................................

สถานที่ต้ งั กลุ่ม ที่อยู.่ ..............................หมู่ที่.........................ตําบล...............................
อําเภอ.........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................

3.

ชื่อประธานกลุ่ม...................................ที่อยู.่ ......หมู่ที่.........ตําบล.................อําเภอ.............
จังหวัด............รหัสไปรษณี ย.์ ........................โทรศัพท์.............โทรสาร............................................

4.

ชื่อผูป้ ระสานงานกลุ่ม..........................ที่อยู.่ .............หมู่ที่.............ตําบล...................
อําเภอ............จังหวัด................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................โทรศัพท์...........โทรสาร............

5.
6.
7.
8.
9.

วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม (จัดตั้งเพื่ออะไร).......................................................
วันจดทะเบียน./ วันจัดตั้งกลุ่ม.....................................................................
วันประชุมครั้งแรก............................................................
วันเริ่ มดําเนินการ...........................................................
จํานวนสมาชิกแรกตั้ง..................................คน จํานวนสมาชิกปั จจุบนั
ณ วันที่.30 กันยายน 2548..จํานวน.................คน

10. การถือหุน้ ครั้งแรก..........................บาท จํานวนหุน้ ปัจจุบนั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548.จํานวน...............................บาท

11. แผนดําเนินงาน ตําบล...................................อําเภอ..........................จังหวัด........................
12. การประชุมใหญ่ (นัดสมาชิกทั้งหมด) จํานวน............................................ครั้ง
13. คณะกรรมการดําเนินการจํานวน......................................ชุด/คณะ
14. ทําเนียบประธานกรรมการ............................................................
15. รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดปัจจุบนั
ชื่อ.......................................................ตําแหน่ง................................................
แผนผังโครงสร้างองค์การ

16. ทําเนียบผูจ้ ดั การ............................................................
17. ที่ปรึ กษากลุ่ม (บุคคลหรื อองค์การ).................................................................................
18. หน่วยสนับสนุน (ชื่อหน่วยงานหรื อองค์การ)..........................................................
2. การดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
2.1 การประชุมสมาชิก
1) การประชุมก่อนเข้าร่ วมโครงการวิจยั ปี ล่าสุ ด (ตั้งแต่ เดือน สิ งหาคม 2547 - 31 เดือน
กรกฏาคม 2548) .........................................ครั้ง
2) การประชุมระหว่าง 15 สิ งหาคม 2548 14 สิ งหาคม 2549 รวม ..........ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อ......................................
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3) สาระสําคัญของการประชุม สรุ ปพอสังเขป.................................
2.2 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
1) การประชุมก่อนเข้าร่ วมโครงการวิจยั ปี ล่าสุ ด (ตั้งแต่ เดือน สิ งหาคม 2547 31 เดือนกรกฏาคม 2548) .........................................ครั้ง
2) การประชุมระหว่าง 15 สิ งหาคม 2548 - 14 สิ งหาคม 2549
รวม ..........ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อ......................................
3) สาระสําคัญของการประชุมสรุ ปพอสังเขป......................................
2.3 การประชุมใหญ่
1) การประชุมก่อนเข้าร่ วมโครงการวิจยั ปี ล่าสุ ด (ตั้งแต่ เดือน สิ งหาคม 2547 31 เดือนกรกฏาคม 2548) .........................................ครั้ง
2) การประชุมระหว่าง 15 สิ งหาคม 2548 - 14 สิ งหาคม 2549
รวม ..........ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่.........................................................................
3) สาระสําคัญของการประชุมสรุ ปพอสังเขป......................................
ประวัติการก่อตั้งกลุ่ม................................................................................................................

(เอกสารภาคผนวก 8)
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ส่ วนที่ 2
กลุ่มเข้ มแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คน
เงิน
วัสดุ/อุปกรณ์
การบริ หารการจัดการ
ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล
การสนับสนุนจากภาครัฐ
บรรยากาศการทํางานของกลุ่ม
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 คน
1.1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ด้านผูน้ าํ มีบทบาทของนักบริ หาร
ชัดเจน
ไม่ชดั เจน
เป็ นตัวแทน


การชักนําและจูงใจ


นักประสานงาน


ติดตาม/รับฟังข้อมูล


การถ่ายทอดข้อมูล


การประชาสัมพันธ์


การริ เริ่ ม/ปรับปรุ งงาน


การขจัดปัญหาความยุง่ ยาก 

การจัดสรรทรัพยากร


การเจรจาต่อรอง



1)
2)
3)
4)
5)
6)

สรุ ปสาระสําคัญโดยสังเขป......................................................................................
1.2 ด้านคณะกรรมการ มีบทบาทต่อกิจกรรมกลุ่ม
ไม่แน่ใจ/เหตุผลอื่น
รู้บทบาท/อํานาจหน้าที่
ชัดเจน
ไม่ชดั เจน ...............................................
ร่ วมประชุม
สมํ่าเสมอ
 บางครั้ง ...............................................
การเสี ยสละ
ชัดเจน
ไม่ชดั เจน ...............................................
ความซื่ อสัตย์
ชัดเจน
ไม่ชดั เจน ...............................................
การรักษาความสามัคคี
ชัดเจน
ไม่ชดั เจน ...............................................
มีพลังดึงดูดให้คนร่ วมงาน ชัดเจน
ไม่ชดั เจน ...............................................

ไม่แน่ใจ (ระบุ)
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

สรุ ปสาระสําคัญโดยสังเขป......................................................................................
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ มีบทบาทต่อกิจกรรม
ชัดเจน
ไม่ชดั เจนไม่แน่ใจ (ระบุ)
1) รู้บทบาท/อํานาจหน้าที่


..................................
2) การรักษาระเบียบวินยั


..................................
3) การเสี ยสละ


..................................
4) การรักษาความสามัคคี


..................................
5) ความซื่ อสัตย์


..................................
6) สร้างบรรยากาศการทํางานที่ดี


..................................
7) ความรับผิดชอบ


..................................
8) ความคุม้ ค่าในการทํางาน


..................................
9) การพูดจาไพเราะ


..................................
10) ตัวอย่างที่ดี


..................................
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สรุ ปสาระสําคัญโดยสังเขป..................................................................................
1.4 ด้านสมาชิก
1)
2)
3)
4)
5)

รู้บทบาท/อํานาจหน้าที่
การเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 60
การร่ วมกําหนดนโยบาย/วางแผน
การร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
การรับผลประโยชน์

ชัดเจน
สมํ่าเสมอ
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน

ไม่ชดั เจน
 บางครั้ง
ไม่ชดั เจน
ไม่ชดั เจน
ไม่ชดั เจน

ไม่แน่ใจ
......................
......................
......................
......................
......................

สรุ ปสาระสําคัญโดยสังเขป..................................................................................
 ด้านการเงินของกลุ่ม
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2548
ณ วันที่ 30 พ.ค. 2549
1. หมวดทุน (หน่วย : บาท)
1.1 ทุนเรื อนหุน้
…………………… …………………….
1.2 ทุนสํารอง
…………………… …………………….
1.3 ทุนขยายงาน
……………....…… …………………….
1.4 ทุนสาธารณประโยชน์
……………………
…………………….
1.5 ทุนอื่น ๆ
……………………
…………………….
รวมทุน
……………………
…………………….
2. หมวดหนี้สิน
2.1 เงินรับฝาก
…………………… …………………….
2.2 เงินกู้
…………………… …………………….
2.3 เจ้าหนี้อื่น ๆ
……………....…… …………………….
รวมหนี้สิน
…………………… …………………….
3. หมวดทรัพย์สิน
3.1 เงินสด
……………………
…………………….
3.2 เงินฝากธนาคาร
……………………
…………………….
3.3 ลูกหนี้
……………....……
…………………….
3.4 ครุ ภณั ฑ์/ที่ดิน
……………………
…………………….
3.5 อื่น ๆ
……………………
…………………….
รวมทรัพย์สิน
……………………
…………………….
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2548
ณ วันที่ 31 พ.ค. 2549
4. หมวดรายได้
4.1 เฉพาะธุรกิจด้านสิ นเชื่อ
……………………
…………………….
4.2 เฉพาะธุรกิจด้านการจัดหา
สิ นค้ามาจําหน่าย
……………………
…………………….
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4.3
4.4
4.5
4.6

เฉพาะธุรกิจด้านรวบรวมผลิตผล/ผลภัณฑ์
เฉพาะธุรกิจด้านบริ การ
เฉพาะธุรกิจด้าน………….
……………....……
……………………………
……………………
รวมเงินรายได้
……………………

…………………….
…………………….
…………………….

5. หมวดรายจ่าย
5.1 …………………………
……………………
…………………….
รวมเงินรายจ่าย
……………………
…………………….
6. เงินรับบริ จาค/รับความช่วยเหลือ
6.1 …………………………
……………………
…………………….
รวมเงินรับความช่วยเหลือ ……………………
…………………….
7. กําไร/ขาดทุน (ประมาณการ)
……………………
…………………….
3. วัสดุอุปกรณ์
มี
ไม่มี
3.1 ที่ดิน
แปลงที่ 1
ลักษณะการครอบครอง..................เนื้อที่.............../.........../...................
การใช้ประโยขน์จากพื้นที่........................................................................................
สถานที่ต้ งั หมู่ที่............ตําบล.................................อําเภอ...................จังหวัดพังงา
แปลงที่ 2 ลักษณะการครอบครอง.....................เนื้อที่.............../.........../................
การ
ใช้ประโยขน์จากพื้นที่........................................................................................
สถานที่ต้ งั หมู่ที่............ตําบล.................................อําเภอ...................จังหวัดพังงา
แปลงที่ 3 ลักษณะการครอบครอง........................เนื้อที่.............../.........../................
การใช้ประโยขน์จากพื้นที่........................................................................................
สถานที่ต้ งั หมู่ที่............ตําบล.................................อําเภอ...................จังหวัดพังงา
3.2 อาคารสํานักงาน
มี
ไม่มี
ลักษณะอาคาร (สํานักงาน).......................................................................................
ขนาด กว้าง * ยาว..........................................สร้างเมื่อ.............................................
ลักษณะสาระสําคัญ(สร้างกี่ช้ นั ,วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง....................................................
อื่น ๆ.........................................................................................................................
3.3 รถยนต์
มี
ไม่มี
จํานวน...................คัน
คันที่ 1
ลักษณะรถ...................อายุการใช้งาน...............ปี ลักษณะการใช้งาน......................
คันที่ 2
ลักษณะรถ...................อายุการใช้งาน...............ปี ลักษณะการใช้งาน......................
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คันที่ 3
ลักษณะรถ...................อายุการใช้งาน...............ปี ลักษณะการใช้งาน......................
3.4 รถจักรยานยนต์
มี
ไม่มี
จํานวน...................คัน
คันที่ 1
ลักษณะรถ...................อายุการใช้งาน...............ปี ลักษณะการใช้งาน......................
คันที่ 2
ลักษณะรถ...................อายุการใช้งาน...............ปี ลักษณะการใช้งาน......................
3.5 อุปกรณ์การเกษตร(ระบุชนิดของอุปกรณ์ เช่น เครื่ องตัดหญ้า,เครื่ องพ่นยา,
เครื่ องสูบนํ้า)
1..............................................................2................................................................
3.6 อุปกรณ์การตลาด (ระบุชนิดของอุปกรณ์ เช่น (ฉาง,ตราชัง่ ,ลานตาก,ลานเทปาล์ม,
และสถานีบริ การนํ้ามัน ฯลฯ)
 ฉาง ............................................ขนาด......................................ตัน
 ตราชัง่ ...........................................ขนาด.....................................ตัน
 ลานตาก........................................ขนาด........................................(กว้าง*ยาว)
 ลานเทปาล์ม (ความสามารถในการรวบรวมผลผลิต)............................ตัน/วัน
 สถานีบริ การนํ้ามัน จําหน่ายนํ้ามัน..................ชนิด ขนาด....................หัวจ่าย
3.6
อุปกรณ์การแปรรู ป (ระบุชนิดของอุปกรณ์ เช่น โรงรมยาง,โรงอัดเบลล์,
เตาอบขนม ฯลฯ)
 โรงรมยาง กําลังการผลิต.............................ตัน/วัน
 โรงอัดเบลล์ กําลังการผลิต..........................ตัน/วัน
 โรงตากยาง ความสามารถในการตากยาง..........................ตัน/วัน
 เตาอบขนม...........................ขนาด.................กําลังการผลิต............................................
 เครี่ องบดพริ กแกง ขนาด...........................กําลังการผลิต....................................กก./วัน
 เฟรมผลิตผ้าบาติก ชนิด (ไม้/พลาสติค)......................จํานวน................................เฟรม
 เตาแก๊ส แบบ........................หัว เตา จํานวน.....................................เตา
..........................................................................................................................................
3.8 อุปกรณ์สาํ นักงาน
มี
ไม่มี
 คอมพิวเตอร์
 โทรศัพท์
 โต๊ะทํางาน
 พิมพ์ดีด
 โทรสาร
 ตูเ้ ก็บเอกสาร
 เครื่ องปรับอากาศ
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 ห้องประชุม
 เครื่ องขยายเสี ยง
 โทรทัศน์
 ตูเ้ ย็น
 ตูเ้ ซฟ
 เครื่ องบันทึกเงินสด
....................................................................................................................................
4. การบริ หารการจัดการ
4.1 การวางแผน จัดทําโดย (ใคร) ระบุ............................................................
1) แผนการดําเนินงาน
มี
ไม่มี
2) การนําแผนไปใช้
มี
ไม่มี
3) การติดตามการดําเนินงานตามแผน
มี
ไม่มี
4) การประเมินผลเปรี ยบเทียบกับแผน
มี
ไม่มี
4.2 การจัดแผนผังกลุ่ม
1) การกําหนดบทบาทหน้าที่
มี
ไม่มี
2) ผูไ้ ด้รับมอบหมายทําตามหน้าที่
มี
ไม่มี
3) การอธิบายความสัมพันระหว่าหน้าที่แต่ละตําแหน่ง เช่น การประสานงาน มี
ระหว่าง การเงินและบัญชี , การเงินการตลาด หรื อการตลาดและบัญชี
ไม่มี
4.3 การจัดการเกี่ยวกับบุคคล
1) การชักจูงคนดีเข้ามาร่ วมงาน
มี
ไม่มี
2) การแต่งตั้งดูความสามารถคน
มี
ไม่มี
3) การให้การศึกษาอบรมสมาชิกในกลุ่ม
มี
ไม่มี
4) การให้การศึกษาอบรมกรรมการกลุ่ม/ผูม้ ีบทบาทมี
ไม่มี
5) การให้รางวัลบํารุ งขวัญ
มี
ไม่มี
6) การจัดสวัสดิการ
มี
ไม่มี
4.4 การมอบหมายงาน
1) การสั่งงาน การมอบหมายงานครบถ้วน ถูกต้อง
มี ไม่มี
2) การสัง่ การเกินความสามารถบุคคล
มี ไม่มี
3) การสั่งการให้ผรู้ ับงานเข้าใจ
มี ไม่มี
4) มีระเบียบปฏิบตั ิของกลุ่ม
มี ไม่มี
4.5 การติดตามประเมินผล
5) ปัญหาเกี่ยวกับบุคคล
มี ไม่มี
6) ปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามแผน
มี ไม่มี
7) ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์
มี ไม่มี
8) ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
มี ไม่มี
9) ปัญหาเกี่ยวกับการทํางานให้ทนั เวลา
มี ไม่มี
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10) ปัญหาในการสร้างบรรยากาศในการทํางาน
มี ไม่มี
5. ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์
5.1 กลุ่มดําเนิ นธุรกิจอะไร...............................................................................
5.2 กลุ่มมีผลิตภัณฑ์อะไร......................................................................................
6. การสนับสนุนจากภาครัฐ
1) ชื่อหน่วยงาน.......................................................................................................
สนับสนุนด้าน.....................................มูลค่า...................................................
7. บรรยากาศการทํางานของกลุ่ม
1) การได้รับการยอมรับจากชุมชนและสมาชิก ได้
ไม่ได้
2) สถานที่ทาํ งาน
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
3) ความสะดวก
มี
ไม่มี
4) ความสะอาด
มี
ไม่มี
5) มีลกั ษณะการทํางานเป็ นทีม
มี
ไม่มี
6) ข้อบกพร่ องที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
มี
ไม่มี
ระบุสาเหตุ................................................................................................
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ส่ วนที่ 3
การจัดทําแผนกลยุทธ์
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง,จุดอ่ อน,และโอกาส,ข้ อจํากัดของกลุ่ม
จุดแข็ง
1

ปั จจัยภายใน

คะแนน

โอกาส
1

2

2

จุดอ่อน
1
2

ข้อจํากัด
1
2
รวม

ปัจจัยภายนอก

100

รวม

คะแนน

100

จุดแข็ง

100

75

50

ข้อจํากัด

โอกาส
100 75

50

25

25
25

50

75

จุดอ่อน

50

75

100
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การกําหนดวิสัยทัศน์ กลุ่ม (Vision)......................................................................................
การกําหนดพันธกิจ (Mission)......................................................
การกําหนดกลยุทธ์ ...............................................................................................................
การกําหนดแผนดําเนินงานตามกลยุทธ์ (Road Map)
.......................................................................................................

