รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย
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บทนํา
ความสําคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
แนวคิดในการดําเนินงาน
แนวทางการดําเนินงาน
ระเบียบวิธีวิจยั
ขั้นตอนการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
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บทที่ 2

ข้ อมูลทัว่ ไปและเศรษฐกิจของจังหวัด
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปและเศรษฐกิจ
2.1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
2.1.2 ที่ต้ งั อาณาเขต สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ
2.1.3 ข้อมูลประชากร
2.1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
2.1.5 สภาพเศรษฐกิจ
2.1.6 การคมนาคม
2.1.7 การบริ การสาธารณะ
2.1.8 ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมือง
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
2.2 บทบาท ภารกิจ ของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยาก่อนเข้าโครงการ
2.2.1 บทบาท ภารกิจ ของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา
2.2.2 บทวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคของสหกรณ์กลุ่ม/
องค์กรประชาชนที่เข้าร่ วมการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
2.2.3 บทบาท ภารกิจเกี่ยวกับเครื อข่ายพันธมิตรที่มีอยูเ่ ดิมในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
บทที่ 3

บทที่ 4

24
24
41

54

บทสั งเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.1 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล
3.1.1 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล
3.2 ข้อมูลคนจนจดทะเบียน
3.3 การดําเนินงานแก้ปัญหาความยากจนและบทสรุ ป
3.3.1 แนวคิดคาราวานแก้จนของศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อ
เอาชนะความยากจนของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3.3.2การจดทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความยากจนในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา
3.3.3 ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

64
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65
67
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กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ า

94
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
บทที่ 5

ผลการวิจัย
5.1 การดําเนินงานเสริ มสร้างเครื อข่าย
5.2 ปั จจัยแห่งความสําเร็ จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา

106
106
118

บทที่ 6

บทสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
6.1 เครื อข่ายคุณค่า
6.2 แบบจําลองในการเสริ มสร้างเครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา
6.3 นิยามของความยากจน
6.4 บทบาทของเครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน

120
120
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บทที่ 7

ภาคผนวก

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
7.1 สรุ ปผลการศึกษา
7.1.1 สรุ ปผลการดําเนินงาน
7.1.2 ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในโครงการวิจยั การ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
7.2 ประโยชน์ที่นกั วิจยั ได้รับจากโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
7.3 ข้อเสนอแนะ
7.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุ งกระบวนการวิจยั
7.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวิจยั ในอนาคต
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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13
14
15
16

หน้ า
การปกครองในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาจําแนกรายอําเภอ
ประชากรในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาจําแนกรายอําเภอ
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
สถานภาพการดําเนินการของสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทุนของสหกรณ์สหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา
ปริ มาณธุรกิจสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา
สถานภาพของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา (2547)
ทุนของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาปี 2547
ปริ มาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ ไปของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนใน
พื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
เครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจการเงินที่มีอยูเ่ ดิมในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยาก่อนที่โครงการวิจยั จะเข้าไป
เครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ ยที่มีอยูเ่ ดิมในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ก่อนที่โครงการวิจยั จะเข้าไป
เครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจข้าวสารที่มีอยูเ่ ดิมในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยาก่อนที่โครงการวิจยั จะเข้าไป
เครื อข่ายเชื่อมโยงทางด้านสังคมที่มีอยูเ่ ดิมในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยาก่อนที่โครงการวิจยั จะเข้าไป
แสดงข้อมูลคนจนในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
การจดทะเบียนแก้ปัญหาความยากจนและแก้ปัญหาสังคมในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาปี 2549
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

หน้ า
ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนอําเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปั ญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอท่าเรื อ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน อําเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน อําเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปั ญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
30
31
32
33
34
35

หน้ า
ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน อําเภอบางซ้าย จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน อําเภออุทยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอบ้านแพรก จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเครื อข่ายศรี อยุธยา
ปัจจัยแห่งความสําเร็ จ
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117
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สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

หน้ า
กระบวนการวิจยั พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา
แผนที่จงั หวัดและอาณาเขตใกล้เคียงจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จํานวนสมาชิกแยกตามประเภทสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
จํานวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา
ปริ มาณสิ นทรัพย์และหนี้สินตามประเภทกลุ่มเกษตรกรจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
จํานวนกลุ่มอาชีพแยกเป็ นรายอําเภอในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
จํานวนสมาชิกลุ่มอาชีพแยกรายอําเภอในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
เครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจการเงินที่มีอยูเ่ ดิมในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยาก่อนที่โครงการวิจยั จะเข้าไป
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บทที่ 1
บทนํา
ความสํ าคัญของปัญหา
ในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ขบวนการสหกรณ์ได้
เข้าไปมีบทบาทและเป็ นตัวเลือกหนึ่ งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
สหกรณ์เป็ นองค์กรทางเศรษฐกิจที่ตอ้ งทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับองค์การธุ รกิจทัว่ ไป
แต่ก็มีหลักการและวิธีการที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากองค์กรธุรกิจทัว่ ไป โดยที่สหกรณ์
ได้มุ่งหวังผลทางสังคมด้ว ย สหกรณ์ เ ป็ นองค์กรของคนที่ มารวมตัว กัน ด้วยความสมัครใจและ
ปกครองกัน เองอย่า งอิ ส ระ เพื่ อ มี ส่ ว นร่ ว มในความต้อ งการ ก องด้า นควบคู่ เ สมอ ทั้ง ทางด้า น
เศรษฐกิจและสังคมในเวลาเดียวกัน โดยเป็ นองค์กรในระดับรากหญ้าที่เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริ ง
ฉะนั้น สหกรณ์ จึ ง เป็ นเสมื อ นเครื่ อ งมื อ ในการแก้ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
โดยเฉพาะปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันในพื้นที่ชนบท1
แต่ในท่ามกลางสถานการณ์ ยุคโลกาภิ วฒ
ั น์ที่มีการแข่งขันเสรี และทวีความรุ นแรงมาก
ยิ่งขึ้น สหกรณ์ในฐานะที่เป็ นองค์กรธุ รกิจประเภทหนึ่ ง ที่มีการทําธุ รกิจในลักษณะยังคงปิ ดตัวเอง
อยูใ่ นแวดวงสหกรณ์เท่านั้น ต่างฝ่ ายต่างอยู่ ไม่มีการเสริ มสร้างความร่ วมมือที่จะเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและ
กัน และพัฒนาไปด้วยกัน จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่สหกรณ์จะต้องมีการปรับทิศทาง แนวคิด และ
การกระทํา (Paradigm shift) ให้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและมีสภาพการแข่งขันเช่นนี้
โดยปั จจัยหนึ่ งที่เป็ นพื้นฐานของการปรับเปลี่ยนการกระทําก็คือ การปรับเปลี่ยนความคิดอย่างเป็ น
กลยุทธ์ (Strategic thinking) และการมีพนั ธมิตรหรื อเครื อข่ายที่เกื้อหนุน (Strategic alliance) โดย
ในการสร้างพันธมิตรหรื อเครื อข่ายนั้น ต้องทําทั้งข้างในและนอกองค์กรสหกรณ์ควบคู่กนั ไป เริ่ ม
จากการสร้ างผลสําเร็ จจากข้างในให้กลุ่มข้างนอกองค์กรเห็ น (Inside-Out) ประกอบกับในช่ วง
ความคิด การวางแผน การประเมินผล สหกรณ์จาํ เป็ นต้องมีการประสานการมีส่วนร่ วมจากลุ่ม
ภายนอก/บุคคลภายนอกองค์กรเข้ามาช่วยผลักดัน (Outside-In) ไม่ว่าจะเป็ นนักวิชาการ ผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ ย วข้อ งในขบวนการณ์ ส หกรณ์ เจ้า หน้า ที่ รั ฐ องค์ก รพัฒ นาเอกชน เพื่ อ สร้ า งให้ ส หกรณ์ มี
ความสามารถในการสร้างเครื อข่าย เกิดกําลังหรื ออํานาจทางการตลาด มีความพร้อมในการพัฒนา

1

วิจติ ต์ศรี สงวนวงศ์. 2547. สหกรณ์กบั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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องค์กรสหกรณ์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ยัง่ ยืน สามารถแข่งขัน ปรั บตัวได้ในกระแสโลกยุคแห่ งการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา2
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นอีกจังหวัดหนึ่ งที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมของประเทศไทยมายาวนาน ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย มีพ้ืนที่ประมาณ 2,547.62
ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 757,103 คน แบ่งการปกครองออกเป็ น 16 อําเภอ 209 ตําบล
1,470 หมู่บา้ น ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 268,498 บาท มีกลุ่ม/องค์กรประชาชนที่
เป็ นสหกรณ์ท้ งั โดยนิ ตินัยและโดยพฤตินัย กล่าวคือ (1) สหกรณ์ที่จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์จาํ นวนทั้งสิ้ นจํานวน 56 สหกรณ์ มีสมาชิกจํานวน 74,939 คน มีปริ มาณ
ธุรกิจคิดเป็ นมูลค่า 3.31 พันล้านบาท (2) กลุ่มเกษตรกรซึ่ งจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
จํานวนทั้งสิ้ น 96 กลุ่ม มีสมาชิกจํานวน 9,324 คน มีปริ มาณธุรกิจคิดเป็ นมูลค่า 13.11 พันล้านบาท
กลุ่มเกษตรกรประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรทํานา กลุ่มเกษตรกรทําสวน และกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
สัตว์ (3) กลุ่มอาชีพจํานวน 90 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มสตรี สหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์โรงเรี ยน
กลุ่มอาชี พและกลุ่มส่ งเสริ มอาชี พ และ (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์จาํ นวน 101
กลุ่ม3
ด้วยหลักการและวิธีการสหกรณ์ การรวมตัวกันด้วยความสมัครใจช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ในการแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ มุ่งสร้างความเป็ นอยูด่ ีกินดีให้แก่สมาชิก มุ่งสร้างความเป็ นธรรม
และความมัน่ คงให้แก่สังคม ให้สมาชิ กมีน้ าํ ใจเพื่อส่ วนรวม (Community spirit) รับฟั งเสี ยงส่ วน
ใหญ่ ปลูกฝังแนวคิดแบบประชาธิปไตย งานวิจยั นี้จึงมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะดําเนินการในลักษณะของ
การวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บตั ิ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่อ ให้เ กิ ด การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่า ยระหว่า งกลุ่ ม /องค์ก ร
ประชาชนทั้งที่เป็ นสหกรณ์ที่จดทะเบียน และมิได้จดทะเบียน ตลอดจนภาคเอกชนในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา เพื่อประโยชน์แก่ สมาชิ กของกลุ่ม/องค์กรประชาชนและเครื อข่ายตลอดจน
ชุมชนและสังคมและเป็ นไปตามวิสัยทัศน์สหกรณ์ที่กาํ หนดไว้ในแผนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.25462549

2

วินัย อางคงหาญ, วิจติ ต์ศรี สงวนวงศ์ และคณะ. 2548. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนใน
พื้ นที่จงั หวัดสุพรรณบุรี. สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั .
3
สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และรายชื่อกลุ่มอาชีพ.
ที่มา http://webhost.cpd.go.th/ayutaya. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2548.
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน ในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยาเพื่อให้เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ปัญหา
ความยากจน
แนวคิดในการดําเนินงาน
1. เน้นการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้โดยให้สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน ประเมินตนเอง เพื่อให้
รู ้จกั ตน รู ้ศกั ยภาพเครื อข่าย รู ้พฤติกรรมที่นาํ ไปสู่ปัญหาต่าง ๆ และความยากจน
2. สนับสนุนให้เกิดการสร้างเครื อข่ายพันธมิตรในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเพือ่ ไปหนุนเสริ ม
กลุ่ม/สหกรณ์
3. ศึกษากระบวนการผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรี ยนรู ้และการสร้างเครื อข่ายพันธมิตรในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
แนวทางการดําเนินงาน
1. การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน ในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. การตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน ในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. การจัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ าํ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน เรื่ องการจัดทํา
กรอบทิศทางการดําเนินงานขององค์กรและการเชื่อมโยงเครื อข่าย
3.1 ขั้นที่ 1 การประเมินความสนใจในขั้นต้น
3.2 ขั้นที่ 2 การประเมินความสนใจและความเป็ นไปได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
4. การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน
5. การสนับสนุนการสร้างพันธมิตร/การเชื่อมโยงเครื อข่าย
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั การพัฒนาขบวนการณ์สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research) เป นเทคนิคการวิจยั เชิงคุณภาพ ที่นาํ
แนวคิดและวิธี การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ และ การวิจยั แบบมีส วนร วม มาประยุกต ใช ซึ่ง
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เป็ นการวิจยั ที่มีบุคคลหลายฝ ายที่เกี่ยวข องมีส วนร วมในกิจกรรมการวิจยั ทุกขั้นตอน (วิ
เคราะห ป ญหา เก็บข อมูล วิเคราะห สรุ ปรายงานการวิจยั )
ขั้นตอนการวิจัย
แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ (ภาพที่ 1)
ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาสถานการณ์ และบทบาท สภาพการดําเนิ นงาน และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน ความร่ วมมือระหว่างสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่เป็ นอยูแ่ ละความสนใจในการ
สร้ างความร่ ว มมื อระหว่างกันของสหกรณ์ กลุ่ ม/องค์กรประชาชนทั้งที่ จดทะเบี ยนและมิ ได้จ ด
ทะเบียนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา นักวิจยั เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ
นัก วิ จ ัย พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ ประสานสหกรณ์ ก ลุ่ ม /องค์ก รประชาชนต่ า งๆ ทั้ง ที่ จ ด
ทะเบียนและมิได้จดทะเบียน
กําหนดคัดเลือกเขตพื้นที่ความเป็ นไปได้ในการเข้าสํารวจฯ
วิเคราะห์สรุ ปสภาพการดําเนิ นงานปั ญหาอุปสรรคความร่ วมมื อกันและการ
สร้างความร่ วมมือระหว่างกันของสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ขั้นตอนที่ 2
ตรวจสอบข้อมูลคนจนที่จดทะเบียน สหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา
ป ร ะ ส า น ง า น ข้ อ มู ล แ ล ะ สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ ผู ้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุ ธ ยาและหน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้อ งในพื้ น ที่ จ ั ง หวัด
พระนครศรี อยุธ ยา เช่ น สํานัก งานสหกรณ์ จ ัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา กรม
พัฒนาชุมชน
ตรวจสอบข้อมูลจากสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มสตรี / และกลุ่มอาชีพต่างๆ
ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ขั้นตอนที่ 3
จัดเวทีพบปะผูน้ าํ สหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนทั้งที่จดทะเบียนและมิได้จดทะเบียน
ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการวิจยั ฯและประเมินความ
สนใจของสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนในการเข้าร่ วมโครงการฯ
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นั ก วิ จ ัย ในพื้ น ที่ ติ ด ต่ อ ประสานทํา การนัด หมายกับ สหกรณ์ ก ลุ่ ม /องค์ก ร
ประชาชนต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม OTOP และ
ดําเนินงานจัดเตรี ยมเวทีพบประชาชน
นักวิจยั สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
นักวิจยั ประเมินความสนใจและกลัน่ กรองความสนใจของสหกรณ์กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนต่างๆ
หาอาสาสมัครสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนเพื่อเข้าร่ วมโครงการฯ โดยให้ส่ง
ใบสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ
นักวิจยั ศึกษาความเป็ นไปได้ของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่อาสาสมัคร
จะเข้าร่ วมโครงการ
ได้มาซึ่งสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่จะอาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 4
การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงาน และการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจระหว่างกลุ่ม/
องค์กรประชาชนตัวแทนฯ
ศึกษาสถานการณ์ และรู ปแบบการจัดการขั้นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกของแต่ละสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการฯ
นักวิจยั ร่ วมวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของแต่ ละสหกรณ์
กลุ่ม/องค์กรประชาชน
จัด เวที พ บสหกรณ์ กลุ่ ม /องค์ก รประชาชนที่ เ ข้าร่ ว มโครงการทั้ง หมด เพื่ อ
ประเมินและแสวงหารู ปแบบ แนวทาง กระบวนการสร้างพันธมิตร ระหว่าง
สหกรณ์ กลุ่ ม /องค์ก รประชาชน เพื่ อ ให้เ กิ ด การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยที่ ค วาม
เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ งและเป็ นรู ปธรรม
ขั้นตอนที่ 5
คณะนักวิจยั ได้สนับสนุ นและติ ดตามประเมิ นผลการสร้ างพันธมิ ตร/การเชื่ อมโยง
เครื อข่าย ตามแนวทางรู ปแบบกระบวนการในการเชื่ อมโยงเครื อข่ายของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนที่ได้นาํ เสนอไปแล้วในขั้นตอนที่ 4 และวิเคราะห์ปรับปรุ งแนวทางรู ปแบบกระบวนการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
นัก วิ จ ัย สนับ สนุ น การสร้ า งพัน ธมิ ต รที่ เ กิ ด จากการสร้ า งความร่ ว มมื อ กัน
ระหว่ า งสหกรณ์ กลุ่ ม /องค์ก รประชาชนที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการฯให้ ส ามารถ
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เชื่ อ มโยงกัน ได้ และติ ด ตามผลการปฏิ บ ัติ ง านของเครื อ ข่ า ยสหกรณ์ กลุ่ ม /
องค์กรประชาชน
สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนวิเคราะห์ปรับปรุ งแนวทางการพัฒนาเครื อข่าย
เพื่อให้เกิดความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ งและเป็ นรู ปธรรม
สรุ ปและนําเสนอแนวทางรู ปแบบ กระบวนการ และการพัฒนาเครื อข่ายในการ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนตัวแทนที่เกิ ดจากการ
สร้างความร่ วมมือระหว่างกันในลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ซ่ ึงกันและกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจยั นี้ทาํ การศึกษาแนวทางการพัฒนาขบวนการณ์สหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่งกลุ่ม/องค์กรประชาชนของขบวนการณ์สหกรณ์ในการวิจยั นี้ หมายถึง
(1) กลุ่ม/องค์กรที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร และ (2) กลุ่ม/
องค์กรประชาชนที่มิได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ได้แก่ กลุ่มแม่บา้ น , OTOP เป็ นต้น

2.ตรวจสอบข้อมูลคนจนจาก
สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน ใน
พื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา

1.ประสานงานข้อมูลและสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับ ผวจ. และหน่วยงานราชการในพื้นที่
จ.พระนครศรี อยุธยา

1.นักวิจยั ในพื้นที่ติดต่อประสานทํา
การนัดหมายกับสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรฯ
และเตรี ยมเวทีพบปะ

ขั้นตอนที่2 การตรวจสอบข้ อมูลคนจน
ในพืน้ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.นักวิจยั สร้างความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.ประสานกลุ่ม/องค์กร
ประชาชนต่างๆ ทั้งที่จด
ทะเบียนและมิได้จดทะเบียน

1.วิเคราะห์สรุ ปสภาพ
การดําเนินงานปัญหา
อุปสรรคความร่ วมมือกัน
และการสร้างความ
ร่ วมมือระหว่างกันของ

1.สนับสนุนการสร้าง
พันธมิตรและติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานของเครื อข่าย
2.วิเคราะห์ปรับปรุ งแนว
ทางการพัฒนาเครื อข่าย
เพื่อให้เกิดความเป็ นไปได้

ขั้นตอนที่3 จัดเวทีพบปะผู้นํา
สหกรณ์ กลุ่ม/องค์ กรประชาชน
เพือ่ สร้ างความเข้ าใจใน
วัตถุประสงค์ และประเมินความ
สนใจ

เครือข่ าย
ศรีอยุธยา

3.นักวิจยั ประเมินความสนใจและ
การกลัน่ กรองความสนใจของสหกรณ์
กลุ่ม/องค์กรประชาชน
4.หาอาสาสมัครสหกรณ์กลุ่ม/
องค์กรฯ เพื่อเข้าร่ วมโครงการฯ
5.นักวิจยั ศึกษาความเป็ นไปได้ของ
สหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่
อาสาสมัครจะเข้าร่ วมโครงการฯ
6.ได้มาซึ่ งสหกรณ์กลุ่ม/ประชาชน
ที่จะอาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ

ขั้นตอนที่5 การสนับสนุนการสร้ าง
พันธมิตร/การเชื่อมโยงเครือข่ ายใน
พืน้ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.สรุ ปและนําเสนอ
แนวทางรู ปแบบ กระบวนการ
และการพัฒนาเครื อข่าย

ขั้นตอนที่4 การจัดทํากรอบทิศทางการ
ดําเนินงานและการเชื่อมโยงเครือข่ าย
ระหว่ างกลุ่ม/องค์ กรประชาชนใน
จ.พระนครศรีอยุธยา
1.ศึกษาสถานการณ์และรู ปแบบการ
จัดการขั้นสภาพวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของแต่ละสหกรณ์กลุ่ม
องค์กรประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการ

2.นักวิจยั ร่ วมวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
กับแต่ละสหกรณ์กลุ่ม/องค์กร
ประชาชน

ภาพที่ 1 กระบวนการวิจยั พัฒนาขบวนการณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา

3.จัดเวทีพบสหกรณ์กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการทั้งหมด เพื่อ
ประเมินและแสวงหารู ปแบบแนวทางใน
การเชื่อมโยงเครื อข่าย
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2.คัดเลือกเขตพื้นที่
ความ เป็ นไปได้ในการ
เข้าสํารวจฯ

ขั้นตอนที่1 ศึกษาสถานการณ์
และบทบาทการดําเนินงานของ
สหกรณ์ /กลุ่ม/องค์ กรประชาชน
ในพืน้ ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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บทที่ 2
ข้ อมูลทัว่ ไปและเศรษฐกิจของจังหวัด
2.1 ข้ อมูลทัว่ ไปและเศรษฐกิจ2
2.1.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นอดีตราชธานีของไทย มีหลักฐานของการเป็ นเมืองในลุ่ม
แม่น้ าํ เจ้าพระยา ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 โดยมีร่องรอยของที่ต้ งั เมืองโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และเรื่ องราวเหตุการณ์ในลักษณะตํานาน พงศาวดารไปจนถึงศิลาจารึ ก ซึ่งถือว่าเป็ น
หลักฐานร่ วมสมัยที่ใกล้เคียงเหตุการณ์มากที่สุด ซึ่งก่อนการสถาปนากรุ งศรี อยุธยา ใน พ.ศ.1893
นั้น ได้มีบา้ นเมืองตั้งอยูก่ ่อนแล้ว มีชื่อเรี ยกว่า เมืองอโยธยา หรื อ อโยธยาศรี รามเทพนคร หรื อเมือง
พระรามมีที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณด้านตะวันออกของเกาะ เมืองอยุธยา มีบา้ นเมืองที่มีความเจริ ญทางการ
เมือง การปกครอง และมีวฒั นธรรมที่รุ่งเรื องแห่งหนึ่ง มีการใช้กฎหมายในการปกครองบ้านเมือง 3
ฉบับ คือ พระอัยการลักษณะเบ็ดเสร็ จ พระอัยการลักษณะทาส และพระอัยการลักษณะกูห้ นี้
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรื อพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานีเมื่อ พ.ศ.1893
กรุ งศรี อยุธยาเป็ นศูนย์กลางของประเทศสยามสื บต่อยาวนานถึง 417 ปี มีพระมหากษัตริ ยป์ กครอง
33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อ่ทู อง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ประสาท
ทอง และราชวงศ์บา้ นพลูหลวง สู ญเสี ยเอกราชแก่พม่า 2 ครั้ง ครั้งแรกใน พ.ศ.2112 สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ทรงกูเ้ อกราชคืนมาได้ใน พ.ศ.2127 และเสี ย กรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.
2310
สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชทรงกอบกูเ้ อกราชได้ในปลายปี เดียวกัน แล้วทรงสถาปนา
กรุ งธนบุรีเป็ นราชธานีแห่งใหม่กวาดต้อนผูค้ นจากกรุ งศรี อยุธยาไปยังกรุ งธนบุรีเพื่อสร้างบ้านเมือง
แห่งใหม่ให้มนั่ คง แต่กรุ งศรี อยุธยาก็ไม่ได้กลาย เป็ นเมืองร้าง ยังมีคนที่รักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัย
อยู่ และมีราษฎรที่หลบหนี้ไปอยูต่ ามป่ ากลับ เข้ามาอาศัยอยูร่ อบ ๆ เมือง รวมกันเข้าเป็ นเมือง จน
ทางการยกเป็ นเมืองจัตวาเรี ยกว่า "เมืองกรุ งเก่า" 1
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชทรงยกเมืองกรุ งเก่าขึ้นเป็ นหัวเมืองจัตวา
เช่นเดียวกับ
ในสมัยกรุ งธนบุรี หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดให้
จัดการปฏิรูปการปกครองทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค โดยการปกครองส่ วนภูมิน้ นั
โปรดให้
จัดการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้น โดยให้รวมเมืองที่อยูใ่ กล้เคียงกัน 3 - 4 เมือง ขึ้นเป็ นมณฑล มี
2

ที่มา http://www.ayutthaya.go.th/ สื บค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548
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ข้าหลวงเทศาภิบาล เป็ นผูป้ กครอง โดยในปี พ.ศ.2438 ทรงโปรดให้จดั ตั้งมณฑลกรุ งเก่า
ขึ้น ประกอบด้วยหัวเมืองต่าง ๆ คือ กรุ งเก่าหรื ออยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์
บุรี และสิ งห์บุรี ต่อมาโปรดให้รวมเมืองอินทร์และเมืองพรหมเข้ากับเมืองสิ งห์บุรี ตั้งที่วา่ การ
มณฑลที่อยุธยา และในปี พ.ศ.2469 เปลี่ยนชื่อจากมณฑลกรุ งเก่าเป็ นมณฑลอยุธยา ซึ่งจากการ
จัดตั้งมณฑลอยุธยามีผลให้อยุธยามีความสําคัญทางการบริ หารการปกครองมากขึ้น การสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภคหลายอย่างมีผลต่อการพัฒนาเมืองอยุธยาในเวลาต่อมา จนเมื่อยกเลิกการปกครอง
ระบบเทศาภิบาลภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 อยุธยาจึงเปลี่ยนฐานะเป็ นจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาจนถึงปัจจุบนั
ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายบูรณะโบราณสถาน
ภายในเมืองอยุธยา เพื่อเป็ นการฉลองยีส่ ิ บห้าพุทธศตวรรษ ประจวบกับในปี พ.ศ.2498
นายกรัฐมนตรี ประเทศพม่าเดินทางมาเยือนประเทศไทยและได้มอบเงิน จํานวน 200,000 บาท เพือ่
ปฏิสงั ขรณ์วดั และองค์พระมงคลบพิตร เป็ นการเริ่ มต้นบูรณะโบราณสถานใน อยุธยาอย่างจริ งจัง
ซึ่งต่อมากรมศิลปากรเป็ นหน่วยงานสําคัญในการดําเนินการ จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อยูเนสโก มีมติให้ประกาศขึ้นทะเบียนนคร ประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยาเป็ น "มรดกโลก" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 มีพ้นื ที่ ครอบคลุมในบริ เวณ
โบราณสถานเมืองอยุธยา
อาณาจักรกรุ งศรี อยุธยา เป็ นราชธานีมาตั้งแต่วนั ที่ 3 เมษายน 1893 จนถึงวันที่ 7 เมษายน
2310 เป็ นเวลายาวนานถึง 417 ปี มีประวัติในการปกครอง การกอบกูอ้ ิสรภาพ วีรกรรมและด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มากมายเป็ นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหาร ดังคํากล่าวว่า "ใน
นํ้ามีปลา ในนามีขา้ ว" ทัว่ ทั้งจังหวัดพระนครศรี อยุธยายังมากไปด้วย วัดวาอารามประสาทราชวัง
และปูชนียสถานวัตถุมากมาย และมีพระมหากษัตริ ยป์ กครอง อาณาจักรกรุ งศรี อยุธยาสื บต่อกัน
มาถึง 33 พระองค์ มีพระราชวงศ์ผลัดเปลี่ยนกันครองอาณาจักร กรุ งศรี อยุธยา รวม 5 ราชวงศ์และ
มีคาํ ขวัญประจําจังหวัด คือ “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่นํ้า เลิศลํา้ กานท์ กวี คนดีศรี อยุธยา”
2.1.2 ทีต่ ้งั อาณาเขต สภาพภูมปิ ระเทศ และสภาพภูมิอากาศ
 ขนาดและทีต่ ้งั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 2,547.62 ตารางกิโลเมตรหรื อ
ประมาณ 1,597,900 ไร่ ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ภาคกลาง ละติจูด 14 องศาเหนือ ลองติจูด 101 องศา
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ตะวันออก อยูห่ ่ างจากกรุ งเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ประมาณ 75 กิโลเมตรและมีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสุ พรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม

แผนทีจ่ งั หวัดและอาณาเขตทีต่ ้งั

ภาพที่ 2 แผนที่จงั หวัดและอาณาเขตใกล้เคียงจังหวัดพระนครศรี อยุธยา


การบริหารการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็ น 16 อําเภอ 209 ตําบล 1,470 หมู่บา้ น ส่ วนราชการ
บริ หารส่ วนท้องถิ่น แบ่งเป็ น องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาล
เมือง 2แห่ ง เทศบาลตําบล 27 แห่ง องค์การบริ หารส่ วนตําบล 133 แห่ง และสภา
ตําบล 61 แห่ งจํานวนประชากร ณ 1 ธันวาคม 2548 รวม 746,919 คน ชาย 361,947 คน หญิง
384,972 คนอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อําเภอพระนครศรี อยุธยา จํานวน 61,184
คน อําเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ อําเภอบ้านแพรก จํานวน7,070 คน มีสมาชิกวุฒิสภา
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จํานวน 2 คน และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จํานวน 6 คน (ระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 5 คน และระบบ
บัญชีรายชื่อ 1คน)รายละเอียดอําเภอต่างๆ
ตารางที่ 1 การปกครองในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาจําแนกรายอําเภอ
หน่วย : แห่ ง
ตําบล

หมู่บา้ น

เทศบาล

อบต.

1. อําเภอพระนครศรี อยุธยา

21

120

2

13

2. อําเภอท่าเรื อ

10

84

2

9

3. อําเภอนครหลวง

12

74

2

6

4. อําเภอบางซ้าย

6

53

1

4

5. อําเภอบางไทร

23

136

2

9

6. อําเภอบางบาล

16

111

2

4

7. อําเภอบางปะหัน

17

94

1

11

8. อําเภอบางปะอิน

18

149

3

15

9. อําเภอบ้านแพรก

5

27

1

2

10. อําเภอผักไห่

16

128

2

8

11. อําเภอภาชี

8

72

1

7

12. อําเภอมหาราช

12

58

2

5

13. อําเภอลาดบัวหลวง

7

58

1

7

14. อําเภอวังน้อย

10

68

1

9

15. อําเภอเสนา

17

131

3

11

16. อําเภออุทยั

11

107

1

11

209

1,470

27

131

อําเภอ

รวม

ทีม่ า : สํานักงานสถิติจงั หวัดพระนครศรี อยุธยา


สภาพภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศ

จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีสภาพภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึง ที่เรี ยกว่า
“ที่ราบลุ่มเดลต้า” ซึ่งเกิดจากการที่แม่น้ าํ ไหลพัดพาเอา เศษ หิ น ดิน ทราย และตะกอนมาทับถมกัน
เป็ นเวลานานจนกลาย เป็ นที่ราบอันกว้างใหญ่ นอกจากนี้ยงั มีพ้นื ที่ส่วนใหญ่เป็ นทุ่งนา แต่ไม่มี
ภูเขา ไม่มีป่าไม้ บริ เวณศูนย์กลางของจังหวัดเรี ยกกันมาแต่เดิม ตามลักษณะที่มีสายนํ้าล้อมรอบว่า
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“เกาะเมือง” คู่กบั เกาะที่อยูต่ รงข้ามทางด้านเหนือ ซึ่งเรี ยกว่า “เกาะลอย” ด้วยเหตุที่มีแม่น้ าํ สายต่าง
ๆ ไหลผ่าน ได้แก่
1) แม่ นํา้ เจ้ าพระยา เ ป็ น แ ม่ นํ้ า ที่ มี ค ว า ม สํ า คั ญ ที่ สุ ด ข อ ง จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธยาในด้านการเกษตรกรรมและการคมนาคมขนส่ ง แม่น้ าํ เจ้าพระยาเริ่ มตั้งแต่แม่น้ าํ
น่ านและแม่น้ าํ ปิ งไหลมาบรรจบกันที่ปากนํ้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลลงมาทางใต้เข้าเขต
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ แล้วเข้าสู่ จงั หวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี
กรุ งเทพมหานคร และสมุทรปราการ รวมความยาวของแม่น้ าํ นี้ ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ประมาณ 55 กิโลเมตร และแม่น้ าํ นี้มีความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 360 กิโลเมตร
2) แม่ นํ้าป่ าสั ก ต้นนํ้าเกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ์ ในเขตจังหวัดเลย แล้วไหล
ลงมาทางใต้ เข้าเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่อาํ เภอท่าเรื อ แล้วไหลไปรวม กับแม่น้ าํ เจ้าพระยาฝั่ง
ซ้า ยในเขตอํา เภอพระนครศรี อยุธยา ที่ ห น้าวัด พนัญ เชิ ง
รวมความยาวที่ ไ หลผ่า นจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาประมาณ 52 กิโลเมตร และแม่น้ าํ นี้มีความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 500 กิโลเมตร
3) แม่ นํ้าลพบุรี เป็ นแม่น้ าํ ที่แยกจากแม่น้ าํ เจ้าพระยาฝั่งซ้าย ที่อาํ เภอเมือง
สิ งห์บุรี ไหล เข้าเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่อาํ เภอบ้านแพรก อําเภอมหาราช อําเภอบางปะหัน
และอําเภอพระนครศรี อยุธยา แล้ว ไหลไปบรรจบกับแม่น้ ําป่ าสักที่ ห น้าวัดตองปุในเขตอําเภอ
พระนครศรี อยุธยา รวมความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประมาณ 62.5 กิโลเมตร และ
แม่น้ าํ นี้มีความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 85 กิโลเมตร
4) แม่ นํ้าน้ อย แยกจากแม่น้ าํ เจ้าพระยาฝั่งขวาที่อาํ เภอเมืองชัยนาท ไหล เข้า
เขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่อาํ เภอผักไห่ อําเภอเสนา แล้วไปบรรจบกับคลองบางบาล ซึ่ งเป็ น
แม่น้ าํ เจ้าพระยาเดิ มที่ บา้ นสี กุก แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ าํ เจ้าพระยาอี กครั้ งหนึ่ งที่ตาํ บลราช
คราม อําเภอบางไทร รวมความยาวที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรี อยุธยาประมาณ 30 กิโลเมตร และ
แม่น้ าํ นี้ความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 145 กิโลเมตร
ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยทั้งจังหวัดประมาณ 1342.7 มิลลิเมตร มีฤดูกาลแบ่งออกเป็ น 3
ฤดู ดังนี้
1) ฤดูฝน เริ่ มประมาณเดือนพฤษภาคม หรื อต้นเดือนมิถุนายน จนถึงเดือน
ตุลาคม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมหรื อต้นเดือนมิถุนายน เดือนสิ งหาคมหรื อเดือนกันยายน เป็ นเดือนที่
มีฝนตกชุกที่สุดของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ฝนที่ตกในระยะนี้ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ส่วนหนึ่ง อีกส่ วนหนึ่งเป็ นอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน่ จากทะเลจีนใต้ ในช่วง
กลางเดือนตุลาคมฝนจะเริ่ มน้อยลง รวมระยะเวลาของฤดูฝนประมาณ 5 เดือน
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2) ฤดูหนาว เริ่ มประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนจะเป็ นระยะเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว คือ ลมมรสุ มเฉี ยงใต้เริ่ มอ่อนลงลม
มรสุ มตะวันออกเฉี ยง เหนือเข้ามาแทนที่ จึงนับว่าย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิจะไม่ลดตํ่ามากนัก
เพราะจังหวัดพระนครศรี อยุธยา อยูป่ ลายลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือและอยูใ่ กล้อ่าวไทยไออุ่น
จากทะเลทําให้หนาวน้อยลง รวมระยะเวลาของฤดูหนาวประมาณ 3 เดือน
3) ฤดูร้อน เริ่ มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์อิทธิพลของลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือเริ่ มอ่อนลง ทําให้อากาศเริ่ มร้อนและจะร้อน
อบอ้าวที่สุดในเดือนเมษายน สาเหตุเพราะการแผ่รังสี ของดวงอาทิตย์และการถูกปกคลุมด้วยความ
กดอากาศสูงจากทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่ง เป็ นต้นกําเนิดของกระแสลมตะวันออกเฉี ยง
ใต้ที่พดั เข้าสู่อ่าวไทยทําให้อากาศร้อนมากขึ้น
แต่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยายังไม่ร้อนมากที่สุด
เพราะมีแม่น้ าํ ลําคลองมากมายจึงช่วยคลายความร้อนลงได้บา้ ง รวมระยะเวลาของฤดูร้อน ประมาณ
4 เดือน


ทรัพยากรธรรมชาติ

เนื่องจากจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่มและเดลต้าไม่มี
พื้นที่ส่วนที่เป็ นภูเขา ป่ าไม้ ด้วยเหตุน้ ีทรัพยากรธรรมชาติที่สาํ คัญของจังหวัดจึงได้แก่ ดินและนํ้า
ดิน
จัดเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่สาํ คัญของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเพราะ
นอกจากจะใช้ประโยชน์ในส่ วนของการเป็ นผืนดินแล้ว ยังนํามาใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ดินเหนียว
โดยเฉพาะดินใต้นา้ และริ มฝั่งแม่นา้
นิยมนํามาทอิฐมอญสําหรับเป็ นวัสดุก่อสร้างอาคารต่างๆ
ปั จจุบนั มีโรงงานทําอิฐจําหน่ายเกิดขึ้นมากมาย เช่น ที่อาํ เภอบางบาล อําเภอปะหัน อําเภอผักไห่
ดินทราย มีท้ งั ดินแม่น้ าํ และดินบก คุณสมบัติกค็ ือ ใช้เป็ นวัสดุก่อสร้าง
นํา้
เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่สาํ คัญที่ทาํ ให้อยุธยาเป็ นเมืองบริ บูรณ์เนื่องจาก
ประชากรร้อยละ 70 ของจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งนํ้าคือปั จจัยหลักที่ทาํ ให้อาชีพนี้
ประสบความสําเร็ จ
2.1.3 ข้ อมูลประชากร
ประชากร ณ เดือนธันวาคม 2548 รวมทั้งสิ้ น 746,919 คน เป็ นชาย 361,947 คน หญิง
384,972 คน สําหรับอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อําเภอพระนครศรี อยุธยา มีจาํ นวน 61,184
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คนรองลงมา ได้แก่ อําเภอบางปะอิน มีจาํ นวน 60,254 คน อําเภอวังน้อย มีจาํ นวน 43,727 คน คิด
เป็ นอัตราความหนาแน่นของประชากร เฉลี่ย 292 คนต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 2 ประชากรในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาจําแนกรายอําเภอ
หน่วย : คน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

อําเภอ
อําเภอพระนครศรี อยุธยา
อําเภอท่าเรื อ
อําเภอมหาราช
อําเภอนครหลวง
อําเภออุทยั
อําเภอภาชี
อําเภอวังน้อย
อําเภอบ้านแพรก
อําเภอเสนา
อําเภอผักไห่
อําเภอบางปะหัน
อําเภอบางบาล
อําเภอบางซ้าย
อําเภอบางไทร
อําเภอบางปะอิน
อําเภอลาดบัวหลวง
รวมทั้ง 16 อําเภอ

ชาย
29,415
14,692
6,364
8,925
19,126
13,037
21,269
3,375
22,748
12,640
17,333
9,724
7,328
15,661
28,795
17,416
368,454

จํานวนราษฎร
หญิง
31,702
16,106
9,228
10,632
19,972
13,538
21,519
3,865
23,916
13,554
18,897
10,285
7,325
16,361
30,633
17,941
388,649

รวม
61,561
31,156
17,538
20,658
38,906
26,575
42,788
7,240
46,664
26,194
36,230
20,009
14,653
32,022
59,428
35,357
757,103

ทีม่ า : สํานักงานสถิติจงั หวัดพระนครศรี อยุธยา, 2548
 ภาวการณ์ ทาํ งานของประชากร
ผลการสํารวจภาวการณ์ทาํ งานของประชากร ไตรมาสที่ 3: กรกฎาคม - กันยายน
2547 ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาพบว่าจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีจาํ นวนประชากรรวมทั้งสิ้ น
743,988 คน เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปซึ่งอยูใ่ นแรงงานรวม 385,432 คนหรื อคิดเป็ นร้อยละ 51.8
ของประชากรรวม และเป็ นผูท้ ี่ไม่อยูใ่ นกําลังแรงงาน 199,047 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 26.8 ส่ วนผูท้ ี่
มีอายุต่าํ กว่า15 ปี จํานวน 159,509 คน หรื อร้อยละ 21.4
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สําหรับกลุ่มผูท้ ี่อยูใ่ นกําลังแรงงานทั้งหมด 385,432 คน นั้นแยกได้เป็ น
1) ผูม้ ีงานทําจํานวน 380,641 คน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 98.8 ของผูอ้ ยูใ่ นกําลัง
แรงงาน
2) ผูว้ า่ งงาน ซึ่งหมายถึงผูไ้ ม่มีงานทํา และพร้อมที่จะทํางานมีจาํ นวน 4,530
คน หรื อ คิดเป็ นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.2
3) ผูท้ ี่รอฤดูกาล
ซึ่งหมายถึงผูท้ ี่ไม่ได้ทาํ งานและไม่พร้อมที่จะทํางาน
เนื่องจากจะรอทํางานในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป จํานวน 261 คนหรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.1
 การศึกษา
แบ่งเขตพื้นที่เขตการศึกษาเป็ น 2 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ครอบคลุม 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอพระนครศรี อยุธยา อําเภอท่าเรื อ อําเภอ
นครหลวง อําเภอบางปะหัน อําเภอบ้านแพรก อําเภอภาชี อําเภอมหาราช อําเภอวังน้อยและ
อําเภออุทยั ในปี พ.ศ.2547 มีสถานศึกษารวม 242 แห่ง จํานวนนักเรี ยนรวม 84,083 คน มีบุคลากร
ระดับบริ หารและผูช้ ่วย 290 คน ครู ผสู ้ อน 3,730 คน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ครอบคลุม 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบางซ้าย อําเภอบางบาล อําเภอบางปะ
อิน อําเภอผักไห่ อําเภอลาดบัวหลวง อําเภอเสนามีสถานศึกษารวม 207 แห่ง จํานวนนักเรี ยนก่อน
ประถม ประถมและมัธยมรวม 53,918 คน จํานวนครู 2,597 คน
 การนับถือศาสนา
มีจาํ นวนพุทธศาสนิ กชน 711,940 คน คิดเป็ น 95.37 % ศาสนาคริ สต์ 4,956 คน
คิดเป็ น 0.66 % ศาสนาอิสลาม 29,632 คนคิดเป็ น 3.97 % ศาสนสถานในจังหวัดมีท้ งั สิ้ น 568 แห่ ง
เป็ นวัด 504 วัด โบสถ์คาทอลิก 5 แห่ ง และมัสยิด 59 แห่ ง นอกจากนั้นยังมีวดั ร้าง 415 วัดที่พกั สงฆ์
10 แห่ง โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกธรรมบาลีและสามัญรวม 157 แห่ ง ศูนย์พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ 1 แห่ ง พระอารามหลวงชั้นเอกชนิ ดราชวรวิหาร 3 แห่ ง และชั้นโทชนิ ดราชวรวิหาร 1 แห่ ง
ชั้นโทชนิ ดวรวิหาร 3 แห่ ง ชั้นตรี ชนิ ดวรวิหาร 2 แห่ ง และชั้นตรี ชนิ ดสามัญ 1 แห่ งมีพระภิกษุ
9,690 รู ป สามเณร 661 รู ป
โดยสรุ ป แล้ว ประชากรของจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยานับ ถื อ
ศาสนาต่างๆตามอัตราส่ วนดังนี้
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ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริ สต์

ร้อยละ 95.37
ร้อยละ 3.97
ร้อยละ 0.6

2.1.4 ข้ อมูลเศรษฐกิจการค้ า
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ปี 2547 (ไตรมาส 3) ณ วันที่ 7
มกราคม 2548 วิสยั ทัศน์จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นนครแห่งการท่องเที่ยวมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม แหล่งอาหารที่มีคุณภาพเป็ นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีสะอาด เมืองน่าอยู่ ประชาชนอยูด่ ีมีสุขอย่างยัง่ ยืน
 ภาวะการค้ าทัว่ ไป
ภาวะการค้าในช่วงไตรมาสที่ 3 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในสาขาการผลิต คือ
สาขาอุตสาหกรรม การค้าส่ งและค้าปลีกและการบริ การ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ต่างจังหวัดในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สิ นค้าส่ งออก-นําเข้าที่สาํ คัญของจังหวัด คือ ชิ้นส่ วน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์พลาสติก รองเท้า-หนัง อาหาร ประเทศคู่คา้ ญี่ปุ่น
อเมริ กา ไต้หวัน
ภาวการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ช่วงไตรมาสที่ 3 มีจาํ นวน
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดเพิ่มขึ้นรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ น 1,197.29 ล้านบาท
อัตราเงินเฟ้ อ ในช่วงเดือน ม.ค. - ก.ย.47 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2546 สูงขึ้นร้อยละ 5.8% เนื่อง
จาการสูงขึ้นของสิ นค้าหมวดไม่รวมอาหารและเครื่ องดื่ม ร้อยละ 0.4
 ภาวะสิ นค้ าเกษตรทีส่ ํ าคัญของจังหวัด
ข้าวเปลือกเจ้าชนิด 5% ราคาเมตริ กตันละ 6,100-6,400 บาท มีปริ มาณผลผลิต
ออกสู่ ตลาดแล้ว สําหรับการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี 2547 มีโรงสี เข้าร่ วมกับ อคส.
18 ราย มีโรงสี /จุดรับจํานํา 17 ราย ปริ มาณรับจํานําสะสม (ณ 7 มกราคม 2548) จํานวน 65,284.126
เมตริ กตัน

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา  17

ตารางที่ 3 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จีดพี ี (ปี 2545)
อุตสาหกรรม
ค้าปลีก-ค้าส่ ง
เกษตรกรรม
การขนส่ ง สถานที่เก็บสิ นค้า และ
การคมนาคม
บริ การด้านอสังหาริ มทรัพย์
อื่นๆ
(เปลี่ยนแปลงสาขาได้ตามความเหมาะสม)
รายได้ เฉลีย่ ต่ อหัว (ปี 2545)
อัตราการว่ างงาน (กค.-กย.47)
ค่ าแรงขั้นตํ่า
อัตราเงินเฟ้อ (กค.-กย.47/มค.-กย.46)
ทะเบียนนิตบิ ุคคล
รวม - จํานวน
- เงินทุนจดทะเบียน
จดใหม่ - จํานวน (ก.ค.-ก.ย.47)
- เงินทุนจดทะเบียน
แจ้ งเลิก - จํานวน(ก.ค.-ก.ย.47)
การจัดเก็บภาษี (ก.ค.-ก.ย.47)
-ภาษีนิติบุคคล
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ทาํ ประกันวินาศภัย ตาม พ.ร.บ (ก.ค.-ก.ย.47)
ผู้ทาํ ประกันภัยเอือ้ อาทร (ก.ค.-ก.ย.47)
การจดทะเบียนรถยนต์ นั่งไม่ เกิน 7 ทีน่ ั่ง
การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ (ก.ค.-ก.ย.47)
การจําหน่ ายสิ นค้ า OTOP (ก.ค.-ก.ย.47)
สิ นค้ า OTOP สํ าคัญ ได้ แก่ มีดอรัญญิก ดอกไม้
ประดิษฐ์จากต้นโสน เครื่ องใช้บนโต๊ะอาหาร
นํ้าพริ กชนิดต่างๆ ศิลปะประดับมุก เป็ นต้น

197,078.00 ล้านบาท
80.94 %
4.41 %
2.51 %
2.07 %
1.82 %
8.25 %
268,498.00
1.18
142.00
5.80

บาท
%
บาท/วัน
%

709.00
916.11
144.00
780.78
46.00

ราย
ล้านบาท
ราย
ล้านบาท
ราย

2,244.19
1,172.99
35.73
82,377.00
5,723.00
1,210.00
20,417.00

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ราย
ราย
ราย
ราย

1,054,764,722.00 บาท
(รวมยอดจําหน่ายของทั้งจังหวัด)
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ภาวการณ์ ลงทุนและการส่ งเสริมของ BOI

การจดทะเบียนจัดตั้งโรงงานที่คงอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 1,344
โรง เงินทุน 219,781.02 ล้านบาท การจดทะเบียนจัดตั้งโรงงานใหม่ไตรมาส 3 จํานวน 12 โรง
เงินทุน 200.472 ล้านบาท เทียบเท่าไตรมาสก่อน จดทะเบียนจัดตั้ง โรงงานเปิ ดเพิ่มขึ้น 8 โรง
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 166.072 ล้านบาท
พืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด ถัว่ เหลือง มัน
สําปะหลัง สัปปะรด ส้ม กาแฟ ปาล์มนํ้ามัน ยางพาราทุเรี ยน และลําไย
2.1.5 สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีองค์ประกอบเกื้อหนุนกันหลาย
อย่าง ได้แก่
 เกษตรกรรม
เกษตรกรรมยังคงเป็ นอาชีพของคนอยุธยาส่ วนใหญ่เช่นที่เคยเป็ นมาแต่อดีต
ได้แก่
1) การเพาะปลูก ประชากรส่ วนใหญ่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา หรื อ
ร้อยละ 70 มีอาชีพเพาะปลูก รวมพื้นที่ประมาณ 1,597,900 ไร่ แบ่งเป็ นพื้นที่ทาํ นา 1,370,159 ไร่ พืช
ไร่ 33,141 ไร่ ไม้ผลและไม้ยนื ต้น 52,886 ไร่ ส่ วนไม้ดอกอีกประมาณ 11,024 ไร่ ที่เหลืออีก 644 ไร่
เป็ นพื้นที่สาํ หรับเลี้ยงสัตว์
2) การใช้ ทดี่ ินเพือ่ การเกษตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มีพ้นื ที่ท้ งั หมด
1,597,900 ไร่ มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 1,083,847 ไร่ ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร
เป็ นเนื้อที่ของตนเอง 491,001 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 45.30 ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร เป็ นเนื้อที่
ของคนอื่น 592,846 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 54.70 ซึ่งในจํานวนนี้เป็ นเนื้อที่เช่าผูอ้ ื่น 572,022 ไร่ ได้ทาํ ฟรี
18,647 ไร่ รับจํานอง 2,177 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 52.78 0.72 และ 0.20ตามลําดับ ลักษณะการใช้ดินถือ
ครองทางการเกษตร เป็ นที่อยูอ่ าศัย 41,705 ไร่ ที่นา 973,876 ไร่ ปลูกไม้ผลและไม้ยนื ต้น 49,244 ไร่
สวนผักและไม้ดอก 5,549 ไร่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1,063 ไร่ ที่รกร้างว่างเปล่า 522 ไร่ อื่นๆ 11,705 ไร่
พืชไร่ 186 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 3.85 89.85 4.54 0.51 0.10 0.05 1.08 และ 0.02 ตามลําดับ
3) แหล่งนํา้ เพือ่ การเกษตร มีโครงการชลประทาน 13 โครงการ คิดเป็ นพื้นที่
ชลประทาน 1,279,466 ไร่ ครอบคลุมทุกอําเภอ และมีโครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ า12 แห่ง ให้บริ การ
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ในเขตพื้นที่ชลประทาน 159,500 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการด้านการเกษตรและด้านอุตสาหกรรม
4) เกษตรกรรม ปี การเพาะปลูก 2544/45 เนื้อที่เพาะปลูก รวม 1,803,040 ไร่
แยกเป็ น ข้าว 1,680,406 ไร่ ผลผลิต 1,196,188 ตัน ไม้ผลและไม้ยนื ต้น 101,200 ไร่ ผลผลิต 64,092
ตัน พืชผัก พืชไร่ 21,434 ไร่
5) การผลิต การกสิ กรรมเป็ นสาขาที่ทาํ รายได้เป็ นอันดับ 1 พืชเศรษฐกิจหลัก
ได้แก่ ข้าว รองลงมาได้แก่ มะม่วง ส้มเขียวหวาน กล้วยนํ้าว้าผักบุง้ ข้าวโพด สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่
ไก่ เป็ ด สุ กร โค กระบือ และสัตว์น้ าํ จืด
6) การเลีย้ งสั ตว์ เดิมการเลี้ยงสัตว์เป็ นไปเพียงเพื่อการบริ โภค ปั จจุบนั มี
แนวทางที่เปลี่ยนไป โดยมีการเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น จากสถิติปี 2539มีจาํ นวนและชนิดของสัตว์
เศรษฐกิจเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ไก่ เป็ ด โคเนื้อ สุ กร ห่าน กระบือ แพะ แกะ และโค
นม เป็ นต้น
7) การประมง ประมงเป็ นอาชี พ หนึ่ งที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ยมของชาว
พระนครศรี อยุธยา เนื่ องจากมีแหล่งปลาธรรมชาติที่สาํ คัญคือแม่น้ าํ ลําคลองต่างๆโดยเฉพาะแม่นา้
เจ้า พระยา กระทั่ง ได้ชื่ อ ว่ า เป็ นแหล่ ง ประมงนํ้าจื ด แหล่ ง ใหญ่ ข องประเทศไทยอี ก แห่ ง หนึ่ ง
นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงปลา กุง้ กบ ในบ่อตามพื้นที่ต่างๆของจังหวัดอีกจํานวนมาก
8) การสหกรณ◌์ ปี 2546 มีสหกรณ์ท้ งั สิ้ น 57 สหกรณ์ สมาชิก 75,335 คน
แยกเป็ น สหกรณ์ภาคการเกษตร 29 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร27 สหกรณ์ สมาชิก 48,256
คน และ สหกรณ์นิคม 2 สหกรณ์ สมาชิก 529 คน สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 27 สหกรณ์ ได้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์15 สหกรณ์ สมาชิก 18,858 คน และ สหกรณ์ร้านค้า 3 สหกรณ์ สมาชิก 6,256
คน และ สหกรณ์บริ การ 9 สหกรณ์ สมาชิก 1,436 คน และชุมนุมสหกรณ์ จํานวน 1 แห่ง
 อุตสาหกรรม
ปั จ จุ บ ัน มี อุ ต สาหกรรมเกิ ด ขึ้ นมากมาย ทั้ง อุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตั้งกระจายอยูท่ วั่ ไปในพื้นที่จงั หวัด
ทาง
จังหวัดยังสนับสนุ นให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมถึง 3 แห่ ง
ได้แก่ นิ คมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีพ้ืนที่โครงการอยู่ 2,000 ไร่ นิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค มีพ้ืนที่
โครงการ 2,150 ไร่ และนิคมอุตสาหกรรมภาคเอกชน คือ เขตอุตสาหกรรม “สวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ” มีพ้นื ที่โครงการ 1,400 ไร่ โดยจัดเป็ นเขต 2 ของการส่ งเสริ มการลงทุน
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ในส่ วนของอุตสาหกรรมนี้ ปั จจุบนั ถือเป็ นตัวทํารายได้หลักอันดับหนึ่งเข้าสู่
จังหวัดเลยทีเดียว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมค้าส่ งและค้าปลีกมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 การบริการและการท่ องเทีย่ ว
การบริ การและการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาถือเป็ นอุตสาหกรรม
อีกชนิ ดหนึ่ งที่สร้างรายได้ให้กบั จังหวัด เนื่ องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายทั้งในตัว
จัง หวัด และอํา เภอรอบนอก
สถานที่ ต่ า งๆประกอบด้ ว ย โบราณสถาน 529 แห่ ง
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ 2 แห่ ง พิพิธภัณฑสถานเอกชน 1 แห่ ง ศูนย์วฒั นธรรม 4 แห่ ง อุทยาน
ประวัติศาสตร์ 1 แห่ ง
2.1.6 การคมนาคม
 ทางรถไฟ
เส้นทางคมนาคมทางบกจากกรุ งเทพฯ ถึงพระนครศรี อยุธยา ที่ทนั สมัยสาย
แรก คือ เส้นทางรถไฟ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึ้นและเปิ ดเส้น ทางเดินรถ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2439 ระยะทางจากกรุ งเทพฯ – อยุธยา ประมาณ 72
กิโลเมตรปั จจุบนั ทางรถไฟที่ผา่ นจังหวัด พระนครศรี อยุธยา มี 2 สาย คือ สายเหนือและสาย
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยผ่านเข้ามาที่อาํ เภอบางปะอิน พระนครศรี อยุธยา แล้วไปแยกออกจากกัน
ที่อาํ เภอภาชี ตรง”สถานีชุมทางบ้านภาชี” ขบวนรถไฟโดยสารสายเหนือ ผ่านขึ้น – ล่อง รับส่ ง
ผูโ้ ดยสาร วันละประมาณ 18 ขบวน และขบวนรถไฟโดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านขึ้น –
ล่อง รับส่ งผูโ้ ดยสารวันละประมาณ 18 ขบวน จากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้เสนอให้เขตพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นจุดเชื่อมโยงระหว่างภาค โดย
เป็ นศูนย์ขนถ่ายสิ นค้าทางรถไฟและรถบรรทุก และเป็ น ศูนย์รับ – ส่ งผูโ้ ดยสารของภาค ทั้งนี้เพื่อ
ตอบสนองนโยบายกระจายความเจริ ญสู่ภูมิภาค และบรรเทาความแออัดการจราจรของกรุ งเทพฯ
ทําให้การคมนาคมทางรถไฟมีความสําคัญมากขึ้น ปัจจุบนั มีโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทาง
รถไฟที่สาํ คัญ ได้แก่
1) โครงการรถไฟทางคูข่ องการรถไฟแห่งประเทศไทย
กําหนดสร้าง
เส้นทางรถไฟทางคู่ แบ่งเป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงสถานีรังสิ ต – ชุมทางบ้านภาชี ช่วงชุมทางบ้านภาชี –
สถานีลพบุรี ช่วงชุมทางบ้านภาชี – สถานีมาบกะเบา แก่งคอย
2) โครงการรถไฟความเร็ วสูงจากกรุ งเทพฯ ไปสู่ภูมิภาคทัว่ ประเทศ
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 ทางรถยนต์
เส้นทางรถยนต์ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการปฏิรูป
การปกครอง จัดตั้งมณฑลกรุ งเก่าได้มี การสร้างถนนรอบเมืองติดต่อระหว่างส่ วนราชการต่าง ๆ
จนถึงภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็ นต้นมา ได้มีการอนุญาตให้ราษฎรเข้าไป
ตั้งบ้านเรื อนอยูอ่ าศัย ทํามาหากินภายในเกาะเมืองจึงมีการสร้างถนนเป็ นเครื อข่ายหลายสาย รวมทั้ง
มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าํ ป่ าสัก คือ สะพานปรี ดีธาํ รง เชื่อมเกาะเมืองกับพื้นที่ดา้ นนอก แล้วทํา
ถนนเชื่อมต่อไปถึงพหลโยธิน ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ) ระยะทางระหว่างอยุธยา – วังน้อย –
กรุ งเทพฯ 80 กิโลเมตร นับแต่น้ นั เป็ นต้นมาอยุธยาก็เปิ ดเส้น ทางกับพื้นที่ภายนอกได้โดยสะดวก
ต่อมาได้มีการสร้างถนนสายเอเชีย ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32) ผ่าน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ทําให้การเดินทางติดต่อระหว่างอยุธยา – กรุ งเทพฯ ด้วยระยะทาง 75 กิโลเมตร
ยิง่ สะดวกขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบนั ได้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าํ ป่ าสักเพิ่มขึ้นอีก ทั้งเส้นทางขาเข้าและ
ออกตัวเมืองจังหวัดพระนครศรี อยุธยา คือ สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คู่ขนานไปกับ
สะพานปรี ดีธาํ รง
ปัจจุบนั การคมนาคมของจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีความสะดวกรวดเร็ ว
สอดคล้องกับนโยบายที่ส่งเสริ มให้มีการใช้พ้นื ที่เพื่อการอุตสาหกรรมหลายประเภท
โครงการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ ได้แก่
1) โครงการขยายถนนสมเด็จ – ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ บางไทร โดยเพิม่
ช่องทางจราจร 2 ช่อง เป็ น 10 ช่องทาง เพื่อรองรับจุดขึ้นลงทางแจ้งวัฒนะ บางพูน – บางไทร และ
บรรจบกับถนนวงแหวนรอบนอก
2) โครงการปรับปรุ งถนนสายปทุมธานี – เสนา เป็ นการปรับปรุ งขยายผิว
จราจร
3) โครงการถนนวงแหวนรอบนอก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 37) ด้าน
ตะวันตกตัดผ่านอําเภอบางไทร และอําเภอบางปะอิน
4) โครงการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กําหนดจะทําทางด่วนปาก
เกร็ ด – บางปะอิน บางปะอิน – ป่ าโมก และ บางปะหัน – บ้านนา – พานทอง
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่สมั พันธ์กบั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เช่นนี้ยอ่ มทําให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ต่ก่อนมา
ของชาวอยุธยาอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เพราะสิ่ งที่จะมาพร้อม ๆ กับเส้นทางคมนาคม คือสังคมวัฒนธรรมอย่างใหม่ ซึ่งชาวอยุธยา
จะต้อง ปรับตัวเองอย่างชาญฉลาด จึงจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงได้อย่างทันกาล
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 ทางเรือ
เส้นทางแม่น้ าํ เจ้าพระยา สามารถติดต่อได้ท้ งั กรุ งเทพมหานครและล่องขึ้นไป
ถึงจังหวัดในเขตภาคเหนือ ปั จจุบนั การเดินทางทางนํ้าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศมาก เพราะนอกจากจะสามรถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้แล้ว ระหว่าง
เดินทางยังได้ชื่นชมทัศนียภาพอันเป็ นธรรมชาติ วิถีชีวติ ของชาวบ้านที่อยูร่ ิ มนํ้า ตลอดจนได้ศึกษา
ประวัติศาสตร์ของสองฝั่งริ มนํ้าเป็ นอย่างดี
2.1.7 การบริการสาธารณะ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาโรงงานไฟฟ้ า 17 แห่ ง ในการให้บริ การแก่ประชาชน ,
องค์กรธุรกิจ และอื่นๆ คิดเป็ นการบริ โภคไฟฟ้ า 206,590,310 กิโลวัตต์ ต่อชัว่ โมงสําหรับผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
146,933 ครัวเรื อนมีแหล่งผลิตนํ้าประปา 8 แห่ง โดยสามารถผลิตนํ้าประปาได้ 30,284,400
ลูกบาศก์เมตร สําหรับผูใ้ ช้น้ าํ 32,021 ครัวเรื อน โดยมีสถานีจ่ายนํ้า 169 แห่ ง มีการให้บริ การ
หมายเลขโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ 50,384 หมายเลขสําหรับผูใ้ ช้เบอร์โทรศัพท์ 42,976
หมายเลข และเป็ นเบอร์ของบริ ษทั TT&T 34,912 หมายเลขสําหรับผูใ้ ช้เบอร์โทรศัพท์ 29,416
หมายเลข สําหรับประชาชน, องค์กรธุรกิจ, หน่วยงานราชการ และอื่นๆ ตลอดจนมีที่ทาํ การ
ไปรษณี ย ์ 21 แห่งครอบคลุมทั้งจังหวัด
2.1.8 ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพืน้ เมือง
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองประจําจังหวัด
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีงานศิลปหัตถกรรมที่ข้ ึนชื่อเป็ นที่ยอมรับของชาวไทยและชาว
ต่างประเทศอยูห่ ลายประเภท อาทิ
1) มีดอรัญญิก ทําที่บา้ นต้นโพธิ์ไผ่หนอง ตําบลท่าช้าง อําเภอนครหลวง ผลิตมีด
ทุกชนิด ทุกขนาด ส่ งไปขายทัว่ ประเทศ
2) เครื่องทองลงหิน ทําที่หมู่บา้ นอรัญญิก ตําบลท่าช้าง อําเภอนครหลวง ทํา
ผลิตภัณฑ์ลงหิ น เช่น ขัน แจกัน มีด ส้อม ส่ งไปขายต่างประเทศ
3) เครื่องประดับมุก ทําที่หมู่บา้ นตําบลท่าวาสุ กรี ตําบลไผ่ลิง ผลิตภัณฑ์ มี โตก
เตียบ ตะลุ่ม กี๋ ถาดผลไม้ กะบะ โต๊ะหมู่บูชา
4) การแกะสลักไม้
ทําที่ตาํ บลบ้านใหม่ ตําบลวัดตูม และตําบลประตูชยั
ผลิตภัณฑ์ คือ โต๊ะหมู่บูชา ตู ้ เตียง หี บศพ โต๊ะเครื่ องแป้ ง ตูพ้ ระธรรม ธรรมาสน์ ฯลฯ
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5) เครื่องปั้นดินเผา
อยูท่ ี่ตาํ บลคานหาม
ริ มถนนโรจนะ
อําเภอ
อุทยั ผลิตภัณฑ์มี เครื่ องประดับแจกัน ที่เขี่ยบุหรี่ แบบต่าง ๆ กระเบื้องเคลือบมุงหลังคา เสา
ระเบียงเคลือบ ฯลฯ
6) การทํางอบ ทําที่อาํ เภอบางปะหัน ทุกตําบล ผลิตภัณฑ์งอบสานด้วย ใบ
ลาน หมวกใบลานสานโครงด้วยไม้ไผ่แล้วกรุ ดว้ ยใบลานใช้ในการสวมศีรษะ ป้ องกันแดด และฝน
7) การทําจักสานไม้ ไผ่ ทําที่บา้ นตานิม อําเภอบางปะหัน ตําบลบ้านใหม่ อําเภอ
บ้านแพรก เช่น
* กระจาด ตะแกรง กระบุง ที่บา้ นตานิม
* สานพัดสี และผลิตภัณฑ์จากไม้ซาง
เช่น
บ้านทรงไทย
เรื อนแพ
รถไฟ เกวียน แจกัน ชิงช้า ฯลฯ ที่อาํ เภอบ้านแพรก
8) เครื่องจักสานด้ วยหวาย ทําที่ตาํ บลหัวเวียง ตําบลบ้านกระทุ่ง ตําบลบ้าน
โพธิ์ อําเภอเสนาผลิตภัณฑ์มี ตะกร้า กระจาด ถาดผลไม้ เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ฝี มือประณี ต
สวยงาม
9) การสานปลาตะเพียน และเครื่องแขวน ทําที่หมู่บา้ นหัวแหลม ตําบลท่าวาสุ กรี
และบ้าน รัตนไชย ตําบลประตูชยั อําเภอพระนครศรี อยุธยา ผลิตภัณฑ์ มี ปลาตะเพียนแขวนเป็ น
พวง ๆ มีแม่ปลา และลูกปลาทาสี สวยงาม และเครื่ องแขวนมี ตัก๊ แตน นกผีเสื้ อ
10) หัวโขน ทําที่บา้ น ม.ร.ว.จรู ญสวัสดิ์ สุ ขสวัสดิ์
บ้านเลขที่ 5/1 ตําบลท่า
วาสุ กรี เป็ นศิลปหัตถกรรมในครอบครัว ผลิตภัณฑ์เป็ นรู ปหัวโขน ซึ่งประกอบด้วย ใบหน้าของตัว
แสดงในเรื่ องรามเกียรติ์ มีท้ งั ขนาดเล็กที่ทาํ เป็ นของขวัญ และขนาดใหญ่ ที่สวมในการแสดง
11) ตุ๊กตาชาวบ้ าน ผลิตที่หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านกระมัง เป็ นศิลปหัตถกรรม ภายใน
ครอบครัว มีคุณสําเริ ง โบราณ จัดแสดงการละเล่นต่างๆ ของชาวชนบท การประกอบอาชีพและ
ศิลปพื้นเมืองแบบต่าง ๆ
12) การสร้ างบ้ านทรงไทย ทําที่บา้ นตําบลโพธิ์สามต้น อําเภอบางปะหัน จัดทําด้วย
ไม้สกั ทองทั้งหลัง ส่ วนพื้นใช้ไม้ตะแบก ไม้มะม่วง ไม้แดง
13) การเจียระไนพลอย ทําที่ตาํ บลบ้านแพรก อําเภอบ้านแพรก หมู่บา้ นเจ้า
เจ็ดอําเภอเสนา โดยรับพลอยมาจากกรุ งเทพฯ เมื่อเจียระไนเสร็ จแล้ว จึงส่ งไปประกอบอีกครั้ง
14) การจัดสานก้ านมะพร้ าว มาสานเป็ นตะกร้าถือ กระจาดใส่ ผลไม้
15) การทําดอกไม้ ด้วยต้ นโสน ทํามากที่ตาํ บลสวนพลู อําเภอพระนครศรี อยุธยา
และตําบลบ้านกรด อําเภอบางปะอิน ผลิตภัณฑ์เป็ นดอกไม้หลายประเภท ย้อมด้วยสี สวยงาม
มาก ส่ งไปขายต่างประเทศ
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16) การปั้นหม้ อดิน ทีต่ ําบลคลองสระบัว ผลิตภัณฑ์เป็ นหม้อหุ งข้าวไม่มีหู สําหรับ
หุงข้าว และต้มยาสมุนไพร และหม้อดินสําหรับแกง เตาดิน
17) การทําอิฐมอญและอิฐทนไฟ ทํากันมากที่อาํ เภอบางบาล อําเภอพระนครศรี
อยุธยา และอําเภอนครหลวง ส่ งไปขายใช้ในการก่อสร้างตึก บ้าน และอาคารอื่น ๆ
2.2 บทบาท ภารกิจ ของกลุ่ม/องค์ กรประชาชนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเข้ าโครงการ
2.2.1 บทบาท ภารกิจ ของกลุ่ม/องค์ กรและสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยานั้นมี บทบาท ภารกิจ
ฐานะทางการเงิน และปริ มาณธุรกิจของกลุ่ม/องค์กรในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่งได้แบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ด้วยกันดังนี้ คือ (1) สหกรณ์ที่สามารถตรวจสอบบัญชีได้ท้ งั หมดในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยามีจาํ นวนทั้งสิ้ นจํานวน 56 สหกรณ์ (2) กลุ่มเกษตรกรที่สามารถตรวจสอบบัญชี
ได้ท้ งั หมดในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามีท้ งั สิ้ นจํานวน 96 กลุ่ม (3) กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์
ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาจํานวน 90 กลุ่ม และ (4) กลุ่มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
สังกัดกรมพัฒนาชุมชนจํานวน 101 กลุ่ม จะสามารถจําแนกกลุ่ม/องค์กรประชาชนได้ดงั นี้
1) สหกรณ์ ทสี่ ามารถตรวจสอบบัญชีได้ ท้งั หมดในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สหกรณ์ เป็ นองค์กรทางธุรกิจรู ปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากองค์กรทางธุรกิจทัว่ ๆ
ไปเพราะนอกจากมิติทางด้านธุรกิจแล้วยังเน้นมิติทางสังคมอีกด้วย ซึ่งรายละเอียดที่จะกล่าวถึงใน
ส่ วนของสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ได้แก่ การจําแนกประเภทของสหกรณ์ จํานวน
สมาชิก ฐานะทางการเงิน ปริ มาณทางธุรกิจของสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ ใ นพื้ น ที่ จ ัง หวัด พระนครศรี อยุ ธ ยาที่ ส ามารถ
ตรวจสอบบัญชี ได้ท้ งั หมดจํานวน 56 สหกรณ์ ข้อมูล ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม พ.ศ.2547 สามารถ
จําแนกสหกรณ์ได้เป็ น 5 ประเภทดังนี้ คือ (1) สหกรณ์การเกษตร 28 สหกรณ์ (2) สหกรณ์นิคม 2
สหกรณ์ (3) สหกรณ์ออมทรัพย์ 15 สหกรณ์ (4) สหกรณ์ร้านค้า 2 สหกรณ์ และ (5) สหกรณ์บริ การ
9 สหกรณ์ สหกรณ์ ซึ่ งสหกรณ์การเกษตรมีจาํ นวนมากที่สุด มีจาํ นวน 28 สหกรณ์ คิดเป็ นร้อยละ
50 ของปริ มาณสหกรณ์ท้ งั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยามีจาํ นวน
สหกรณ์รวมทุกประเภทมากที่สุดในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีจาํ นวน 11 สหกรณ์คิดเป็ นร้อยละ
19.6 ของสหกรณ์ท้ งั หมด 56 สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา (ตารางที่ 4)
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สมาชิก สหกรณ์ท้ งั 56 สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาที่สามารถ
ตรวจสอบบัญชีได้น้ ีมีสมาชิกรวมทั้งหมดจํานวน 74,939 คน ซึ่งจํานวนสมาชิกของสหกรณ์น้ ี คิด
เป็ น 10.07% ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา สหกรณ์ประเภทสหกรณ์
การเกษตรมีจาํ นวนสมาชิกมากที่สุด มีจาํ นวน 49,161 คนหรื อคิดเป็ นร้อยละ 65.60 ของสมาชิก
สหกรณ์ท้ งั หมด 56 สหกรณ์ (ตารางที่ 4) เหตุที่สหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรมีจาํ นวนสมาชิก
มากที่สุดด้วยเหตุที่วา่ สหกรณ์ประเภทนี้มีจาํ นวนสหกรณ์มากเป็ นครึ่ งหนึ่งของสหกรณ์ท้ งั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยาและสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พระนครศรี อยุธยา จํากัด เป็ น
สหกรณ์ที่มีจาํ นวนมากเป็ นอันดับแรกของสหกรณ์ท้ งั หมดจํานวน
56
สหกรณ์ในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาซึ่งมีจาํ นวนสมาชิกจํานวน 30,004 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.04 ของสมาชิกสหกรณ์
ทั้งจังหวัดพระนครศรี อยุธยาหรื อคิดเป็ นร้อยละ 61.04 ของสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ประเภท
สหกรณ์การเกษตร (ตารางผนวกที่ 1)
กราฟแสดงจํานวนสมาชิกสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดพระนครศรี อยุธยาปี 2547
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ภาพที่ 3 จํานวนสมาชิกแยกตามประเภทสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฐานะทางการเงิน สหกรณ์ท้ งั หมดจํานวน 56 สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยามีสถานะภาพทางด้านการเงินดังนี้ (ตารางผนวกที่ 1)
ทุนของสหกรณ์ สหกรณ์ท้ งั 56 สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามีทุน
ของสหกรณ์รวมทั้งสิ้ นประมาณ 2,609 ล้านบาท โดยจําแนกทุนออกได้เป็ น (1) ทุนเรื อนหุน้
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ประมาณ 2,053 ล้านบาท (2) ทุนสํารองประมาณ 290 ล้านบาท (3) ทุนสะสมอื่น ๆ ประมาณ 58
ล้านบาท (4) กําไรรอการจัดสรรซึ่งมีเพียงสหกรณ์เดียวเท่านั้นคือ สหกรณ์การเกษตรวังน้อย จํากัด
ประมาณ 3.31 ล้านบาท (5) กําไร (ขาดทุน) สะสมประมาณ 7.71 แสนบาท และ (6) กําไร (ขาดทุน)
สุ ทธิประจําปี ประมาณ 153 ล้านบาท (ตารางที่ 5)
สิ นทรั พย์ สหกรณ์ท้ งั 56 สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามีสินทรัพย์
รวมทั้งสิ้ นประมาณ 3.98 พันล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พระนครศรี อยุธยามีสินทรัพย์มาก
ที่สุดคือประมาณ 2.1 พันล้านบาทซึ่งคิดเป็ น 52.86% ของสิ นทรัพย์รวม 56 สหกรณ์และมีสมาชิก
8,138 คน คิดเป็ น 10.86% ของสมาชิกสหกรณ์ท้ งั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (ตารางที่ 5)
หนีส้ ิ น จํานวนหนี้สินของสหกรณ์ท้ งั
56 สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยามีหนี้สินรวมทั้งหมดประมาณ 1.42 พันล้านบาท หรื อประมาณ 35.67% ของ
สิ นทรัพย์รวม 56 สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พระนครศรี อยุธยามีภาวะหนี้สินมากที่สุดคือ
ประมาณ 463 ล้านบาทหรื อประมาณ 32.60%ของหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ 56 สหกรณ์ และ
ประมาณ 22.05% ของสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พระนครศรี อยุธยา (ตารางที่ 5)
ปริ มาณธุรกิจ ในปี 2547 สหกรณ์ท้ งั 56 สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยามีปริ มาณธุรกิจรวมประมาณ 3.31 พันล้านบาท ซึ่งแยกได้เป็ นรับฝากเงิน
ประมาณ 668.47 ล้านบาท การให้กู้ ซึ่งปริ มาณเงินในการให้กปู้ ระมาณ 2.38 พันล้านบาท คิดเป็ น
ประมาณ 60.86% ของปริ มาณธุรกิจสหกรณ์ท้ งั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา การจัดหาสิ นค้ามา
จําหน่ายประมาณ 252.09 ล้านบาท การรวบรวมผลผลิตประมาณ 30.20 ล้านบาท การให้บริ การและ
ส่ งเสริ ม 8.54 ล้านบาท ตามลําดับ (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 4 สถานภาพการดําเนินการของสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2547
ที่

ประเภทสหกรณ์

จํานวนสหกรณ์

จํานวนสมาชิก

ปริมาณธุรกิจ

ทุนดําเนินงาน

หนีส้ นิ

ทุนของสหกรณ์

(สหกรณ์ )

(คน)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 สหกรณ์การเกษตร

28

49,161

629,928,507.67

1,050,962,382.91

698,866,638.31

352,066,737.60

2 สหกรณ์นิคม

2

506

1,155,408.81

27,907,241.98

503,232.68

27,404,009.30

3 สหกรณ์ออมทรัพย์

15

19,084

2,567,261,920.14

2,881,903,745.28

4 สหกรณ์ร้านค้ า

2

4,709

109,896,945.31

4,557,099.75

5 สหกรณ์บริ การ

9

1,479

5,935,901.16

12,638,857.04

56

74,939

3,314,208,683.09

3,977,969,326.96

ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ,2547

7,089,691.76

5,549,165.28

1,423,756,872.58 2,609,626,923.38
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รวม

714,185,880.65 2,223,161,340.63
1,445,670.57
3,111,429.18

ตารางที่ 5 ทุนของสหกรณ์สหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ทุนของสหกรณ์ ( บาท )
ที่

ประเภทสหกรณ์

1 สหกรณ์การเกษตร
2 สหกรณ์นิคม

ทุนสํารอง

ทุนสะสมอื่น ๆ

กําไร (ขาดทุน)

การจัดจัดสรร

สะสม

สุทธิประจําปี

รวม

199,675,740.00

108,150,580.75

29,858,382.09

3,309,573.81

-

5,536,991.54

1,286,215.00

16,566,694.66

3,315,816.28

-

-

6,235,283.36

1,850,383,822.00

162,691,468.51

23,309,401.79

-

-

360,748.97

606,750.98

-

770,624.15

617,859.77

1,445,670.57

-

-

445,671.48

5,549,165.28

4 สหกรณ์ร้านค้ า

630,935.00

5 สหกรณ์บริ การ

1,590,390.00

2,586,351.44

926,752.36

2,053,567,102.00

290,355,844.33

58,017,103.50

รวม

กําไรรอ

ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ,2547

3,309,573.81

352,066,737.60

27,404,009.30
131,352,187.31 2,223,161,340.63

770,624.15 144,187,993.46 2,609,626,923.38
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3 สหกรณ์ออมทรัพย์

ทุนเรื อนหุ้น

กําไร
(ขาดทุน)

ตารางที่ 6 ปริมาณธุรกิจสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา

ที่

ประเภทสหกรณ์

รั บฝากเงิน

ให้ ก้ ูเงิน

ปริมาณธุรกิจ (บาท)
จัดหาสินค้ ามา
จําหน่ าย
รวบรวมผลผลิต

กําไร (ขาดทุน)
ให้ บริการ
และ

รวม

สุทธิ

ส่ งเสริม
1 สหกรณ์การเกษตร
2 สหกรณ์นิคม

275,644,595.50

140,855,851.87

3,655.81

699,129.00

452,624.00

-

-

475,742,402.56

2,100,897,400.94

73,910.00

-

-

109,890,077.27

-

-

-

1,183,970.00

4 สหกรณ์ร้านค้ า

6,868.04

5 สหกรณ์บริ การ

451,254.16

7,485,480.00

818,617.00

668,465,751.55

2,384,726,605.44

252,091,080.14

รวม

ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2547)

-

30,202,144.18 7,359,644.98

629,928,507.67

5,536,991.54

1,155,408.81

6,235,283.36
2,567,291,920.14 131,352,187.31
109,896,945.31

617,859.77

5,935,901.16

445,671.48

30,202,144.18 8,543,614.98 3,314,208,683.09 144,187,993.46
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3 สหกรณ์ออมทรัพย์

192,261,570.98
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2) กลุ่มเกษตรกรทีส่ ามารถตรวจสอบบัญชีได้ ท้งั หมดในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ประเภทกลุ่มเกษตรกร จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีกลุ่มเกษตรกรที่สามารถ
ตรวจสอบบัญชีได้ท้ งั หมดจํานวน 96 กลุ่ม จากข้อมูล ณ สิ้ นเดือนตุลาคม พ.ศ.2547 โดยสามารถ
จําแนกประเภทกลุ่มเกษตรกรได้ดงั นี้ (1) ประเภทกลุ่มทํานา มีจาํ นวน 90 กลุ่มซึ่งมีจาํ นวนมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 93.75 โดยที่อาํ เภอบางไทรมีจาํ นวนกลุ่มเกษตรกรประเภทกลุ่มทํานามากเป็ นอันดับ
แรกของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาคือมีถึง 13 กลุ่มคิดเป็ นร้อยละ 14.44 ของประเภทกลุ่มทํานา (2)
ประเภทกลุ่มทําสวน มีจาํ นวน 5 กลุ่มคิดเป็ นร้อยละ 5.21 และ (3) ประเภทกลุ่มผูล้ ้ ียงสัตว์ มีจาํ นวน
1 กลุ่ม คือกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสัตว์น้ าํ บางชะนี อําเภอบางบาลคิดเป็ นร้อยละ 1.04 ของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด
ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา (ตารางที่ 7)
สมาชิก
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามีจาํ นวนทั้งหมด
จํานวน 96 กลุ่มมีสมาชิกรวมทั้งสิ้ น 9,324 คน คิดเป็ น 1.23% ของประชากรทั้งจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา (ตารางที่ 7) ประเภทกลุ่มทํานาเป็ นประเภทกลุ่มเกษตรกรที่มีจาํ นวนสมาชิกมาก
ที่สุดซึ่งมีสมาชิกจํานวน 8,964 คน คิดเป็ นประมาณร้อยละ 96.14 ของจํานวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรประเภทกลุ่มทํานาในพื้นที่อาํ เภอบางไทรมีจาํ นวน
ทั้งจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
สมาชิกมากที่สุดจํานวน 1,067 คน หรื อประมาณร้อยละ 11.90 ของจํานวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ประเภทกลุ่มทํานาทั้งหมด หรื อประมาณร้อยละ 11.44 ของจํานวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา กลุ่มเกษตรกรประเภทกลุ่มทําประมงและเลี้ยงสัตว์น้ าํ เป็ นประเภทที่มี
จํานวนสมาชิกน้อยที่สุดเนื่องจากมีเพียงกลุ่มเดียวได้แก่กลุ่มผูเ้ ลี้ยงสัตว์น้ าํ บางชะนีมีสมาชิกเพียง 73
คนเท่านั้น (ตารางผนวกที่ 2) ดังภาพที่ 4
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กราฟแสดงจํานวนสมาชิกกลุ่ มเกษตรกรในพืน้ ที่จังหวัดพระนครศรี อยุธยาปี 2547
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ภาพที่ 4 จํานวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฐานะทางการเงิน กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาทั้งหมดจํานวน 96 กลุ่ม
มีสถานะทางการเงิน ในปี 2547 แยกได้ดงั นี้คือ ทุนดําเนินงาน สิ นทรัพย์ หนี้สิน และทุนของกลุ่ม
เกษตรกรซึ่งแยกเป็ น ทุนเรื อนหุ น้ ทุนสํารอง ทุนสะสมอื่น ๆ กําไรรอการจัดสรร กําไร(ขาดทุน)
สะสม กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิประจําปี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตารางผนวกที่ 2)
ทุนดําเนินงาน กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามีทุนดําเนินงานรวมทั้งสิ้ น
ประมาณ 14.79 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรกลุ่มทํานาในพื้นที่อาํ เภอบางไทรมีปริ มาณทุนในการ
ดําเนินงานมากที่สุด ประมาณ 3.99 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 26.98 ของทุนดําเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกรทั้งหมดและกลุ่มเกษตรกรกลุ่มทํานาที่มีทุนดําเนินงานน้อยที่สุดคือกลุ่มทํานานาคู
มี
ปริ มาณทุนดําเนินงานเพียง 47.75 บาทเท่านั้นซึ่งเป็ นจํานวนที่นอ้ ยมากเนื่องจากประสบกับปั ญหา
ขาดทุนและภาวะหนี้สินที่มากกว่าสิ นทรัพย์ ส่ วนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มทํานาที่ไม่มีทุนดําเนินงาน
ได้แก่ กลุ่มทํานาโคกช้าง กลุ่มทํานาลาดนํ้าเค็ม อําเภอผักไห่ กลุ่มทํานาบ้านแถว อําเภอเสนา กลุ่ม
ทํานาคลองพระยาบันลือและกลุ่มทํานาพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวงเนื่องจากไม่มีสินทรัพย์
ท้ายสุ ดกลุ่มทํานาเสนาบ้านละมุ ไม่มีทุนดําเนินงาน เช่นกันเนื่องจากเป็ นกลุ่มจัดตั้งใหม่ (ตารางที่
8)
สิ นทรั พย์ กลุ่มเกษตรกรทั้ง 96 กลุ่ม ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามีสินทรัพย์รวม
ทั้งสิ้ นประมาณ 15.52 ล้านบาท ซึ่งถ้าพิจารณาในภาพรวมของทุกอําเภอ พบว่าบางไทรมีสินทรัพย์
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มากที่สุดคือประมาณ 4.7 ล้านบาทคิดเป็ นประมาณ 30.28 ของปริ มาณสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของกลุ่ม
เกษตรกรทั้งจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ขณะที่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มทํานาเทพมงคล เป็ นกลุ่มเกษตรกร
ที่มีปริ มาณสิ นทรัพย์มากที่สุดประมาณ 1.92 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 12.37 ของปริ มาณสิ นทรัพย์
ทั้งหมดของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 96 กลุ่มในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา รองลงมาได้แก่กลุ่ม
เกษตรกรกลุ่มทํานาสามตุ่มประมาณ 1.04 ล้านบาทหรื อประมาณร้อยละ 6.70 ของปริ มาณสิ นทรัพย์
ทั้งหมดของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา (ตารางที่ 7) ดังภาพที่ 5
หนีส้ ิ น กลุ่มเกษตรกรทั้ง 96 กลุ่ม ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามีหนี้สินรวมทั้งสิ้ น
ประมาณ 17.88 ล้านบาท ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรอยูจ่ าํ นวนไม่นอ้ ยที่อยูใ่ นสภาวะที่หนี้สินมากกว่า
สิ นทรัพย์อนั เป็ นเหตุให้กลุ่มอยูใ่ นสภาวะที่ตอ้ งเผชิญกับการขาดทุน ซึ่งส่ งผลต่อกลุ่มเกษตรกรและ
ส่ งผลโดยตรงต่อสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรในด้านฐานะความเป็ นอยู่ กลุ่มทํานาเทพมงคล อําเภอ
บางซ้าย เป็ นกลุ่มเกษตรกรที่มีปริ มาณหนี้สินมากที่สุดประมาณ 2.76 ล้านบาทหรื อประมาณร้อยละ
15.44
ของปริ มาณหนี้สินของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและมีปริ มาณที่มากกว่า
สิ นทรัพย์ รองลงมาได้แก่กลุ่มทํานาวังพัฒนามีหนี้สินประมาณ 2.45 ล้านบาทซึ่งมากกว่าสิ นทรัพย์
เช่นกัน (สิ นทรัพย์มีเพียง 1,393.87 บาทเท่านั้น) แต่กลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีภาระหนี้สินก็มีอยูห่ ลาย
กลุ่ม (ยกเว้นกลุ่มที่ไม่มีสิทรัพย์/ทุนดําเนินงานและกลุ่มจัดตั้งใหม่) ได้แก่ กลุ่มทํานาท่าเจ้าสนุก
กลุ่มทํานาโพธิ์เอน อําเภอท่าเรื อ กลุ่มทํานาช่างเหล็ก อําเภอบางไทร กลุ่มทํานาบางหลวงโดด กลุ่ม
ทํานาทางช้าง กลุ่มทํานามหาพราหมณ์ อําเภอบางบาล กลุ่มทํานาท่าตอ กลุ่มทํานาโรงช้าง กลุ่มทํา
นากระทุ่มอําเภอมหาราชและกลุ่มทํานาสามกอ อําเภอเสนา (ตารางที่ 7) ดังภาพที่ 5
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กราฟแสดงสินทรั พย์ และหนี ส้ ินของกลุ่มเกษตรกรในพืน้ ที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาปี 2547
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ภาพที่ 5 ปริมาณสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นตามประเภทกลุ่มเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทุนของกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาที่สามารถ
ตรวจสอบบัญชีได้มีจาํ นวน 96 กลุ่ม ซึ่งมีทุนของกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งสิ้ นประมาณ 3.40 ล้านบาท
หรื อประมาณร้อยละ 21.91 ของสิ นทรัพย์ของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยจําแนก
ทุนออกได้เป็ น (1) ทุนเรื อนหุ น้ ของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดพระนครศรี อยุธยาประมาณ 1.29 ล้านบาท
(2) ทุนสํารองประมาณ 5,37 บาท (3) ทุนสะสมอื่น ๆ ประมาณ 0.59 ล้านบาท (4) กําไรรอการ
จัดสรรประมาณ 1.07 ล้านบาท (5) กําไร (ขาดทุน) สะสมนั้นขาดทุนประมาณ 3.19 ล้านบาทกลุ่ม
เกษตรกรที่มีกาํ ไรสะสมได้แก่ กลุ่มทํานาวัดตะกู อําเภอบางบาลเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น กลุ่ม
เกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ นั้นประสบกับภาวการณ์ขาดทุนสะสม และ (6) กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิประจําปี ก็
เช่นกันเกิดภาวการณ์ขาดทุนประมาณ 1.73 ล้านบาท (ตารางที่ 8)
ปริมาณธุรกิจ ในปี 2547 กลุ่มเกษตรกรทั้ง 96 กลุ่ม ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามี
ปริ มาณธุรกิจประมาณ 13.11 ล้านบาท ปริ มาณธุรกิจแยกประเภทได้แก่ (1) รับฝากเงิน (2) ให้กเู้ งิน
(3) จัดหาสิ นค้ามาจําหน่าย (4) รวบรวมผลผลิต และ (5) ให้บริ การและส่ งเสริ ม กลุ่มเกษตรกรมี
ปริ มาณธุรกิจในส่ วนของการให้เงินกูแ้ ละมีการจัดหาสิ นค้ามาจําหน่ายเท่านั้น
กลุ่มเกษตรกรมี
ปริ มาณธุรกิจด้านการให้กเู้ งินประมาณ 8.36 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 63.77 ของปริ มาณธุรกิจของ
กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด และปริ มาณธุรกิจจากการจัดหาสิ นค้ามาจําหน่ายนั้นประมาณ 4.75 ล้านบาท
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หรื อคิดเป็ นร้อยละ 36.23 ของปริ มาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ปริ มาณธุรกิจของกลุ่ม
เกษตรกรการเติบโตค่อนข้างน้อยมาก เนื่องจากมีกลุ่มเกษตรกรเป็ นจํานวนมากที่ไม่ดาํ เนินธุรกิจ
และอยูใ่ นภาวะขาดทุนเป็ นส่ วนใหญ่ อีกทั้งภาวะหนี้สินที่มีเป็ นจํานวนมากเมื่อเทียบกับปริ มาณ
ทรัพย์สินที่มีอยูข่ องกลุ่มเกษตรกร (ตารางที่ 9)
การดําเนินงาน กลุ่มเกษตรกรมีสินทรัพย์ประมาณ 15.52 ล้านบาท หนี้สินประมาณ 17.88
ล้านบาทซึ่งมากกว่าปริ มาณสิ นทรัพย์ และทุนของกลุ่มเกษตรกรประมาณ 3.40 ล้านบาท ปริ มาณ
ธุรกิจ 13.11 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรประสบกับปัญหาการขาดทุนสุทธิประมาณ 1.73 ล้านบาท

ตารางที่ 7 สถานภาพของกลุม่ เกษตรกรในพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา (2547)
ที่

ประเภทกลุ่มเกษตรกร

จํานวน

จํานวน

กลุ่มฯ

สมาชิก

ปริมาณธุรกิจ

ทุนดําเนินงาน

หนีส้ นิ

ทุนของกลุ่ม

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 กลุม่ ทํานา

90

8,964

12,687,006.00

14,141,110.14

17,268,854.98

3,358,535.58

2 กลุม่ ทําสวน

5

287

426,510.00

558,364.74

549,849.06

23,571.16

3 กลุม่ ผู้เลี ้ยงสัตว์

1

73

88,023.49

65,400.00

22,623.49

96

9,324

14,787,498.37

17,884,104.04

3,404,730.23

รวม

13,113,516.00
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ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ,2547

-

ตารางที่ 8 ทุนของกลุม่ เกษตรกรในพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาปี 2547

ที่

กลุ่มเกษตรกร

ทุนของกลุ่มเกษตรกร
กําไรรอการ
ทุนสะสมอื่น ๆ
จัดสรร

ทุนสํารอง

1,227,749.70

5,368,140.01

2 กลุม่ ฯทําสวน

26,900.00

1,526.11

-

31,752.48

3 กลุม่ ผู้เลี ้ยงสัตว์

35,450.00

-

-

19,465.10

1 กลุม่ ฯทํานา

รวม

1,290,099.70

ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ,2547

5,369,666.12

593,058.87

593,058.87

กําไร
(ขาดทุน)
สะสม

1,014,235.67 -3,156,235.52
-31,791.47

1,065,453.25 -3,188,026.99

กําไร(ขาดทุน)
สุทธิประจําปี

รวม

-1,688,413.15 3,358,535.58
-36,607.43
-500.14

23,571.16
22,623.49

-1,725,520.72 3,404,730.23
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ทุนเรื อนหุ้น

ตารางที่ 9 ปริมาณธุรกิจกลุม่ เกษตรกรแยกตามประเภทกลุม่ เกษตรกรในพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา

ที่

กลุ่มเกษตรกร

ให้ ก้ ูเงิน

1 กลุม่ ฯทํานา

-

8,361,871.00

2 กลุม่ ฯทําสวน

-

-

3 กลุม่ ฯผู้เลี ้ยงสัตว์

-

-

-

8,361,871.00

รวม

ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2547)

กําไร (ขาดทุน)
ให้ บริการและ
ส่ งเสริม

รวม

สุทธิ

-

-

12,687,006.00

-1,688,413.15

-

-

426,510.00

-

-

-

-

35,609.17
-500.14

4,751,645.00

-

-

13,113,516.00

4,325,135.00
426,510.00

(1,725,520.72)

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา  37

รั บฝากเงิน

ปริมาณธุรกิจ (บาท)
จัดหาสินค้ ามา
รวบรวมผลผลิต
จําหน่ าย

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา  38

3) กลุ่มอาชีพสั งกัดสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทกลุ่มอาชีพ จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีกลุ่มอาชีพทั้งสิ้ น 90 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม
อาชีพได้แก่ (1) กลุ่มสตรี สหกรณ์ (2) กลุ่มเยาวชนสหกรณ์โรงเรี ยน (3) กลุ่มอาชีพ และ (4) กลุ่ม
ส่ งเสริ มอาชีพ แต่กลุ่มอาชีพโดยส่ วนใหญ่น้ นั จะเป็ นกลุ่มสตรี สหกรณ์ และกลุ่มอาชีพในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาจะมีตน้ สังกัดสหกรณ์
โดยสหกรณ์ตน้ สังกัดส่ วนใหญ่จะเป็ นสหกรณ์
การเกษตร อําเภอมหาราชจัดได้วา่ เป็ นอําเภอที่มีกลุ่มอาชีพมากเป็ นอันดับแรกในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา มีกลุ่มอาชีพจํานวน 19 กลุ่ม รองลงมาคืออําเภอปากแพรก มีกลุ่มอาชีพจํานวน
15 กลุ่ม ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 4) ดังภาพที่ 6

กราฟแสดงจํานวนกลุ่ มอาชีพแยกเป็ นรายอําเภอในพืน้ ที่จังหวัดพระนครศรี อยุธยาปี 2547
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ภาพที่ 6 จํานวนกลุ่มอาชีพแยกเป็ นรายอําเภอในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีจาํ นวนกลุ่มอาชีพทั้งสิ้ น 90 กลุ่มด้วยจํานวน
สมาชิก 2,384 คนคิดเป็ นประมาณร้อยละ 0.31 ของประชากรทั้งจังหวัดพระนครศรี อยุธยา อําเภอ
19
กลุ่มด้วยกัน
มหาราชมีจาํ นวนสมาชิกมากที่สุดเนื่องมาจากมีจาํ นวนกลุ่มมากที่สุดคือ
ประกอบด้วยสมาชิกรวมจํานวน 452 คน คิดเป็ นประมาณร้อยละ 18.96 ของกลุ่มอาชีพทั้งหมดของ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา แต่กลุ่มอาชีพที่มีจาํ นวนสมาชิกมากที่สุดคือกลุ่มผูผ้ ลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ตําบลนาคู อําเภอผักไห่ มีจาํ นวนสมาชิก 123 คนคิดเป็ นประมาณร้อยละ 5.16 ของสมาชิกกลุ่ม

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา  39

อาชีพทั้งหมดของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา กิจกรรมหลักคือการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ (ตารางผนวกที่ 4)
ดังภาพที่ 7

กราฟแสดงจํานวนสมาชิกกลุ่ มอาชีพแยกรายอําเภอในพื น้ ที่ จังหวั ดพระนครศรี อยุธยา
ปี 2547
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ภาพที่ 7 จํานวนสมาชิกลุ่มอาชีพแยกรายอําเภอในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ /กิจกรรมหลัก ประชากรส่ วนใหญ่ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาประกอบ
อาชีพหลักคือเกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน ฯลฯ) กอปรกับราคาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาผลผลิต
ที่ตกตํ่าจึงมีการรวมกลุ่มเพื่อการแปรรู ปและส่ งเริ มรายได้ อีกทั้งสามารถใช้เวลาและหารายได้เสริ ม
ในช่วงทิ้งว่างจากฤดูทาํ นา
แหล่งเงินทุนได้มาจากการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่การขยายตัวทางปริ มาณธุรกิจยังมีอยู่
น้อยเนื่องจากเป็ นการรวมกลุ่มกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ และประกอบการเฉพาะอย่างเท่านั้น อีกทั้งยังไม่
เกิดการขยายตัวทางด้านการตลาด ทุนน้อย ขาดความรู ้ประสบการณ์ และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา  40

4) กลุ่มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สั งกัดกรมพัฒนาชุ มชน
จากข้อมูลปี 2547 จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีกลุ่มอาชีพทั้งสิ้ น 101 กลุ่ม ที่มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 150 ชิ้น (ไม่ระบุจาํ นวนสมาชิก) กลุ่มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สังกัด
หน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอาชีพที่ตน้ สังกัดคือสหกรณ์
แต่มีเป้ าหมายที่คล้ายคลึงกันคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ และเป็ นสิ นค้าเพื่อการอุปโภคบริ โภคที่มีการ
แปรรู ปมาจากผลิตผลทางการเกษตร
ภายใต้กลุ่มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เดียวกัน มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
ออกไปตามสถานที่ต้ งั แต่ละกลุ่มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่ง ๆ นั้นมีผลิตภัณฑ์เพียงหนึ่ง
ชนิดต่อหนึ่งสถานที่ต้ งั ซึ่งส่ งผลต่อการขยายตัวด้านการตลาด ในส่วนสมาชิกของกลุ่มหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) นั้น การผลิตส่ วนใหญ่แล้วนั้นมาจากผูผ้ ลิตเพียงคนเดียวหรื อกลุ่มเล็ก ๆ
เท่านั้น ไม่ได้เกิดการรวมตัวกันด้วยสมาชิกจํานวนมากเหมือนอย่างกลุ่มเกษตรหรื อสหกรณ์ (ตาราง
ผนวกที่ 5)

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา  41

2.2.2 บทวิเคราะห์ จุดเด่ น จุดด้ อย ปัญหา อุปสรรคของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ทีเ่ ข้ าร่ วมการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จาการดําเนิ นงานสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการฯและแนวทางการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายกับสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนต่างๆ ได้แก่ สหกณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
และกลุ่ม OTOP เป็ นต้น และได้ประเมินความสนใจและกลัน่ กรองความเข้าใจและความสนใจของ
สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน เพื่อเข้าร่ วมงานโครงการวิจยั ทําให้ได้กลุ่ม/องค์กรฯประชาชนใน
พื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาที่สมัครใจที่จะเข้าร่ วมโครงการทั้งสิ้ น 18 องค์กร ดังนี้


สหกรณ์จาํ นวน 11 สหกรณ์ ได้แก่
1. สหกรณ์การเกษตรพระนครศรี อยุธยา จํากัด
2. สหกรณ์การเกษตรบางบาล จํากัด
3. สหกรณ์การเกษตรมหาราช จํากัด
4. สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จํากัด
5. สหกรณ์การเกษตรอุทยั จํากัด
6. สหกรณ์การเกษตรเสนา จํากัด
7. สหกรณ์การเกษตรบางไทร จํากัด
8. สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จํากัด
9. สหกรณ์การเกษตรบางปะหัน จํากัด
10. สหกรณ์การเกษตรภาชีพฒั นา จํากัด
11. สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงสุ กรอยุธยา จํากัด



กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม ได้แก่
12. กลุ่มเกษตรกรทํานาลาดนํ้าเค็ม



กลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม ได้แก่
13. เครื อข่าย OTOP จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
14. กลุ่มอาชีพสมุนไพรยาอายุวฒั นะ
15. กลุ่มอาชีพจักสานบ้านหัวเวียง
16. กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้า
17. กลุ่มอาชีพนํ้าลูกยอ

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา  42



กลุ่มสตรี 1 กลุ่ม ได้แก่
18. กลุ่มสตรี บา้ นผีมด

เมื่อได้สหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ที่สมัครใจเข้าร่ วมเครื อข่ายนักวิจยั ได้
ประสานงาน และนัดหมายกับสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชน ต่างๆ เพื่อร่ วมกันประเมินและ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของแต่ละสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชน
เพื่อใช้
ประโยชน์ในการหาแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย รวมถึงรู ปแบบและกระบวนการสร้างพันธมิตร
ระหว่างกลุ่ม/องค์กรฯและองค์กรอื่นๆ บนพื้นฐานการตัดสิ นใจอย่างเป็ นอิสระพอสรุ ปได้ดงั นี้

ตารางที่ 10 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ ไปของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
กลุ่ม/องค์กรประชาชน

ที่ต้ งั
58/1 หมู่ที่ 8 ถ.อยุธยาสุ พรรณบุรี
ต.บ้านป้ อม
อ. พระนครศรี อยุธยา
035-243109

2.สหกรณ์การเกษตรบาง
บาล จํากัด

75 หมู่ที่ 2 ต.สะพาน
ไทย อ.บางบาล
035-307790,
035-307938

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่ม/องค์กร
ผลงานที่เป็ นลักษณะ
เด่นของกลุ่ม/องค์กร

1.ประกาศนียบัตร
ดีเด่นในการ
บริ หารงาน
2.ประกาศนียบัตร
ผจก.ดีเด่นจ.
พระนครศรี อยุธยา
3.รางวัลสหกรณ์
ชั้นหนึ่งจากธกส.
4.รางวัลสหกรณ์เกรด
เอจากกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์
1.ธุรกิจสิ นเชื่อ
1.ประกาศนียบัตร
2.ธุรกิจจัดหาสิ นค้ามา
ดีเด่นในด้านการ
พึ่งพาตนเองจากผูว้ า่
จําหน่าย
3.ธุรกิจด้านเงินฝาก
ราชการจังหวัด
และรับฝาก
พระนครศรี อยุธยา
4.ธุรกิจเช่าซื้ อทรัพย์สิน 2.รางวัลสหกรณ์ช้ นั ที่
ของสหกรณ์
หนึ่งจากกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์

จุดเด่น

จุดด้อย

โอกาส

อุปสรรค

1.คณะกก.และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์มี
ความพร้อมในการ
ให้บริ การแก่สมาชิก
2.สมาชิกให้ความ
ร่ วมมือมาทําธุรกิจ
กับสหกรณ์ดีและ
เป็ นจํานวนมาก
3.สหกรณ์มีฐานะที่
มัน่ คงมีสภาพการเงิน
ที่คล่องตัว
1.สถานที่ต้ งั
สํานักงานกว้างขวาง
และอยูใ่ กล้ชุมชน
2.การดําเนินงาน
อย่างมีระบบ และ
แผนงานที่ดี
3.ระบบงานใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์
เชื่อมโยงกับทุกธุรกิจ

1.มีคู่แข่งในธุรกิจ
จํานวนมาก
2.สมาชิกในภาค
การเกษตรลดจํานวน
ลง
3.สนง.สหกรณ์อยูห่ ่าง
จากแหล่งชุมชน
4.สมาชิกมีหนี้สินจาก
หลายทาง

1.มีเครื อข่าย
เชื่อมโยงมากขึ้น
2.เพิม่ ปริ มาณธุรกิจ
ให้มากขึ้น
3.ขอความสนับสนุน
กับหน่วยงานใน
ท้องที่ให้มากขึ้น
4.สามารถลดต้นทุน
การผลิต/เพิ่มรายได้

1.กองทุนฟื้ นฟู
2.ภาวะเศรษฐกิจ
ทําให้ค่าใช้จ่ายใน
ท้องที่เพิ่มขึ้น
3.ภัยธรรมชาติ (
อุทกภัย ,
ฝนแล้ง , โรค
ระบาด )

1.สหกรณ์ตอ้ งจัดหา
เงินทุน เพื่อนํามาขยาย
ธุรกิจ ของสหกรณ์
2.สมาชิกส่ วนใหญ่
อายุมาก
3.การประชาสัมพันธ์
ยังไม่ดีเท่าที่ควร

1.ขยายการรับ
สมาชิกสู่ ประชาชน
ทัว่ ไป
2.ขยายการทําธุรกิจ
กับเอกชนมากขึ้น

1.เงินทุนยังไม่
เพียงพอในการ
ขยายธุรกิจ
2.ประชาชนทัว่ ไป
ยังขาดความรู ้ความ
เข้าใจเรื่ องสหกรณ์
เท่าที่ควร
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1.สหกรณ์การเกษตร
พระนครศรี อยุธยา จํากัด

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํ คัญ
ของกลุ่ม/องค์กรที่
ดําเนินงานอยูใ่ น
ปั จจุบนั
1.ธุรกิจสิ นเชื่อ
2.ธุรกิจจัดหาสิ นค้ามา
จําหน่าย
3.ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
4.ธุรกิจรับฝากเงิน

ตารางที่ 10 (ต่อ)
กลุ่ม/องค์กรประชาชน

ที่ต้ งั
5/1 หมู่ที่ 4 ถ.
ชาญวิวฒั ต.หัวไผ่
อ.มหาราช
จ. พระนครศรี อยุธยา
035-389011

4.สหกรณ์การเกษตรผัก
ไห่ จํากัด

217/1 หมู่ที่ 4 ต.หัวไผ่
อ.ผักไห่
035-391167,
035-392963,
035-391164,
035-392963

1.ธุรกิจสิ นเชื่อ
2.ธุรกิจจําหน่าย
ข้าวสาร
3.ธุรกิจรับฝากเงิน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่ม/องค์กร
ผลงานที่เป็ นลักษณะ
เด่นของกลุ่ม/องค์กร
1.มีสินค้าหลักของ
สมาชิกตําบลบ้านนา
คือ ปลาช่อนแดดเดียว
2.ได้รับการยกย่องให้
เป็ นสหกรณ์ตน้ แบบ

1.ได้รับการยกย่องให้
เป็ นสหกรณ์ตน้ แบบ

จุดเด่น

จุดด้อย

โอกาส

อุปสรรค

1.คณะกรรมการ
ดําเนินงานรวมฝ่ ายจัดการ
ทํางานด้วยความเข้มแข็ง
2.สถานที่ต้ งั อยูต่ ิดถนน
ใหญ่
3.ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
4.มีสินค้าหลัก คือ ปลา
ช่อนแดดเดียว ที่สามารถ
จําหน่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
1.สหกรณ์มีฐานะทาง
การเงินที่มนั่ คง
2.สหกรณ์มีการนําระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ทํางาน

1.ภาระหนี้สินของ
สมาชิกมี
ค่อนข้างมาก

1.ได้รับการ
สนับสนุนจาก
ภาครัฐ

1.สมาชิกไม่ค่อย
มาทําธุรกิจกับ
สหกรณ์ ส่ วนใหญ่
จะเป็ นสหกรณ์
ต่างๆที่มากับธุรกิจ
2.สมาชิกไม่มี
ระเบียบในการ
ชําระหนี้

1.ภาระหนี้สินของ
สมาชิกมี
ค่อนข้างมาก
2.สมาชิกไม่เข้ามา
ทําธุรกิจกับสหกรณ์
3.สมาชิกไม่มี
ระเบียบในการชําระ
หนี้

1.ภาครัฐให้
เกษตรกรลดต้นทุน
โดยการหันมาใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ
2.พื้นที่ในอําเภอผัก
ไห่ส่วนใหญ่เป็ น
พื้นที่ที่ทาํ นา

1.ราคาปุ๋ ยและ
ราคายาปราบศัตรู
ยังมีราคาสู ง
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3.สหกรณ์การเกษตร
มหาราช จํากัด

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํ คัญ
ของกลุ่ม/องค์กรที่
ดําเนินงานอยูใ่ น
ปัจจุบนั
1.ธุรกิจสิ นเชื่อ
2.ธุรกิจจําหน่าย
ข้าวสาร
3.ธุรกิจด้านเงินฝาก
และรับฝาก
4.ธุรกิจเช่าซื้ อ
ทรัพย์สินของ
สหกรณ์

ตารางที่ 10 (ต่อ)
กลุ่ม/องค์กรประชาชน

ที่ต้ งั

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํ คัญ
ของกลุ่ม/องค์กรที่
ดําเนินงานอยูใ่ น
ปั จจุบนั

8/5 หมู่ที่ 13 ถ.อุทยั บางปะอิน ต.อุทยั อ.
อุทยั
035-356126 ,
035-356126

6.สหกรณ์การเกษตรเสนา
จํากัด

68/16 หมู่ที่ 8 ถ.เสนา- 1.ธุรกิจสิ นเชื่อ
บางซ้าย ต.สามกอ อ. 2.ธุรกิจการตลาด
เสนา 035-201169
3.ธุรกิจรับฝากเงิน

1.ธุรกิจสิ นเชื่อ
2.ธุรกิจซื้ อ
3.ธุรกิจจัดหาสิ นค้ามา
จําหน่าย

ผลงานที่เป็ นลักษณะเด่น
ของกลุ่ม/องค์กร

-

-

จุดเด่น
3.เจ้าหน้าที่ใน
สหกรณ์มีความ
สามัคคีและให้ความ
ร่ วมมือในการ
ให้บริ การแก่สมาชิก
4.มีการเชื่อมโยง
เครื อข่ายระหว่าง
สหกรณ์
1.สหกรณ์มีแผนการ
ดําเนินงานประจําปี
2.สหกรณ์
ดําเนินงานด้วยความ
โปร่ งใส

1.สหกรณ์เป็ นนิติ
บุคคล
2.สหกรณ์

จุดด้อย

โอกาส

อุปสรรค

1.สมาชิกยังมีหนี้สินที่
ค้างกับสหกรณ์
ค่อนข้างมาก
2.สมาชิกขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่ อง
สหกรณ์
3.สมาชิกบางส่ วนไม่
เข้ามาทําธุรกิจกับ
สหกรณ์
1.สหกรณ์ขาดแคลน
เรื่ องเงินทุน
2.สหกรณ์ขาดเรื่ อง

1.สหกรณ์ได้มีการ
ทําธุรกิจกันระหว่าง
สหกรณ์อื่น
2.หน่วยงานราชการ
ให้การสนับสนุน

1.การแข่งขันทาง
การค้าที่รุนแรง
2.กองทุนฟื้ นฟู

1.สหกรณ์มี
ทางเลือกหลายทาง
ในการดําเนินธุรกิจ

1.สหกรณ์มีคู่แข่ง
ในทางธุรกิจมาก
2.ราคาต้นทุนของ
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5.สหกรณ์การเกษตรอุทยั
จํากัด

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่ม/องค์กร

ตารางที่ 10 (ต่อ)
กลุ่ม/องค์กรประชาชน

ที่ต้งั

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํ คัญ
ของกลุ่ม/องค์กรที่
ดําเนินงานอยูใ่ น
ปั จจุบนั

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่ม/องค์กร
ผลงานที่เป็ นลักษณะเด่น
ของกลุ่ม/องค์กร

จุดเด่น
บริ หารงานโดย
คณะกรรมการ
3.เจ้าหน้าที่ใน
สหกรณ์แบ่งแยก
หน้าที่อย่างชัดเจน

43 หมู่ที่ 3 ต.บางไทร
อ.บางไทร 035371014

1.ธุรกิจสิ นเชื่อ
2.ธุรกิจจัดหาสิ นค้ามา
จําหน่าย
3.ธุรกิจรับฝากเงิน

-

1.คณะกรรมการมี
ความเสี ยสละ
2.เจ้าหน้าที่ใน
สหกรณ์มีความ
สามัคคีและให้ความ
ร่ วมมือในการ
ให้บริ การแก่สมาชิก
3.สมาชิกมีความ
เชื่อถือและนําเงินมา
ฝาก
4.เอกชนมีความ

เครื่ องมืออุปกรณ์ใน
การดําเนินงาน
3.สหกรณ์ยงั ขาด
แคลนเจ้าหน้าที่ที่มี
ความสามารถ
4.บุคลากรในสหกรณ์
ยังขาดความร่ วมมือ
และความเข้าใจใน
สหกรณ์
1.ภาระหนี้สินของ
สมาชิกมีหลายทาง
2.กรรมการขาดความ
เข้าใจในการ
บริ หารงาน
3.สมาชิกขาดความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ อง
สหกรณ์

โอกาส

อุปสรรค
วัตถุดิบยังมีราคาที่
สูง

1.มีความเชื่อมโยง
เครื อข่ายในการทํา
ธุรกิจกัน
2.ประชากรส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
3.ภาครัฐให้การ
สนับสนุนด้าน
เงินทุน

1.สหกรณ์มีคู่แข่ง
ในทางธุรกิจมาก
2.ราคาต้นทุน
วัตถุดิบมีราคาสู ง
3.ภัยธรรมชาติ (
อุทกภัย , ฝนแล้ง ,
โรคระบาด )
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7.สหกรณ์การเกษตรบาง
ไทร จํากัด

จุดด้อย

ตารางที่ 10 (ต่อ)
กลุ่ม/องค์กรประชาชน

ที่ต้ งั

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํ คัญ
ของกลุ่ม/องค์กรที่
ดําเนินงานอยูใ่ น
ปั จจุบนั

32/1 หมู่ที่ 9 ถ.อุดมสร
ยุทธ์ ต.บ้านเลน อ.
บางปะอิน 035262859 , 035-261560

1.ธุรกิจสิ นเชื่อ
2.ธุรกิจจัดหาสิ นค้ามา
จําหน่าย
3.ธุรกิจรับฝากเงิน

9.สหกรณ์การเกษตรบาง
ปะหัน จํากัด

หมู่ที่ 5 ต.ขวัญเมือง อ.
บางปะหัน
035-381135,
035-381135

1.ธุรกิจสิ นเชื่อ
2.ธุรกิจจัดหาสิ นค้ามา
จําหน่าย
3.ธุรกิจรับฝากเงิน

ผลงานที่เป็ นลักษณะเด่น
ของกลุ่ม/องค์กร

1.ได้รับรางวัลสหกรณ์
มาตรฐานระดับจังหวัด

-

จุดเด่น
เชื่อถือในสหกรณ์จึง
ให้เครดิตในการซื้อ
สิ นค้า
1.สหกรณ์นาํ
เทคโนโลยีเข้าในใช้
ในการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ ทําให้
สามารถดําเนินงาน
ได้อย่างรวดเร็ ว
2.สหกรณ์มีเงินทุน
หมุนเวียน
3.เจ้าหน้าที่ใน
สหกรณ์สามารถ
ปฏิบตั ิงานแทนกัน
ได้
1.กรรมการมีความ
ซื่ อสัตย์ และมีความ
รับผิดชอบ
2.ฝ่ ายจัดการ
ให้บริ การแก่สมาชิก

จุดด้อย

โอกาส

อุปสรรค

1.ลูกหนี้การค้าค้าง
ชําระหนี้สินจํานวน
มาก
2.สมาชิกขาดความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ อง
สหกรณ์
3.กรรมการขาดความ
เข้าใจในการ
บริ หารงาน

1.มีความเชื่อมโยง
เครื อข่ายในการทํา
ธุรกิจกัน
2.ประชากรส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
3.ภาครัฐให้การ
สนับสนุนด้าน
เงินทุน

1.สหกรณ์มีคู่แข่ง
ในทางธุรกิจมาก
2.ราคาต้นทุน
วัตถุดิบมีราคาสู ง
3.ภัยธรรมชาติ (
อุทกภัย , ฝนแล้ง ,
โรคระบาด )

1.สมาชิกค้างชําระ
หนี้สินเป็ นเวลานาน
2.สมาชิกขาดความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ อง
สหกรณ์

1.สหกรณ์มีการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
กับสหกรณ์อื่นๆ
2. ดอกเบี้ยเงินฝาก
ตํ่า ทําให้ตน้ ทุนการ

1. สหกรณ์มีคู่แข่ง
ในทางธุรกิจมาก
2.
สหกรณ์มี
เงินทุนน้อย
3. กองทุนฟื้ นฟู
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8.สหกรณ์การเกษตรบาง
ปะอิน จํากัด

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่ม/องค์กร

ตารางที่ 10 (ต่อ)
กลุ่ม/องค์กรประชาชน

16/6 หมู่ที่ 8 ถ.ท่าเรื อภาชี ต.หนองนํ้าใส อ.
ภาชี
035-311023

1.ธุรกิจสิ นเชื่อ
2.ธุรกิจจัดหาสิ นค้ามา
จําหน่าย

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่ม/องค์กร
ผลงานที่เป็ นลักษณะเด่น
ของกลุ่ม/องค์กร

-

จุดเด่น

จุดด้อย

โอกาส

อุปสรรค

ได้เป็ นอย่างดี
3.การจัดซื้ อสิ นค้า
จะต้องผ่านประธาน
กลุ่ม
4. สมาชิกส่ วนใหญ่
มีความขยันขันแข็ง
ในการประกอบ
อาชีพ
5.ทําเลที่ต้ งั
สํานักงานดี
เหมาะสม
1.สมาชิกให้ความ
ร่ วมมือและมีความ
ศรัทธาในสหกรณ์
2.มีการจัดสรร
หน้าที่ความ
รับผิดชอบได้อย่าง
เหมาะสม
3.สมาชิกพึงพอใจ
ในการให้บริ การ

3.สมาชิกส่ วนใหญ่
สู งอายุ
4.หาสมาชิกจะมาเป็ น
กรรมการได้ยาก
5. มีหนี้คา้ งเยอะ

ผลิตตํ่า
3.การศึกษาของ
สมาชิกสู งขึ้น ทําให้
มีรายได้เพิ่มขึ้น
4. มีการเชื่อมโยง
ทางธุรกิจระหว่าง
สหกรณ์
5. ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทาํ ให้
ติดต่อสื่ อสารสะดวก

4.ปริ มาณเงินมีมาก
ประชาชนนําไปใช้
ในทางอื่น
5.ประสบภัย
ธรรมชาติ

1.สหกรณ์ขาดแคลน
เงินทุนในการ
ดําเนินงาน
2.สมาชิกขาดความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ อง
สหกรณ์
3.ประชากรส่ วนใหญ่
ทําเกษตรกรรม

1.มีการเชื่อมโยง
ธุรกิจกับสหกรณ์
อื่นๆ
2.หน่วยงานราชการ
ให้การสนับสนุนกับ
สหกรณ์

1.อัตราการว่างงาน
ในพื้นที่สูง
2.เงินอุดหนุนจาก
ภาครัฐยังไม่
เพียงพอ
3.ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการบริ โภคเพิ่ม
สู งขึ้น
4.หน่วยงาน
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10.สหกรณ์การเกษตรภาชี
พัฒนา จํากัด

ที่ต้ งั

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํ คัญ
ของกลุ่ม/องค์กรที่
ดําเนินงานอยูใ่ น
ปั จจุบนั

ตารางที่ 10 (ต่อ)
กลุ่ม/องค์กรประชาชน

ที่ต้ งั

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํ คัญ
ของกลุ่ม/องค์กรที่
ดําเนินงานอยูใ่ น
ปั จจุบนั

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่ม/องค์กร
ผลงานที่เป็ นลักษณะเด่น
ของกลุ่ม/องค์กร

จุดเด่น

จุดด้อย

โอกาส

ของสหกรณ์

123/9 หมู่ที่ 4 ถ.ภาชี- 1.ธุรกิจสิ นเชื่อ
ท่าเรื อ ต.ภาชี
2.ธุรกิจรวบรวมสิ นค้า

1.รางวัลรองอันดับที่1
สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงสุ กรดีเด่น
แห่งประเทศไทย2.รางวัล
ชนะเลิศกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสุ กร
ระดับจังหวัด

1.สมาชิกให้ความ
ร่ วมมือและเข้ามาทํา
ธุรกิจกับสหกรณ์
คิดเป็ นจํานวน 90 %
2.ประชาชนใน
อําเภอนิยมบริ โภค
เนื้อสุ กรปลอดสาร
เร่ งเนื้อแดง
3.เจ้าหน้าที่ใน
สหกรณ์ทาํ งานกัน
เป็ นทีม
4.สมาชิกชําระหนี้
ตามระยะเวลาที่
กําหนด

1.สมาชิกยึดติดกับตรา
ยีห่ อ้ สิ นค้า
2.สมาชิกขาดความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ อง
สหกรณ์
3.สมาชิกเป็ นสมาชิก
กับหลายๆองค์กร

12.กลุ่มเกษตรกรบ้านลาด
นํ้าเค็ม

58/6 หมู่ที่ 5 ถ.ผักไห่- 1.ธุรกิจผลิตและจัด
ป่ าโมก ต.ลาดนํ้าเค็ม จําหน่ายปุ๋ ยอินทรี ย ์

1.ได้รับรางวัลจากผูว้ า่
ราชการจังหวัด ปี พ.ศ.

1.ทางกลุ่มสามารถ
ผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์

1.ไม่สามารถประกัน
ราคาข้าวเปลือกให้

1.สหกรณ์มีการ
เชื่อมโยงธุรกิจกับ
สหกรณ์อื่นๆ
2.หน่วยงานราชการ
ให้การสนับสนุนกับ
สหกรณ์
3. อัตราการว่างงาน
ตํ่า ทําให้มีกาํ ลังซื้ อ
สู ง
4. เทคโนโลยีทาํ ให้
ประชาชนได้รับ
ข่าวสารรวดเร็ วและ
ถูกต้อง
5.ประชากรส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นวัยทํางาน
1.สมาชิกส่ วนใหญ่
ทําการเกษตร ทาง

ราชการกิจกรรม
ซํ้าซ้อนกับ
สหกรณ์
1.สหกรณ์ยงั ขาด
แคลนเงินทุนและ
ยังไม่มีสาํ นักงาน
เป็ นของตนเอง
2.พ่อค้าเขียงหมูมี
อํานาจในการ
ต่อรองราคาสู ง
3.เทศบาลเป็ นผู ้
ออกอาธาบัตร
4. เกิดโรคระบาด
5.เงินเฟ้ อสู ง ทําให้
ต้นทุนการผลิตสู ง
ค่าใช้จ่ายสู ง

1.สมาชิกส่ วนใหญ่
ทํานาปี จึงไม่ใช้ปุ๋ย
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11.สหกรณ์ผเู้ ลี้ยงสุ กร
พระนครศรี อยุธยา จํากัด

อุปสรรค

ตารางที่ 10 (ต่อ)
กลุ่ม/องค์กรประชาชน

ที่ต้ งั
อ.ผักไห่

องค์กรพัฒนาชุมชน
ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
01-8812747,
01-7322319,
035-211864

14.กลุ่มอาชีพยาสมุนไพร
อายุวฒั นะ

13/1 หมู่ที่ 5 ต.เกาะ
เกิด อ.บางปะอิน
035-262815
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13.เครื อข่ายOTOP จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํ คัญ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่ม/องค์กร
ของกลุ่ม/องค์กรที่
ผลงานที่เป็ นลักษณะเด่น
ดําเนินงานอยูใ่ น
ของกลุ่ม/องค์กร
จุดเด่น
จุดด้อย
โอกาส
อุปสรรค
ปั จจุบนั
2.ธุรกิจจัดจําหน่ายปุ๋ ย 2548
ในการผลิตปุ๋ ย ชีวภาพได้มาตรฐาน สูงขึ้นเพราะข้าวไม่ได้ กลุ่มจึงให้สมาชิกได้ เงินทุนในการและ
นํ้าชีวภาพ
อินทรี ย ์
มาตรฐานเป็ นข้าวนาปี ลองใช้ปุ๋ยที่ทางกลุ่ม ไม่ค่อยดูแล
ผลิตขึ้น
ผลผลิตตกตํ่า
3.ธุรกิจรับซื้ อ
2.สมาชิกไม่มีทุน
2.ทางกลุ่มไม่มี
ข้าวเปลือก(ตลาด
ทรัพย์ในการทํานา
ปลังเพราะค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน
กลาง)
4.ทดลองทํานาด้วย
สูง
ปุ๋ ยอินทรี ย ์
3.ปั ญหาหนี้สินไม่ไม่
สามารถแก้ไขได้
1.ประสานงานด้าน
1.เป็ นเครื อข่ายเข้มแข็ง
1.รวมตัวกับกลุ่ม
1.ขาดความสามัคคีใน 1.ข้อมูลมาจากหลาย 1.มีหลากหลาย
การตลาด
ระดับประเทศ
อาชีพที่มีจุดมุ่งหมาย การรวมกับพัฒนา
องค์กร ทําให้ขอ้ มูล แนวความคิด ทํา
2.พัฒนาบุคลากร
ไปในแนวทาง
องค์กร
ที่ได้มีความ
ให้มีปัญหาในการ
3.พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์
เดียวกัน
หลากหลายและ
ทํางาน
2.ประธานจ.อยุธยา
ครอบคลุม
เป็ นประธาน
2.ได้รับการ
ระดับประเทศ
สนับสนุนจาก
ภาครัฐ
1.ผลิตยาเม็ดลูกกร
1.ผูน้ าํ กลุ่มมีความ
1.ต้องจ้างผูม้ ีใบ
1.การตลาด มีแหล่ง 1.วัตถุดิบที่ใช้ใน
สมุนไพร
เข้มแข็ง
ประกอบโรคศิลปะ
จําหน่ายที่แน่นอน
การผลิตบางอย่าง
และสามารถขยาย
ต้องนํามาจากต่าง
2.ผลิตขนมไทย
2.สมาชิกในกลุ่มมี
แพทย์แผนไทย
“เภสัชกรรมไทย”
ตลาดได้ต่อไป
ท้องถิ่น ทําให้ราคา
ความสามัคคี และ

ตารางที่ 10 (ต่อ)
กลุ่ม/องค์กรประชาชน

51 หมู่ที่ 2 ต.หัวเวียง
อ.เสนา
01-9482134,
035-396229

1.ผลิตผลิตภัณฑ์จกั
สานจาก หวาย กก
และไผ่
2.ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ในชุมชน
3.จัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่ม/องค์กร
ผลงานที่เป็ นลักษณะเด่น
ของกลุ่ม/องค์กร

1.ได้รับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์จากกระทรวง
อุตสาหกรรม
2.ได้รับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์จากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
3.รางวัลผลิตภัณฑ์หนึ่ง

จุดเด่น

จุดด้อย

ยอมรับในกฏ
ระเบียบของกลุ่ม
3.มีทุนดําเนินงาน
เป็ นของตนเอง
4.มีการทําบัญชี
สามารถตรวจสอบ
ได้

2.เครื่ องมือและ
อุปกรณ์บางอย่างไม่
เพียงพอต่อการผลิต
เนื่องจากมีราคาสู ง

1.ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มฯมีคุณภาพ
2.สมาชิกในกลุ่มมี
ความสามัคคี และมี
ความตั้งใจในการ
ทํางานและร่ วม
กิจกรรมกับทาง

1.ยังขาดเงินทุน
หมุนเวียนที่นาํ มาซื้อ
เครื่ องมือ
2.วัตถุดิบมีราคาสู ง
และบางอย่างจะสัง่
วัตถุดิบนําเข้ามา

โอกาส

อุปสรรค

เรื่ อยๆ
2.หน่วยงานราชการ
ให้การสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ
3.ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มฯได้รับ
มาตรฐานจาก
กระทรวง
สาธารณสุ ข
4.ทางกลุ่มให้
เปอร์เซ็นต์ในการ
ขายและแถมสิ นค้า
ให้แก่ร้านค้า
1.สามารถขยาย
ตลาดเพื่อจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในต่าง
พื้นที่
2.เปิ ดโอกาส
แลกเปลี่ยนข้อมูล
และความรู ้ให้กบั

สู ง
2.ภัยธรรมชาติ (นํ้า
ท่วมโรงเรื อนที่
ผลิต)

1.ภาครัฐและ
ภาคเอกชนยัง
ประสานงานได้ไม่
มีประสิ ทธิภาพ
เท่าที่ควร
2.ขาดความรู ้ใน
เรื่ องการออกแบบ
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15.กลุ่มอาชีพจักสานบ้าน
หัวเวียง

ที่ต้ งั

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํ คัญ
ของกลุ่ม/องค์กรที่
ดําเนินงานอยูใ่ น
ปั จจุบนั

ตารางที่ 10 (ต่อ)
กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ที่ต้งั

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํ คัญ
ของกลุ่ม/องค์กรที่
ดําเนินงานอยูใ่ น
ปั จจุบนั

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่ม/องค์กร
ผลงานที่เป็ นลักษณะเด่น
ของกลุ่ม/องค์กร
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับ 3 ดาว

122 หมู่ที่ 9 ต.บ้านเลน
อ.บางปะอิน
035-262185,
06-0436699,
06-7553067

1.ผลิตภัณฑ์หมอนรู ป
หัวใจ
2.ผลิตภัณฑ์กล่อง
กระดาษทิชชู
3.ผลิตภัณฑ์ของชําร่ วย
มีแบบต่างๆ
4.ผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าเด็ก
และเสื้ อผ้าผูใ้ หญ่

-

จุดด้อย

กลุ่มฯ
3.ตลาดยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ของทาง
กลุ่มฯ
4.รู ปแบบของกลุ่มมี
เอกลักษณ์เป็ นของ
ตนเอง
1.ผูน้ าํ ของกลุ่มฯเป็ น 1.ทางกลุ่มฯยังขาด
ครู สอนสายวิชาชีพ เครื่ องมือและอุปกรณ์
ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ออกมาหลากหลาย
2.มีการลงทุน
ดําเนินงานเป็ นของ
กลุ่มเอง
3.มีการทําบัญชี
สามารถตรวจสอบ
ได้
4.มีใบประกอบการ
เป็ นหลักฐาน

โอกาส

อุปสรรค

กลุ่มอื่นๆที่ตอ้ งการ
เข้ามาศึกษา
3.มีหนังสื อรับรอง
ต่างๆในการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ
เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การทํางานของกลุ่ม
ฯ
1.หน่วยงานราชการ
ให้การสนับสนุน
โดยการจัดหา
สถานที่จดั จําหน่าย
สิ นค้าให้

ผลิตภัณฑ์ให้
ทันสมัย
3.ยังไม่มีวตั ถุดิบ
เข้ามาทดแทน เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต

1.เครื่ องมือและ
อุปกรณ์มีราคาสู ง
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16.กลุ่มอาชีพงาน
ผลิตภัณฑ์จากผ้า

จุดเด่น

ตารางที่ 10 (ต่อ)
กลุ่ม/องค์กรประชาชน

ที่ต้ งั
21 หมู่ที่ 1 ต.ช้างน้อย
อ.บางไทร 041321963

18.กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นผี
มด

48 หมู่ที่ 7 ต.ไทรน้อย
อ.บางขาว
035-244834,
035-302205

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่ม/องค์กร
ผลงานที่เป็ นลักษณะเด่น
ของกลุ่ม/องค์กร

จุดเด่น

1.ผูน้ าํ กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง
2.สมาชิกในกลุ่มมี
ความสามัคคี
3.มีทุนดําเนินงาน
เป็ นของตนเอง
1.ผลิตภัณฑ์จากกล้วย 1.ได้รับรางวัลชนะเลิศปี
1.ผลิตภัณฑ์ของ
เช่น กล้วยตาก กล้วย 2542 – 2544 ของ กลุ่มฯ มีคุณภาพ
อบแผ่น
ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก ใน 2.มีทุนดําเนินงาน
2.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร งานเกษตรแฟร์
เป็ นของตนเอง
อบกรอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.ผลิตภัณฑ์ผลไม้
2.ได้รับรางวัลชนะเลิศปี
เชื่อมแห้ง
2546 ของผลิตภัณฑ์กล้วย
อบแผ่น ในงานศูนย์ศิลปา
ชีพบางไทร
3.ได้รับรางวัลหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2547
ระดับ 5 ดาวของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอบกรอบ
-

จุดด้อย

โอกาส

อุปสรรค

2.เครื่ องมือและ
อุปกรณ์บางอย่างไม่
เพียงพอต่อการผลิต
เนื่องจากมีราคาสู ง

1.ผลิตภัณฑ์ของทาง 1.ตลาดในการ
กลุ่มฯ ได้ส่งออกไป จําหน่ายผลิตภัณฑ์
จําหน่ายใน
ยังมีไม่มากนัก
ต่างประเทศ

1.ทางกลุ่มฯขาด
บุคลากรที่มีคุณภาพ
ในการปฏิบตั ิงานใน
ฝ่ ายการผลิต
2.ตลาดในการ
จําหน่ายสิ นค้ายังมี
น้อย

1.ได้รับการ
สนับสนุนจากทาง
ราชการ

1.ยังขาดแคลน
เรื่ องวัตถุดิบ
2.ขาดแคลน
เงินทุน
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17.กลุ่มอาชีพนํ้าลูกยอ

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํ คัญ
ของกลุ่ม/องค์กรที่
ดําเนินงานอยูใ่ น
ปั จจุบนั
1.ผลิตภัณฑ์น้ าํ ลูกยอ
2.ผลิตภัณฑ์ใบชายอ
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2.2.3 บทบาท ภารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มโยงพั น ธมิ ต รที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
จากการสํารวจการเสริ มสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน
ในจัง หวัด พระนครศรี อยุ ธ ยาที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม นั้ น พบว่ า กลุ่ ม /องค์ก รประชาชนในพื้ น ที่ จ ัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม 2548 สหกรณ์ น้ ันมี เครื อข่ายระหว่างสหกรณ์ ในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาและภายนอกจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่งมีการดําเนินงานร่ วมธุรกิจกัน
อยูแ่ ล้ว 4 ประเภทได้แก่
1) การเชื่อมโยงธุรกิจการเงิน
2) การเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ ย
3) การเชื่อมโยงธุรกิจข้าวสาร
4) การเชื่อมโยงทางด้านสังคม
มูลค่าธุ รกิ จจากการเชื่อมโยงในปี 2548 ทั้ง 3 ประเภท มีดงั นี้ การเชื่ อมโยงธุ รกิ จ
การเงิน จํานวน 79,620,000 บาท การเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ ย จํานวน 20,410,600 บาท การเชื่อมโยง
ธุรกิจข้าวสาร จํานวน 6,000,000 บาท รวมทั้งสิ้ น 106,030,600 บาท (ตารางที่ 13 – 16 และภาพ
ที่ 8 - 11)
ส่ วนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรี ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาพบว่า มี
การเชื่อมโยงธุรกิจกันบ้าง แต่อยูใ่ นแวดวงของกลุ่มของตนเองเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับสหกรณ์
ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่งสามารถสรุ ปการเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆได้ดงั นี้
1. การเชื่อมโยงธุรกิจการเงิน
 กิจกรรมการดําเนิ นงานของการเชื่อมโยงธุรกิจการเงิน ของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ
ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา มีการดําเนิ นงานการเชื่อมโยงธุ รกิจโดยมีเป้ าหมายเพื่อเป็ นการ
ช่วยเหลือสหกรณ์ที่มีขนาดเล็กให้มีสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มฐานะความมัน่ คงกับสหกรณ์
ให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไป
 ปริ ม าณการเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ การเงิ น ของกลุ่ ม สหกรณ์ ต่ า งๆในพื้ น ที่ จ ัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ณ สิ้ นเดือนธันวาคม ปี 2548 มีท้ งั สิ้ น 79,620,000 บาท
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ตารางที่ 11 การเชื่อมโยงธุรกิจการเงินที่มีอยูเ่ ดิมในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาก่อนที่
โครงการวิจยั จะเข้าไป
ชื่อสหกรณ์
1.สกก.พระนครศรี อยุธยา จก.

2.สกก.บางบาล จก.

3.สกก.มหาราช จก.

4.สกก.ผักไห่ จก.

5.สกก.เสนา จก.

6.สกก.บางปะอิน จก.

กิจกรรมเชื่อมโยง
ชื่อสหกรณ์ที่เชื่อมโยง
รับฝากเงิน
สกก.มหาราช จก.
สกก.อุทยั จก.
สกก.นครหลวงพัฒนาที่ดิน จก.
สกก.บางบาล จก.
รับฝากเงิน
สกก.พระนครศรี อยุธยา จก.
สกก.บ้านแพรก จก.
สกก.บางประอิน จก.
สกก.อุทยั จก.
สกก.มหาราช จก.
สกก.บางซ้าย จก.
สกก.นครหลวงพัฒนาที่ดิน จก.
ฝากเงิน
สกก.พระนครศรี อยุธยา จก.
สกก.อุทยั จก.
สกก.บางปะอิน จก.
สกก.ผักไห่ จก.
สกก.บางบาล จก.
ฝากเงิน
สกก.อุทยั จก.
สกก.มหาราช จก.
สกก.ผูเ้ ลี้ยงสุ กร
พระนครศรี อยุธยา จก.
สกก.บางปะหัน จก.
สกก.มีดอรัญญิก จก.
ฝากเงิน
สกก.บางบาล จก.
สกก.อุทยั จก.
สกก.บางปะหัน จก.
สกก.บ้านแพรก จก.
สกก.บางไทร จก.
สกก.ลาดบัวหลวง จก.
รับฝาก
สกก.บางซ้าย จก.
ฝากเงิน
สกก.มหาราช จก.
สกก.อุทยั จก.

มูลค่า (บาท)
9,700,000
100,000
100,000
3,000,000
100,000
1,000,000
2,000,000
4,000,000
2,000,000
500,000
500,000
9,700,000
300,000
2,080,000
2,000,000
2,500,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
100,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
2,000,000
2,080,000
100,000
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ชื่อสหกรณ์

กิจกรรมเชื่อมโยง

รับฝาก

7.สกก.บางปะหัน จก.

ฝากเงิน

8.สกก.อุทยั จก.

รับฝาก

9.สกก.บางไทร จก.

ฝากเงิน

10.สกก.ผูเ้ ลี้ยงสุ กร
พระนครศรี อยุธยา จก.

รับฝาก

11.สกก.ภาชีพฒั นา จก.

รับฝาก

รวมมูลค่าธุรกิจ

ชื่อสหกรณ์ที่เชื่อมโยง
สกก.บ้านแพรก จก.
สกก.นครหลวง จก.
สกก.ปฏิรูปที่ดินเสนา จก.
สกก.มหาราช จก.
สกก.บางบาล จก.
สกก.เสนา จก.
สกก.ผักไห่ จก.
สกก.บ้านแพรก จก.
ชุมนุมสก.จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
สกก.เสนา จก.
สกก.บางปะอิน จก.
สกก.บางบาล จก.
สกก.มหาราช จก.
สกก.ผักไห่ จก.
สกก.เสนา จก.
สกก.ลาดบัวหลวง จก.
ชุมนุมสก.จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จก.
สกก.ผักไห่ จก.
สกก.นครหลวง จก.
สกก.ผักไห่ จก.
ชุมนุมสก.จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
กรมส่ งเสริ มการเกษตร

มูลค่า (บาท)
200,000
100,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
100,000
100,000
100,000
100,000
800,000
500,000
4,000,000
2,000,000
200,000
1,000,000
100,000
1,000,000
2,000,000
700,000
300,000
2,000,000
1,960,000
79,620,000

สกก.
ลาดบัวหลวง
จก.

สกก.
อุทยั จก.

สกก.
ผักไห่ จก.

สก.ผูเ้ ลี้ยงสุ กร
พระนครฯ จก.

สกก.
บางปะอิน
จก.

สกก.
เสนา จก.

สกก.
มหาราช
จก.

สกก.
บ้านแพรก

สกก.
ท่าเรือ จก.

สกก.
นครหลวง
จก.

สกก.
บางซ้าย จก.

สกก.
ภาชีพฒ
ั นา
จก.

สกก.
บางไทร จก.

สกก.
บางปะหัน
จก.

สกก.
นครหลวง
พัฒนาทีด่ นิ จก.

สกก.
พระนครศรี
อยุธยา

ภาพที่ 8 การเชื่อมโยงธุรกิจการเงินที่มีอยูเ่ ดิมในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาก่อนเข้าร่ วมโครงการวิจยั

สกก.ปฎิรปู
ทีด่ นิ เสนา
จก.
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สกก.
บางบาล จก.

ชุมนุม
สหกรณ์
จังหวัด

สกก.มีด
อรัญญิก
จก.

นําเงินไปฝาก
ทั้งนําเงินไปฝากและรับฝากเงิน
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2. การเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ ย
 กิจกรรมการดําเนิ นงานของการเชื่ อมโยงธุ รกิ จปุ๋ ย ของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆใน
พื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา มีการดําเนิ นงานการเชื่อมโยงธุ รกิจ ซึ่ งสหกรณ์ที่เป็ นศูนย์กลางใน
การจํา หน่ า ยปุ๋ ยให้กับ สหกรณ์ ต่ า งๆ คื อ สหกรณ์ ก ารเกษตรบางบาล จํา กัด เนื่ อ งจากสหกรณ์
การเกษตรบางบาล จํากัด จําหน่ายปุ๋ ยในราคาที่ต่าํ และจําหน่ ายปุ๋ ยที่มีคุณภาพให้กบั สหกรณ์ต่างๆ
แต่ก็มีสหกรณ์บางแห่ ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรอุทยั จํากัด สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จํากัด
และสหกรณ์การเกษตรบางไทร จํากัด ที่ซ้ื อกับทางโรงงานปุ๋ ย และแหล่งผลิต เพราะด้วยพื้นที่ของ
สหกรณ์น้ นั อยูใ่ กล้กบั โรงงานและแหล่งผลิตปุ๋ ย ทําให้เสี ยค่าใช้จ่ายในการขนส่ งน้อยลง และซื้อปุ๋ ย
ในราคาที่ต่าํ กว่าท้องตลาด
 ปริ มาณการเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ปุ๋ ย ของกลุ่ ม สหกรณ์ ต่ า งๆในพื้ น ที่ จ ัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ณ สิ้ นเดือนธันวาคม ปี 2548 มีท้ งั สิ้ น 20,410,600 บาท
ตารางที่ 12 เครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ปุ๋ ยที่ มี อ ยู่เ ดิ ม ในพื้ น ที่ จ ัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาก่ อ นที่
โครงการวิจยั จะเข้าไป
ชื่อสหกรณ์
1.สกก.บางบาล จก.

กิจกรรมเชื่อมโยง
ขายปุ๋ ย

2.สกก.อุทยั จก.
3.สก.ผูเ้ ลี้ยงสุ กรแห่ง
ประเทศไทย จก.
4.สกก.บางปะอิน จก.

ซื้ อปุ๋ ย
ซื้ อปุ๋ ย

5.สกก.บางไทร จก.
6.สกก.ภาชีพฒั นา จก.

ซื้ อปุ๋ ย
ซื้ อปุ๋ ย
รวมมูลค่าธุรกิจ

ซื้ อปุ๋ ย

ชื่อสหกรณ์ที่เชื่อมโยง
สกก.เสนา จก.
สกก.พระนครศรี อยุธยา จก.
สกก.ผักไห่ จก.
สกก.มหาราช จก.
สกก.บางซ้าย จก.
สกก.บางปะหัน จก.
สกก.นครหลวง จก.
สกก.ภาชีพฒั นา จก.
สกก.ท่าเรื อ จก.
สกก.บ้านแพรก จก.
โรงงาน
ชุนนุมสก.แห่งประเทศไทย

มูลค่า (บาท)
210,600
2,000,000
100,000
2,000,000
200,000
1,800,000
1,000,000
500,000
250,000
300,000
3,300,000
2,700,000

โรงงาน
แหล่งผลิตต่างๆ
โรงงาน
ชุนนุมสก.แห่งประเทศไทย

100,000
250,000
500,000
5,200,000
20,410,600

สกก.
อุทยั
จก.

สกก.
ผักไห่ จก.

สกก.
บางปะอิน
จก.

สกก.
เสนา จก.

สกก.
บางบาล

สกก.
บ้านแพรก
จก.

สกก.
ท่าเรือ
จก.
สกก.
อุทยั
จก.

สกก.
นครหลวง
จก.

สกก.
บางซ้าย
จก.

สกก.
ภาชีพฒ
ั นา
จก.

สกก.
บางปะหัน
จก.
สกก.
นครหลวง
พัฒนาทีด่ นิ จก.

โรงงานปุ๋ย

สกก.
พระนครศรี
อยุธยา จก.

สกก.
บางไทร
จก.

ปุ๋ ย

ภาพที่ 9 การเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ ยที่มีอยูเ่ ดิมในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาก่อนเข้าร่ วมโครงการวิจยั
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สกก.
มหาราช
จก.

โรงงานปุ๋ย
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3. การเชื่อมโยงธุรกิจข้ าวสาร
 กิ จ กรรมการดํา เนิ น งานของการเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ข้า วสาร สหกรณ์ ที่ เ ป็ น
ศู น ย์ก ลางในการจํา หน่ า ยข้า วสารให้กับ สหกรณ์ ต่ า งๆ คื อ สหกรณ์ ก ารเกษตรมหาราช จํา กัด
เนื่ องจากสหกรณ์การเกษตรมหาราช จํากัด จําหน่ ายข้าวสารในราคาที่ต่าํ และจําหน่ ายข้าวสารที่มี
คุณภาพให้กบั สหกรณ์ต่างๆ และทางสหกรณ์การเกษตรมหาราช จํากัดยังจําหน่ายนอกพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี
 ปริ มาณการเชื่ อมโยงธุ รกิ จข้าวสาร ของกลุ่มสหกรณ์ ต่างๆในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา ณ สิ้ นเดือนธันวาคม ปี 2548 มีท้ งั สิ้ น 6,000,000 บาท
ตารางที่ 13 การเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ข้า วสารที่ มี อ ยู่เ ดิ ม ในพื้ น ที่ จ ัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาก่ อ นที่
โครงการวิจยั จะเข้าไป
ชื่อสหกรณ์
1.สกก.มหาราช จก.

2.สกก.ภาชีพฒั นา จก.

กิจกรรมเชื่อมโยง
ขายข้าวสาร

ซื้ อข้าวสาร
รวมมูลค่าธุรกิจ

ชื่อสหกรณ์ที่เชื่อมโยง
สกก.พระนครศรี อยุธยา จก.
สกก.บ้านแพรก จก.
สกก.บางปะหัน จก.
สกก.นครหลวง จก.
สกก.นครหลวงพัฒนาที่ดิน
จก.
สกก.ภาชีพฒั นา จก.
ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา

มูลค่า (บาท)
3,700,000
50,000
150,000
1,500,000
200,000
100,000
300,000
6,000,000
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สกก.บางปะหัน
จก.
สกก.นครหลวง
จก.

ชุมนุมสก.จังหวัด
พระนคร
ศรี อยุธยา

สกก.พระนคร
ศรี อยุธยา จก.

จังหวัด
ลพบุรี

สกก.มหาราช
จก.

สกก.อุทยั จก.

สกก.นครหลวง
พัฒนาที่ดิน จก.

สกก.บ้านแพรก
จก.
สกก.ภาชีพฒั นา
จก.

จังหวัด
สระบุรี

ภาพที่ 10 การเชื่อมโยงธุรกิจข้าวสารที่มีอยูเ่ ดิมในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาก่อนเข้าร่ วม
โครงการวิจยั
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4. การเชื่อมโยงทางด้ านสั งคม
 กิ จ กรรมการดํา เนิ น งานของการเชื่ อ มโยงทางด้า นสั ง คม สหกรณ์ ที่ เ ป็ น
ศูนย์กลางทางสังคมให้กบั สหกรณ์ต่างๆ คือ สหกรณ์การเกษตรพระนครศรี อยุธยา จํากัด เนื่ องจาก
สหกรณ์ ก ารเกษตรพระนครศรี อ ยุธ ยา จํา กัด มี ศ ัก ยภาพในการอบรมและให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ
โปรแกรมบัญชีทางสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ต่างๆ เพื่อให้กลุ่มสหกรณ์ต่างๆมีความรู ้ และสามารถทํา
รายงาน เอกสาร และจัดทําบัญชีให้แก่ทางสหกรณ์ของตนได้
ตารางที่ 14 การเชื่ อ มโยงทางด้า นสัง คมที่ มี อ ยู่เ ดิ ม ในพื้ น ที่ จ ัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาก่ อ นที่
โครงการวิจยั จะเข้าไป
ชื่อสหกรณ์
1.สกก.พระนครศรี อยุธยา จก.

กิจกรรมเชื่อมโยง
อบรมด้านบัญชีสก.

ชื่อสหกรณ์ที่เชื่อมโยง
สกก.บางบาล จก.
สกก.มหาราช จก.
สกก.ผักไห่ จก.
สกก.อุทยั จก.
สกก.เสนา จก.
สกก.ท่าเรื อ จก.
สกก.บางซ้าย จก.
สกก.นครหลวง จก.
สกก.นครหลวงพัฒนา
ที่ดิน จก.
สกก.บางปะหัน จก.
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สกก.บางปะ
หัน

สกก.นคร
หลวง จก.

สกก.บางบาล
จก.

สกก.มหาราช
จก.
สกก.นคร
หลวงพัฒนา
ที่ดิน จก.

สกก.พระนคร
ศรีอยุธยา จก.

สกก.บางซ้าย
จก.

สกก.ผักไห่
จก.

สกก.ท่าเรื อ
จก.

สกก.อุทยั จก.
สกก.เสนา
จก.

ภาพที่ 11 การเชื่ อ มโยงทางด้า นสั ง คมที่ มี อ ยู่เ ดิ ม ในพื้ น ที่ จ ัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาก่ อ นเข้า ร่ ว ม
โครงการวิจยั
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บทที่ 3
บทสั งเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา
3.1 แหล่ งข้ อมูล/วิธีการเก็บข้ อมูล
3.1.1 แหล่ งข้ อมูล/วิธีการเก็บข้ อมูล
การดําเนินงานวิจยั ครั้งนี้ โดยรวบรวมข้อมูลคนจนในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารงานวิจยั วารสาร วิทยานิ พนธ์ สื่ อ
อิเลคทรอนิ กส์ เช่ น ซี ดี เว็บไซต์ต่างๆ และเอกสารต่างๆ และข้อมูลทางสถิติจากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาได้แก่
1) สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา/ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2) สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
3) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
4) สหกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกร กลุ่ ม สตรี และกลุ่ ม อาชี พ ต่ า งๆในพื้ น ที่ จ ัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา
ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่อบรรยายสรุ ปให้ทราบถึงข้อมูลทัว่ ไป บทบาท ภารกิจของ
กลุ่ม/องค์ประชาชน ลักษณะหรื อสาเหตุของปั ญหาความยากจน และข้อมูลคนจนในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา ซึ่ งได้รับความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลจากหน่ วยงานราชการต่างๆในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาเป็ นอย่างดี
หน่วยงานในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ประเด็น/เรื่ องการขอข้อมูล
1. สํา นั ก งานจัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา/ผูว้ ่ า - ปัญหาความยากจน
ราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
- จํานวนคนจนในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา
2. สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา - จํานวนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่ม
อาชีพ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา
- การดําเนินงานของสหกรณ์ต่างๆในพื้นที่
จังหวัด พระนครศรี อยุธยา
- ข้อมูล และความรู ้ในการจัดตั้งสหกรณ์
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จังหวัด
- ข้อมูลทุนปริ มาณธุรกิจของสหกรณ์กลุ่ม/
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หน่วยงานในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ประเด็น/เรื่ องการขอข้อมูล
พระนครศรี อยุธยา
องค์กรประชาชนซึ่งมีขอ้ มูลในบทที่ 2
4. สหกรณ์ กลุ่ มเกษตรกร กลุ่มสตรี และกลุ่ ม - จํานวนสมาชิก และจํานวน สมาชิกที่จด
อาชีพต่างๆในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ทะเบียนคนจนของแต่ละสหกรณ์
- ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพต่างๆ
3.2 ข้ อมูลคนจนจดทะเบียน
ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลคนจนในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
รายการ
จํานวนคนจนจดทะเบียน
118,974
ประชากรในจังหวัด
ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
- แบ่ งตามพืน้ ที(่ จําแนกเป็ นรายอําเภอ)
1. อําเภอพระนครศรี อยุธยา
11,059
2. อําเภอท่าเรื อ
7,860
3. อําเภอนครหลวง
6,802
4. อําเภอบางไทร
7,619
5. อําเภอบางบาล
2,453
6. อําเภอบางปะอิน
11,327
7. อําเภอบางปะหัน
6,853
8. อําเภอผักไห่
8,374
9. อําเภอภาชี
5,552
10. อําเภอลาดบังหลวง
9,417
11. อําเภอวังน้อย
11,217
12. อําเภอเสนา
10,825
13. อําเภอบางซ้าย
2,313
14. อําเภออุทยั
8,144
15. อําเภอมหาราช
6,636
16. อําเภอบ้านแพรก
2,523

ค่ าร้ อยละ
100.00

9.30
6.61
5.72
6.40
2.06
9.52
5.76
7.04
4.67
7.92
9.43
9.10
1.94
6.85
5.58
2.12
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
รายการ
- แบ่ งตามปัญหาความยากจน
1. ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสิ ทธิ์
2. คนเร่ ร่อน
3. ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
4. นร./นศ. ไม่มีรายได้ที่เหมาะสม
5. การถูกหลอกลวง
6. หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ในระบบ
6.2 หนี้นอกระบบ
7. ที่อยูอ่ าศัย
8. ด้านอื่นๆ
สมาชิกสหกรณ์ จดทะเบียนและสหกรณ์ ภาค
ประชาชนทีเ่ ข้ าร่ วมเครือข่ ายของโครงการวิจัย
- สหกรณ์ จดทะเบียน
1. สหกรณ์การเกษตรพระนครศรี อยุธยา จํากัด
2. สหกรณ์การเกษตรบางบาล จํากัด
3. สหกรณ์การเกษตรมหาราช จํากัด
4. สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จํากัด
5. สหกรณ์การเกษตรอุทยั จํากัด
6. สหกรณ์การเกษตรเสนา จํากัด
7. สหกรณ์การเกษตรบางไทร จํากัด
8. สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จํากัด
9. สหกรณ์การเกษตรบางปะหัน จํากัด
10. สหกรณ์การเกษตรภาชีพฒั นา จํากัด
11. สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงสุ กรอยุธยา จํากัด
จ้อสใมใอวงแปอวงปแสองใปงอวป

จํานวนคนจนจดทะเบียน

ค่ าร้ อยละ

14,156
4,065
146
35
29
1,165
487

11.90
3.42
0.12
0.03
0.02
0.98
0.41

30,340
21,136
32,846
14,569

25.50
17.77
27.61
12.25

9

100.00

1
1
2
1
2
1
1
-

11.11
11.11
22.22
0.00
0.00
0.00
11.11
22.22
11.11
11.11
0.00
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
รายการ
- สหกรณ์ ภาคประชาชน
กลุ่มเกษตรกร
1.กลุ่มเกษตรกรทํานาลาดนํ้าเค็ม
กลุ่มสตรี
1.กลุ่มสตรี บา้ นผีมด
กลุ่มอาชีพและกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ( OTOP )
1. เครื อข่าย OTOP จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. กลุ่มอาชีพสมุนไพรยาอายุวฒั นะ
3. กลุ่มอาชีพจักสานบ้านหัวเวียง
4. กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้า
5. กลุ่มอาชีพนํ้าลูกยอ

จํานวนคนจนจดทะเบียน
-

ค่ าร้ อยละ
100.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3.3 การดําเนินงานแก้ปัญหาความยากจนและบทสรุป
3.3.1 แนวคิดคาราวานแก้จนของศูนย์ อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่ อสู้ เพือ่ เอาชนะความยากจน
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ดาํ เนิ นคาราวานแก้จนตามกรอบแนวทางการดําเนิ นงานของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ ให้ทุก อํา เภอ/กิ่ งอํา เภอ/ตํา บล ใช้เ ป็ นกรอบดํา เนิ น งานตามโครงการ
คาราวานแก้จ นเต็มพื้น ที่ จึ งกําหนดเป้ าหมายว่าอําเภอ/กิ่ งอําเภอ/ตําบล ทุก แห่ ง จะต้องจัด ที ม
คาราวานแก้จนของจังหวัดออกไปดําเนินการเป็ นรายครัวเรื อนอย่างน้อยครัวเรื อนละ 3 รอบ ดังนี้
1) ระยะที่ 1 มีเป้ าหมายเพื่อออกไปตรวจสอบข้อมูล (Verify) และจัดทําข้อมูล
ศัก ยภาพ (Profile) ของครั ว เรื อ นยากจนที่ จ ดทะเบี ย นไว้กับ ทางราชการ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ขี ด
ความสามารถของครัวเรื อนนั้นว่ามีความถนัดในการประกอบอาชี พด้านใดบ้าง มีรายรับ-รายจ่าย
มากน้อยแตกต่างกันเพียงใด กรณี พบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หากแก้ไขได้ตอ้ งดําเนิ นการ
ทันที การดําเนินการในครั้งที่ 1 นี้ อําเภอและกิ่งอําเภอทุกแห่ ง จะต้องจัดทีมคาราวานแก้จนออกไป
พบปะเยีย่ มเยียนครัวเรื อนยากจนที่จดทะเบียนให้ได้ครบ
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2) ระยะที่ 2 กรณี ครัวเรื อนที่ในระยะที่ 1 ยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาหรื อให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ได้สํา เร็ จ ที ม คาราวานแก้จ นของจัง หวัด จะต้อ งนํา ข้อ มู ล ปั ญ หาความต้อ งการและ
ศักยภาพของครัวเรื อนที่จดั ทําไว้ไปประสานงานกับส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
วิธีการแก้ไขปั ญหาหรื อให้ความช่วยเหลือ แจ้งจัดคาราวานแก้จนเข้าไปดําเนิ นการเป็ นรอบที่สอง
การดําเนิ นงานรอบนี้ สามารถดําเนิ นการได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งรอให้ครบ 4 เดือนของการดําเนิ นงาน
รอบแรก อําเภอ/กิ่งอําเภอ/เขตทุกแห่ งจะต้องจัดคาราวานแก้จนออกไปพบปะเยี่ยมเยียนครัวเรื อน
ยากจนที่ จ ดทะเบี ย นและสามารถแก้ไ ขหรื อ บรรเทาปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น ตลอดจนให้ค วาม
ช่วยเหลือแก่ประชาชนได้ครบทุกครัวเรื อนเป้ าหมาย
3) ระยะที่ 3 เพื่อสร้างความยัง่ ยืนในการแก้ไขปั ญหา ทีมคาราวานแก้จนของจังหวัด
จะต้องเข้าพบปะเยี่ยมเยียนครั วเรื อนอย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องตรวจสอบว่าภายหลังที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือไปแล้วครัวเรื อนนั้นมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นหรื อไม่ อย่างไร มีการควบคุม
รายจ่ายที่ฟุ่มเฟื อยหรื อรายจ่ายที่ไม่จาํ เป็ นหรื อไม่ เป็ นต้น อําเภอและกิ่งอําเภอทุกแห่ ง จะต้องจัด
คาราวานแก้จนออกไปพบปะเยีย่ มเยียนครัวเรื อนยากจนที่จดทะเบียนได้ครบทุกครัวเรื อนทั้ง 3 ครั้ง
สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานคาราวานแก้จนของอําเภอ/กิ่งอําเภอ/ตําบล ในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยาตามแนวทางที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้น สามารถแสดงขั้นตอนได้ ตามภาพที่ 12
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สร้างทีมงานคาราวานแก้จนของ
อําเภอ/กิง่ อําเภอ/ตําบล

สํารวจ Supply ทีม่ อี ยูใ่ นพ.ท./
ส่วนกลางจัดสรรลงพืน้ ที่

Verity ข้อมูลผูจ้ ดทะเบียน

จดทะเบียนเพิม่

และแก้ไขเบือ้ งต้นเท่าทีท่ าํ
ไ ้
แยกประเภทผูล้ งทะเบียน

Need

Want

ทํา Profile
คณะทํางาน ศตจ.อําเภอ/เขต
จัดทํา demand ตามข้อมูล
น่าจะไม่สาํ เร็จ/เกินความสามารถ
ไม่เกินความสามารถ

รายชุมชน

แก้ปญั หา (Matching Supply and Demand)

แผนชุมชน

รายครัวเรือน
หนี้สนิ ภาคประชาชน

ด้านเกษตรกรรม

ยังแก้ไม่ได้

ด้านแรงงาน

ด้านทีด่ นิ ทํากิน

ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย

แก้ได้สาํ เร็จ
รายงาน ศตจ. จ.
ดําเนินการแก้ไข

ได้

ไม่ได้
รายงาน ศตจ.ชาติ

ภาพที่ 12 ขั้นตอนการดําเนินงานคาราวานแก้จน
ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา

จัดทําข้อมูลผูไ้ ด้รบั
การช่วยเหลือ
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แบบจําลองการแก้ ไขปัญหาสั งคมและความยากจน (ภาพที่ 13)
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้นาํ แบบจําลองนี้ มาใช้ในการแก้ไขปั ญหาสังคมและความ
ยากจนในจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินงานดังต่อไปนี้
1) เป้ าหมายสูงสุ ด (Ultimate Goal)
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ให้ประชาชนผูป้ ระสบปั ญหาสังคมและความยากจน มี
รายได้มากกว่ารายจ่ายอย่างยัง่ ยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง
2) ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Step of Work)
ขั้นที่ 1 การจัดทํา Family Folder
(1) แต่งตั้งทีมงานคาราวานแก้จน
ศตจ.อําเภอ/กิ่งอําเภอ/เขต ออกคําสั่งแต่งตั้งทีมงานคารวานแก้จน แยกเป็ นฝ่ าย
ปฏิบตั ิการด้านต่างๆ ตามคําสั่งศตจ.ที่ 26/2548 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548 โดยทีมคาราวานแก้จน
ระดับอําเภอจะประกอบด้วย
1.1. ฝ่ ายปฏิบตั ิการคัดกรองข้อมูล (Verify) และจัดทํา Family Folder
1.2. ฝ่ ายปฏิบตั ิการแก้ไขปัญหาที่อยูอ่ าศัย
1.3. ฝ่ ายปฏิบตั ิการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
1.4. ฝ่ ายปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหาอาชีพภาคการเกษตร
1.5. ฝ่ ายปฏิบตั ิการแก้ไขปัญหาแรงงาน
1.6. ฝ่ ายติดตามและประเมินผล
(2) อบรมทีมงานคาราวานแก้จน
ศตจ.อําเภอ/กิ่งอําเภอ/เขต อบรมทําความเข้าใจแนวทางปฏิบตั ิการแก้ปัญหาสังคม
และความยากจนตามกรอบแนวทางการแก้ปัญหาที่ ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิ นวัตร นายกรัฐมนตรี
กรุ ณาสาธิ ตที่อาํ เภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16 ม.ค. 2548 โดยปรับให้เหมาะสม
กับสภาพปัญหา และวัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปั ญหาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) จัดทํา Family Folder
ฝ่ ายปฏิบตั ิการคัดกรองข้อมูล (Verify) ระดับตําบล ดําเนินการดังนี้
3.1 คัดกรองข้อมูลของผูจ้ ดทะเบียน สย.ตามแบบ Re-Check โดยจะต้องไปพบปะ
เยี่ยมเยียนเพื่อเก็บข้อมูลเชิ งประจักษ์ผูจ้ ดทะเบียนฯ ทุกครัวเรื อนและทําบัญชี รายชื่ อ ผูท้ ี่มีความ
เดื อ ดร้ อ นหรื อ ยากจนจริ ง ที่ จ าํ เป็ นต้อ งได้รับ ความช่ ว ยเหลื อ (Need) กับบัญชี ร ายชื่ อผูท้ ี่ ย งั ไม่
จําเป็ นต้องให้ความช่วยเหลือ
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3.2 จัดทํา Family Foledr ผูจ้ ดทะเบียนที่จาํ เป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือ โดย
จัดทําเป็ น 2 ฉบับ สําหรับครัวเรื อน 1 ฉบับ และอําเภอ 1 ฉบับ
3.3 วินิจฉัยให้ความช่วยเหลือใน Family Folder ดังนี้
- คณะกรรมการหมู่บา้ น
- ฝ่ ายปฏิบตั ิการคัดกรองข้อมูลระดับตําบล
- คณะกรรมการดําเนินการวินิจฉัย
- ทีมตําบลวิเคราะห์ในภาพรวมส่ ง ศตจ.อําเภอ/กิ่งอําเภอ
ขั้นที่ 2 ศตจ.อําเภอ/กิ่ งอําเภอจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การให้ความช่ วยเหลือแบบบูรณา
การ
1) จัดระบบฐานข้อมูล เพื่อการวางแผนแก้ไขปัญหาให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
2) รวบรวมผลการวินิจฉัยการแก้ปัญหา
3) ประชุมฝ่ ายปฏิบตั ิการแก้ไขปัญหาทุกฝ่ าย
ขั้นที่ 3 การดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
1) การช่วยเหลือแบบบูรณาการ
2) การให้ความช่วยเหลือภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ศศตจ.อําเภอ/กิ่งอําเภอ
3) การบันทึกผลการให้ความช่วยเหลือ
ขั้นที่ 4 การสนับสนุนช่วยเหลือจาก ศตจ.จังหวัด/และส่ วนกลาง
ขั้นที่ 5 การติดตามและประเมินผล
ขั้นที่ 6 การรายงานผลการให้ความช่วยเหลือ
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รัฐบาล

กําหนดนโยบายมาตรการ
แก้ไขปญั หา

ศตจ.ชาติ

บูรณาการการแก้ไขปญั หา
ระดับกระทรวง

กระทรวง/

ประชาชน

หมูบ่ า้ น/

กําหนดแนวทางการแก้ไข
ปญั หาและสนับสนุนการ
แก้ไขปญั หาของจังหวัด

จังหวัด

สนับสนุ นการแก้ไขปญั หา
ของอําเภอ

อําเภอ

ศูนย์กลางการแก้ไขปญั หา
แบบบูรณาการในรูปแบบ
คาราวานแก้จน

อปท.

สนับสนุ นการแก้ไขปญั หา
ของอําเภอ/หมูบ่ า้ น

หมูบ่ า้ น/

สร้างชุมชนเข้มแข็งพึง่ พา
ตนเองในการแก้ไขปญั หา
ความยากจน

ประชาชน

ยึดมันเศรษฐกิ
่
จพอเพียง

ภาพที่ 13 แบบจําลองการแก้ปัญหาความยากจน
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3.3.2 การจดทะเบียนแก้ปัญหาสั งคมและความยากจนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การลงทะเบี ยนคนจนแก้ปัญหาสังคมและความยากจนในพื้นที่ จงั หวัดพระนคร
ศรี อยุธยา สามารถจําแนกออกตามประเภทปัญหาของผูม้ าลงทะเบียนได้ดงั นี้
(1) ปัญหาที่ดินทํากิน
(2) ปัญหาคนเร่ ร่อน
(3) ปั ญหาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
(4) ปั ญหานักเรี ยน/นักศึกษาที่ตอ้ งทํางาน
(5) ปั ญหาถูกหลอกลวง
(6) ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
(7) ปั ญหาคนจนไม่มีที่อยูอ่ าศัย
(8) ปั ญหาอื่น ๆ
จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ป ระชากรประมาณ 757,103 คน มี จ ํา นวนผูท้ ี่ ม า
ลงทะเบียนคนจน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 จํานวน 118,974 คน คิดเป็ นประมาณร้อยละ 15.71
ของประชากรทั้งจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในขณะที่จาํ นวนประชากรทั้งประเทศที่ข้ ึนทะเบียนคน
จนจํานวน 8,258,435 คน หรื อประมาณร้ อยละ 13.15 ของประชากรทั้งประเทศ จํานวนผูม้ า
ลงทะเบี ยนคนจนในพื้นที่ จงั หวัดพระนครศรี จงั หวัดอยุธยา คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 1.44 ของ
จํานวนผูม้ าลงทะเบียนคนจนทั้งประเทศ การจดทะเบียนคนจนแก้ปัญหาสังคมและความยากจน
จําแนกตามประเภทปัญหาได้ดงั นี้
(1) ปั ญหาที่ดินทํากิน
ปริ มาณคนจนที่มาลงทะเบียนจาก 7 ประเภทดังกล่าวไม่รวมปัญหาอื่น ๆ นั้น ปรากฏ
ว่าปั ญหาที่ดินทํากินจํานวนผูม้ าลงทะเบียนมากเป็ นอันดับ 3 รองจากปั ญหาหนี้ สินภาคประชาชน
และปั ญหาคนจนไม่มีที่อยูอ่ าศัยของผูม้ าลงทะเบียนคนจนทั้งจังหวัดพระนครศรี อยุธยาตามลําดับ
ปั ญหาที่ดินทํากิ นมีผมู ้ าลงทะเบียน 18,367 คนหรื อคิดเป็ นประมาณร้อยละ 15.44 ของคนจนทั้ง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่งปั ญหาสําคัญที่สุดคือ ปัญหาไม่มีที่ดินทํากิน
(2) ปั ญหาคนเร่ ร่อน
ปั ญหาคนเร่ ร่อนมี จาํ นวนผูม้ าลงทะเบียนน้อยมาก จํานวนผูม้ าลงทะเบียนคนจน
ปั ญหาคนเร่ ร่อนนั้นมีจาํ นวน 35 คนหรื อคิดเป็ นประมาณร้อยละ 0.03 ของจํานวนผูม้ าลงทะเบียน
คนจนทั้งจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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(3) ปั ญหาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
ปัญหาประกอบอาชีพผิดกฎหมายเป็ นประเภทปัญหาที่มีผมู ้ าลงทะเบียนน้อยที่สุดใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีจาํ นวนผูม้ าลงทะเบียน 29 คน หรื อคิดเป็ นประมาณร้อยละ 0.02 ของผู ้
มาลงทะเบียนคนจนทุกประเภทปัญหาทั้งจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
(4) นักเรี ยน/นักศึกษาต้องการทํางาน
ปั ญหานักเรี ยน/นักศึ กษาต้องการทํางานมี ผูม้ าลงทะเบี ยนคนจนปั ญหานักเรี ยน/
นักศึกษาต้องการทํางานจํานวน 1,165 คน คิดเป็ นประมาณร้อยละ 0.98 ของจํานวนผูม้ าลงทะเบียน
ทั้งจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
(5) ปั ญหาถูกหลอกลวง
ปั ญหาถูกล่อลวงมีผมู ้ าลงทะเบียนคนจนปั ญหาถูกล่อลวงจํานวน 487 คน หรื อคิด
เป็ นประมาณร้อยละ 0.41 ของจํานวนผูม้ าลงทะเบียนคนจนทั้งจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
(6 ) ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
ปั ญหาหนี้สินภาคประชาชนเป็ นปั ญหาสําคัญปั ญหาหนึ่ งที่มีจาํ นวนผูม้ าลงทะเบียน
คนจนมากเป็ นอันดับแรกคือมี ผูม้ าลงทะเบียนคนจนประมาณ 51,476 คน หรื อประมาณร้ อยละ
43.27 ของผูม้ าลงทะเบียนคนจนรมทั้งจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งปั ญหาสําคัญคือ หนี้ สินใน
ระบบมากที่สุด
(7) ปัญหาคนจนไม่มีที่อยูอ่ าศัย
ปัญหาคนจนไม่มีที่อยูอ่ าศัยมีจาํ นวนผูม้ าลงทะเบียนมากเป็ นอันดับ 2 รองจากปั ญหา
หนี้สินภาคประชาชนมีจาํ นวนผูม้ าลงทะเบียนจํานวน 32,846 คน หรื อประมาณร้อยละ 27.61 ของ
จํานวนผูม้ าลงทะเบียนคนจนทั้งจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
(8) ปั ญหาอื่น ๆ
นอกจากปั ญ หาข้า งต้น ที่ ก ล่ า วไว้มี ผูม้ าลงทะเบี ย นคนจนไม่ ร ะบุ ปัญ หาเหตุ ข อง
ปั ญหานั้นนอกเหนื อจากปั ญหาข้างต้นที่กล่าวมา มีผมู ้ าลงทะเบียนคนจนจํานวน 14,569 คน หรื อ
ประมาณร้อยละ 12.25 ของจํานวนผูม้ าลงทะเบียนคนจนทั้งจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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ตารางที่ 16 การจดทะเบียนแก้ปัญหาความยากจนและแก้ปัญหาสังคมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาปี 2549
ที่

จํานวนผูจ้ ดทะเบียนทั้งหมด
ราย
ร้อยละ
18,367
15.44

ประเภทปั ญหา สย.

1 ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน

14,156

11.90

1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ

4,065

3.42

1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์

146

0.12

2 คนเร่ ร่อน

35

0.03

3 ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย

29

0.02

4 นร./นศ.มีรายได้อาชีพเหมาะสม

1,165

0.98

5 การถูกหลอกลวง

487

0.41

6 หนี้สินภาคประชาชน

51,476

43.27

6.1 หนี้ในระบบ

30,340

25.50

6.2 หนี้นอกระบบ

21,136

17.77

7 ที่อยูอ่ าศัย

32,846

27.61

8 ด้านอื่นๆ

14,569

12.25

118,974

100.00

รวม
ร้อยละ
50
45

43.27

40
35
30

27.61

25
20
15.44
15

12.25

10
5
0.03

0.98

0.02

0.41

ศัย

ดา
นอ
ื่นๆ

ภา
คป
ร
หน

ี้สิน

ที่อ
ยูอ
า

ะช
าช
น

วง
ลอ
กล
ูกห
กา
รถ

ศ.
ม

ีรา
ยไ
ดอ
าช
ีพ
เห
มา
ะส
ม

หม
าย
./น
นร

ปร
ะก
อบ
อา
ชีพ
ผิด
กฎ

รอ
น
เร
คน

ที่ด
ิน

ทํา
กิน

0

ภาพที่ 14 ร้อยละของจํานวนผูม้ าลงทะเบียนคนจนแยกตามประเภทปัญหาในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาปี 2549
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3.3.3 ผลการดํ า เนิ น งานแก้ ไขปั ญ หาสั งคมและความยากจนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
สรุ ปข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 มีจาํ นวนผูจ้ ดทะเบียน 118,974 ราย แยกผล
การดําเนินงานดังนี้ (ตารางที่ 19)
(1) ผลการกลัน่ กรอง (Verify)
- ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ (Want) 71,189 ราย คิดเป็ นร้อยละ
59.84
- ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ (Need) 47,785 ราย คิดเป็ นร้อยละ 40.16
(2) ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)
- ได้รับความช่วยเหลือเสร็ จสมบูรณ์ 28,128 ราย คิดเป็ นร้อยละ 58.86
- อยูร่ ะหว่างการให้ความช่วยเหลือ 11,036 ราย คิดเป็ นร้อยละ 23.10
- ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ 8,621 ราย คิดเป็ นร้อยละ 18.04
(3) ผลการดํา เนิ น งานแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนของอํา เภอต่ า งๆในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา (ตารางที่ 17 - 33)

ตารางที่ 17 ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปั ญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

18,367
14,156
4,065
146
35
29

15.44
11.90
3.42
0.12
0.03
0.02

15,179
11,504
3,541
134
3
3

1,165

0.98

487
51,476
30,340
21,136
32,846
14,569
118,974

0.41
43.27
25.50
17.77
27.61
12.25
100.00

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: สรุ ปข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)
ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

82.64
81.27
87.10
91.78
8.57
10.34

3,188
2,652
524
12
32
26

17.36
18.73
12.89
8.22
91.43
89.66

84
82
2
29
23

2.64
3.09
0.38
90.63
88.46

350
341
7
2
3
3

10.98
12.86
1.34
16.67
9.38
11.54

2,754
2,229
515
10
-

86.38
84.05
98.28
83.33
-

529

45.41

636

54.59

619

97.33

-

-

17

2.67

265
24,060
13,432
10,628
20,390
10,760
71,189

54.41
46.74
44.27
50.28
62.08
73.86
59.84

222
27,416
16,908
10,508
12,456
3,809
47,785

45.59
53.24
55.73
49.72
37.92
26.14
40.16

157
23,741
14,173
9,568
2,945
530
28,128

70.72
86.60
83.82
91.05
23.64
13.91
58.86

48
3,675
2,735
940
4,028
2,929
11,036

21.62
13.40
16.18
8.95
32.34
76.90
23.10

17
5,483
350
8,621

7.66
44.02
9.19
18.04

ตารางที่ 18 ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)
ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

116
100
14
2
4
3

1.05
0.90
0.13
0.02
0.04
0.03

106
92
12
2
-

91.4
92
85.71
100
-

10
8
2
4
3

8.62
8
14.28
100
100

1(เสี ยชีวิต)
1(เสี ยชีวิต)
4
3

0.91
50
100
100

-

-

9
8
1
-

7.76
100
50
-

145

1.31

-

-

145

100

145

100

-

-

-

-

59
3,598
1,339
2,259
3,444
3,690
11,059

0.53
32.53
12.11
20.43
31.14
33.37
100.00

2,723
1,126
1,597
3,375
3,235
9,439

75.68
84.09
70.69
98
87.66
85.35

59
875
213
662
69
455
1,620

100
24.32
15.91
29.3
1.94
12.19
14.65

59
619
213
406
6
5
842

100
17.20
100
61.32
8.95
1.1
51.97

256
256
63
450
769

7.12
38.67
94
100
47.46

9

0.55

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

ตารางที่ 19 ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอท่าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)
ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ราย

ร้อยละ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

1,351
1,347
2
2
3
3

17.22
17.17
0.03
0.03
0.04
0.04

1,164
1,164
-

86.41
86.41
-

187
183
2
2
3
3

13.84
13.6
100
100
100
100

-

-

187
183
2
2
3
3

13.84
100
100
100
100
100

-

-

52

0.66

-

-

52

100

52

100

-

-

-

-

48
3,390
1,601
1,789
2,249
764
7,847

0.61
43.20
20.40
22.80
28.66
9.74
100.00

1,547
1,547
309
3,020

45.63
86.47
13.81
38.49

48
1,848
1,603
245
1,940
764
4,827

100
54.51
100
13.53
86.18
100
61.51

32
32
13
97

0.95
13.22
0.67
1.24

48
1,813
1,603
210
1,927
764
4,329

100
53.48
100
100
100
100
55.17

-

-

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ที่มา : สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 – วันที่ 3 ตุลาคม 2548

ตารางที่ 20 ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)
ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ราย

ร้อยละ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

1,286
1,156
130
1
-

18.91
89.89
10.11
0.01
-

816
751
65
-

63.45
64.97
50
-

470
405
65
1
-

36.55
35.03
50
100
-

1
-

100
-

-

-

470
405
65
-

100
100
100
-

28

0.41

-

-

28

100

28

100

-

-

-

-

33
2,942
1,544
1,398
1,774
738
6,802

0.49
43.25
52.48
47.52
26.08
10.85
100.0

24
818
818
865
299
2,822

72.73
27.8
58.51
48.75
40.51
41.49

9
2,124
1,544
580
909
439
3,980

27.27
72.2
41.49
51.24
59.24
58.51

9
2,004
1,544
460
107
91
2,240

100
94.35
100
79.31
11.77
20.73
55.93

120
120
120

5.65
20.69
2.99

802
348
1,620

88.23
79.27
40.7

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2548 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

ตารางที่ 21 ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)
ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ราย

ร้อยละ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

1,581
1,344
237
1
2

20.75
17.64
3.11
0.00
0.01
0.03

1,556
1,321
235
-

98.42
98.29
99.16
-

25
23
2
1
2

1.58
1.71
0.84
100.00
100.00

9
8
1
1
2

36.00
34.78
50.00
100.00
100.00

16
15
1
-

64.00
65.22
50.00
-

-

-

82

1.08

-

-

82

100.00

82

100.00

-

-

-

-

11
2,750
1,681
1,069
2,264
928
7,619

0.14
36.09
22.06
14.03
29.72
12.18
100.00

940
940
1,975
877
5,348

34.18
87.93
87.23
94.50
70.19

11
1,810
1,681
129
289
51
2,271

100.00
65.82
100.00
12.07
12.77
5.50
29.64

11
1,712
1,681
31
14
27
1,858

100.00
94.59
100.00
24.03
4.84
52.94
81.81

98
98
275
24
413

5.41
75.97
95.16
47.16
18.19

-

-

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2548 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

ตารางที่ 22 ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)
ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

240
169
71
2
1

9.78
6.89
2.89
0.08
0.04

14
14
-

5.83
20.0
-

226
169
57
-

94.16
100.0
80.0
-

2
1

100.0
100.0

-

-

226
169
57
-

97.16
100.0
80.0
-

37

1.51

20

54.0

17

46.0

-

-

-

-

17

46.0

13
850
1,310
2,453

0.53
34.65
53.08
100.0

3
353
9
399

23.0
42.0
0.68
16.2

10
456
1,310
2,010

77.0
53.0
99.32
81.9

41
44

5.0
1.9

1,301
1,301

99.32
64.8

10
456
709

77.0
53.0
35.3

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

ตารางที่ 23 ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)
ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

834
750
46
38
10
2

7.36
6.62
0.41
0.34
0.09
0.02

662
607
17
38
-

79.38
81.0
37.0
100.0
-

172
143
29
10
2

20.62
19.0
63.0
100.0
100.0

10
2

100.0
100.0

12
12
-

1.44
8.0
-

157
131
26
-

18.82
92.0
90.0
-

112

0.99

-

-

112

100.0

112

100.0

-

-

-

-

40
4,907
2,298
2,609
3,444
1,978
11,327

0.35
43.32
20.29
23.03
30.41
17.46
100.0

-

-

40

100.0

40

100.0

-

-

-

-

988
1,964
3,614

29.0
99.0
32.0

2,298
2,609
2,456
14
7,713

100.0
100.0
71.0
1.0
68.0.

2,298
2,609
2,456
14.0
7,541

100.0
100.0
100.0
100.0
98.0

12

0.1

157

1.39

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

ตารางที่ 24 ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)
ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

346
282
53
11
1
4

5.28
4.31
0.81
0.17
0.02
0.06

314
255
48
11
-

90.75
90.43
90.57
100
-

32
27
5
1
4

9.25
9.57
9.43
100
100

1
4

100
100

-

-

32
27
5
-

9.25
9.57
9.43
-

72

1.09

-

-

72

100

72

100

-

-

-

-

28
4,236
2,993
1,243
1,179
684
6,550

0.43
64.67
45.69
18.98
18.0
1044
100.0

3,766
2,673
1,093
921
527
5,528

88.90
89.31
87.93
78.12
77.05
84.40

28
470
320
150
258
157
1,022

100
11.09
10.69
12.07
21.88
22.95
15.60

28
35
140

100
13.57
13.70

470
320
150
157
627

11.09
10.69
12.07
100
61.35

-

-

223
255

86.43
24.95

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 - วันที่ 3 ตุลาคม 2548

ตารางที่ 25 ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)
ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ราย

ร้อยละ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

1,101
779
310
12
5
3

13.15
9.30
3.70
0.14
0.06
0.04

908
600
300
8
-

82.47
77.02
96.77
66.66
-

193
179
10
4
5
3

17.53
22.97
3.22
33.33
100.0
100.0

5
3

100.0
100.0

-

-

193
179
10
4
-

17.53
100
100
100
-

14

0.17

-

-

14

100.0

14

100.0

-

-

-

-

34
5,726
3,918
1,808
1,439
52
8,374

0.41
68.38
46.79
21.59
17.18
0.62
100.00

27
18
18
953

79.5
0.31
1.00
11.30

7
5,708
3,918
1,790
1,439
52
7,421

20.5
99.69
100.0
99.0
100.0
100.0
88.61

5,708
3,918
1,790
52
5,782

99.69
100.0
100.0
100.0
77.91

1,400
1,400

100
19.39

7
200

100
2.21

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2548 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

ตารางที่ 26 ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปั ญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

ราย

ร้อยละ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

930
681
246
3
1

16.75
12.27
4.43
0.05
0.02

927
678
246
3
1

201
25
2,367
1,390
977
1,562
466
5,552

3.62
0.45
42.63
25.04
17.60
28.13
8.39
100.0

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)
ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

99.68
99.56
100
100
100

3
3
-

0.32
0.44
-

-

-

-

-

3
3
-

0.32
100
-

201

100

-

-

-

-

-

-

-

-

25
2,321
1,390
931
1,562
461
5,501

100
98.05
100
95.29
100
99.57
99.08

46
46
2
51

1.94
4.71
0.43
0.92

24
24
24

1.01
52.17
47.06

22
22
22

0.93
47.83
43.14

2
5

100
9.80

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

ตารางที่ 27 ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ราย

ร้อยละ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

3,022
939
2,083
2

35.90
16.11
24.75
0.02

2,478
707
1,771
-

81.99
76.00
85.00
-

544
232
312
-

18.0
24.0
15.0
-

12
12
2

0.4
9.4
100.0

-

-

535
223
312
-

17.7
90.6
.0100
-

75

54.7

62

46.3

62

96.8

-

-

-

-

19
1,543
371
1,172
1,877
376
6,367

100.0
61.5
32.0
87.0
79.8
100.0
75.6

966
789
177
475
2,050

38.5
68.0
13.0
20.2
24.4

958
789
169
53
296

38.18
.0100
95.0
11.1
15

8
8
8

0.32
5.0
0.4

422
1,746

88.9
85.0

137
19
2,509
1,160
1,349
2,352
376
8,417

1.63
0.23
29.81
13.78
16.03
27.94
4.47
100.0

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549

ตารางที่ 28 ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)
ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ราย

ร้อยละ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

2,515
2,515
2
3

22.42
22.42
0.02
0.03

1,588
1,588
-

63.14
63.14
-

927
927
2
3

38.86
38.86
100
100

2
3

100.0
100.0

-

-

927
927
-

36.86
36.86
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75
3,765
3,765
4,815
42
11,217

0.67
33.57
33.57
42.93
0.37
100.0

75
3,648
3,648
1,340
12
6,663

100
96.89
96.89
27.83
28.57
316.43

117
117
3,475
30
4,554

76
3.11
3.11
72.17
71.43
459.57

117
117
30
152

100.0
100.0
100.0
400.0

-

-

-

-

-

-

3,475
4,402

100.0
136.86

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2548 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

ตารางที่ 29 ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)
ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ราย

ร้อยละ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

2,373
1,745
595
33
2
1

21.33
15.69
5.35
030
0.02
0.01

2,290
1,662
595
33
2
1

96.50
95.24
100.00
100.00
100.00
100.00

83
83
-

3.5
4.76
-

61
61
-

73.69
73.49
-

22
22
-

26.51
26.51
-

-

-

25

0.22

25

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

57
5,040
1,732
3,308
3,125
202
11,125

0.51
45.30
15.57
29.73
28.09
1.82
100.00

57
1,732
1,732
2,856
259
7,222

100.00
34.37
100.00
91.39
51.59
64.92

3,308
3,308
269
243
3,903

65.63
100.00
8.61
48.41
35.08

3,308
3,308
185
212
3,766

100.00
100.00
68.77
87.24
96.49

0
84
31
137

0
31.23
12.76
3.51

-

-

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 สิ งหาคม 2548 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

ตารางที่ 30 ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ราย

ร้อยละ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

344
316
28
1
1

14.87
13.66
1.21
0.04
0.04

300
276
24
1
1

87.21
87.34
85.71
100
100

44
40
4
-

12.79
12.65
14.29
-

-

-

40
4
-

12.66
14.29
-

-

-

179

85.65

30

14.35

30

100

-

-

-

-

9
392
392
364
355
1,601

75.00
47.40
32.05
82.35
74.42
48.32

3
1,435
47
604
78
122
1,712

25.00
173.52
67.95
100
17.65
25.58
51.68

3

100

-

-

-

-

392
604
9
41
1,079

47
100
11.53
33.60
63.03

439
69
81
633

52.83
88.33
66.39
58.67

-

-

209
12
827
223
604
442
477
2,313

9.04
0.52
35.75
9.64
26.11
19.11
20.62
100.00

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2548 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

ตารางที่ 31 ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน อําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)
ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ราย

ร้อยละ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

1,274
1,190
62
22
1
-

15.64
14.61
0.76
0.27
0.01
-

1,215
1,131
62
22
-

95.37
95.0
100
100
-

59
59
1
-

4.63
4.96
100
-

1
-

100
-

59
59
-

4.63
4.96
-

-

-

41

0.50

29

70.3

12

29.23

12

29.23

-

-

-

-

22
3,433
1,745
1,688
2,532
841
8,144

0.27
42.15
21.43
20.73
31.09
10.33
100.00

22
2,261
1,686
1,575
2,395
799
7,721

10
65.87
96.2
93.1
94.9
90.1
93.1

172
59
113
137
42
423

5.01
3.38
6.69
5.41
4.99
5.19

52
52
65

1.51
3.08
0.80

120
59
61
137
42
358

3.50
3.38
3.61
5.41
4.99
4.40

-

-

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 30 มกราคม 2549 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

ตารางที่ 32 ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)
ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

330
243
81
6
-

4.97
3.66
1.22
0.09
-

319
232
81
6
-

96.66
95.47
100
100
-

11
11
-

3.45
4.53
-

1
1
-

9.10
9.10
-

10
10
-

90.90
90.90
-

-

-

6

0.09

-

-

6

100

6

100

-

-

-

-

4
3,665
3,221
444
1,053
1,578
6,636

0.06
55.23
48.54
6.69
15.87
23.78
100.00

4
366
366
993
1,498
3,180

100
9.98
82.43
94.30
94.93
47.92

3,221
3,221
78
60
80
3,456

100
100
17.57
5.70
5.07
52.08

3,221
3,221
78
26
29
3,361

100
100
100
43.33
36.25
97.25

34
51
95

56.67
63.75
2.75

-

-

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2549 – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549

ตารางที่ 33 ผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน อําเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ที่

1

2
3
4
5
6

7
8

ประเภทปัญหา สย.

ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
1.2 มีที่ทาํ กินแต่ไม่เพียงพอ
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
นร./นศ.มีรายได้อาชีพ
เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินในภาคประชาชน
6.1 หนี้ ในระบบ
6.2 หนี้ นอกระบบ
ที่อยูอ่ าศัย
ด้านอื่นๆ
รวม

จํานวนผูจ้ ดทะเบียน
ทั้งหมด

ผลการกลัน่ กรอง(Verify)
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ

ได้รับความช่วยเหลือเสร็จ
สมบูรณ์

อยูร่ ะหว่างการให้ความ
ช่วยเหลือ

ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ราย

ร้อยละ

ช่วยเหลือ (Want)
ราย
ร้อยละ

721
597
107
17
2
3

28.58
23.66
4.24
0.67
0.08
0.12

522
440
71
11
-

72.40
73.70
66.36
64.71
-

199
157
36
6
2
3

27.60
26.30
33.64
35.29
100.0
100.0

2
3

100
100

-

-

199
157
36
6
-

27.60
26.30
33.64
35.26
-

-

-

4

100.0

4

100

-

-

-

-

-

-

7

100.0

7

100

-

-

-

-

414
571
217
86
1,810

56.71
96.62
67.39
60.14
71.74

316
20
105
57
713

43.29
3.38
32.61
39.86
28.26

5
29
50

25
50.88
7.01

316
15
28
359

43.29
75
49.12
50.35

105
304

32.61
42.64

4
7
1,321
730
591
322
143
2,523

0.16
0.28
52.36
28.93
23.42
12.76
5.67
100.00

ที่มา: สํานักงานจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
หมายเหตุ: ข้อมูลสะสมการกลัน่ กรองข้อมูลรวมตั้งแต่ก่อนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

(Need)

ผลการให้ความช่วยเหลือ (Matching Demand-Supply)

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา 94

บทที่ 4
กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ า
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ได้เริ่ ม
ดําเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือน 15 สิ งหาคม 2548 – 15 สิ งหาคม 2549 โดยมีแนวทางการดําเนินงานตาม
รู ปแบบวิจยั 5 ขั้นตอน กล่าวคือ 1) การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนิ นงานของสหกรณ์
กลุ่ม/องค์กรประชาชน 2) ตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบี ยนของสมาชิ กสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร
ประชาชน 3) จัดเวทีสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการระหว่างผูน้ าํ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่ม/
องค์กรประชาชน
และประเมินความสนใจของกลุ่ม/องค์กรประชาชน เพื่อเข้าร่ วมโครงการฯ
4) จัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน และ 5) สนับสนุนการ
สร้างพันธมิตร/การเชื่อมโยงเครื อข่าย ในการดําเนินการวิจยั นี้มีกระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่า
สรุ ปได้ดงั นี้
ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/แลกเปลี่ยน)

1

2 ก.ย.
48

การประชุมทีมวิจยั

2

5 ก.ย.
48

การประชุมทีมวิจยั
ร่ วมกับสหกรณ์จงั หวัด
และเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ ม
สหกรณ์

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ(เช่น สร้ าง
สถานที่
ความเข้ าใจ/เกิด
เครื อข่าย ฯลฯ)
ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น 5
สํานักงาน
1.แนวทางการจัดประชุม
คน
ตรวจบัญชี
เชิงปฏิบตั ิการ
สหกรณ์ที่1 2.การประสานงานได้
จังหวัดพระ คุณถาวร เนคมานุรักษ์
นครศรี
ผู้จดั การสหกรณ์การ
อยุธยา
งานโครงการวิจยั เพื่อ
ประสานงาน
1. ทีมวิจยั จํานวน
สหกรณ์จงั หวัด 1.สหกรณ์จงั หวัดและ
ทังสิ
้ ้น 5คน
พระนครศรี เจ้ าหน้ าที่สง่
2. สหกรณ์จงั หวัด
อยุธยา
เสริ มสหกรณ์เข้ าใจ
พระนครศรี อยุธยา
วัตถุประสงค์โครง
(คุณสุรศักดิ์ สุขเหลือ)
การกับสหกรณ์
3. เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ ม
2.ได้ รับการประสานงาน
สหกรณ์จํานวน 4 คน
จากสหกรณ์จงั หวัดโดย
ได้ อนุญาตให้ คณ
ุ อุบล
เทพทอง และคุณทวีศกั ดิ์
ยังให้ ผลเจ้ าหน้ าที่
ส่งเสริ มสหกรณ์เป็ น
นักวิจยั พื ้นที่ร่วมกับ
โครงการเพื่อ
กลุม่ เป้าหมายที่เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

ระยะ
เวลา
(ระบุ
ชัว่ โมง
3 ชม.

6 ชม.

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/แลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

การประชุมทีมวิจยั

ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น 5
คน

3

9 ก.ย.
48

4

14 ก.ย. เวทีสร้ างความเข้ าใจกับ
48
สหกรณ์ตา่ งๆ

1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
5 คน
2.ประธานกรรมการ
และผู้จดั การสหกรณ์
จํานวนทังสิ
้ ้น 40 คน

5

27 ก.ย. เวทีสร้ างความเข้ าใจกับ
48
กลุม่ เกษตรกร

1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
5 คน
2.รองผู้วา่ ราชการ
จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
(รองฯ นเรศ วงศ์
สวัสดิ์)
3.ประธานกลุม่
เกษตรกรจํานวน 48

สถานที่

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ(เช่น สร้ าง
ความเข้ าใจ/เกิด
เครื อข่าย ฯลฯ)
ประสานงานร่ วมกับกับ
กลุม่ อาชีพ
3.ได้ รับข้ อมูลพื ้นฐาน
ของจังหวัด
4.ได้ รับข้ อมูลพื ้นฐาน
การขึ ้นทะเบียนคนจน
1.ความเข้ าใจที่ตรงกัน
ในแนวทางการ
จัดประชุมเวทีสร้ าง
ความเข้ าใจกับ
สหกรณ์ตา่ ง ๆ

สํานักงาน
ตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่1
จังหวัดพระ
นครศรี
อยุธยา
สหกรณ์
1.สหกรณ์ที่เข้ าร่ วม
การเกษตรนคร ประชุมเกิดความ
หลวง จํากัด เข้ าใจในวัตถุประสงค์
ของโครงการและแนว
ทางการเชื่อมโยง
เครื อข่าย
2.การประเมินความ
สนใจกับสหกรณ์ตา่ ง ๆ
ในการเข้ าร่ วม
โครงการวิจยั
3.สหกรณ์จํานวน 16
สหกรณ์สนใจเข้ า
ร่วมงานเครื อข่ายกับ
โครงการ
สหกรณ์ออม 1.กลุม่ เกษตรกรเกิด
ทรัพย์ครู
ความเข้ าใจใน
จังหวัดพระ วัตถุประสงค์ของ
นครศรี
โครงการและแนว
อยุธยา จํากัด ทางการเชื่อมโยง
เครื อข่าย
2.ประเมินความสนใจ
งานเครื อข่ายกับกลุม่
เกษตรกรในการเข้ า

ระยะ
เวลา
(ระบุ
ชัว่ โมง

3 ชม.

6 ชม.

4 ชม.

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

6

17
ต.ค.
48

7

25
ต.ค.
48

8

8 พ.ย.
48

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ(เช่น สร้ าง
สถานที่
ความเข้ าใจ/เกิด
เครื อข่าย ฯลฯ)
กลุม่
ร่ วมงานเครื อข่ายกับ
โครงการวิจยั
เวทีสร้ างความเข้ าใจ
1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
สํานักงาน
1.กลุม่ อาชีพที่ร่วม
ร่ วมกับกลุม่ อาชีพ
5 คน
สหกรณ์จงั หวัด ประชุมเกิดความเข้ าใจ
2. ประธาน/เลขากลุม่
พระนครศรี ในวัตถุประสงค์ของ
จํานวน 43 คน
อยุธยา
โครงการและแนว
ทางการเชื่อมโยง
เครื อข่าย
2.ประเมินความสนใจ
ของกลุม่ อาชีพ
3.กลุม่ อาชีพจํานวน 17
กลุม่ สนใจเข้ าร่ วมงาน
โครงการวิจยั
การประชุมทีมวิจยั
1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
กรมพัฒนา 1.สร้ างความเข้ าใจตาม
ร่ วมกับกรมพัฒนาชุมชน 5 คน
ชุมชน ศาลา วัตถุประสงค์
2. พัฒนาการจังหวัด
กลาง จังหวัด โครงการวิจยั กับ
และพัฒนากร
พระนครศรี พัฒนาการจังหวัด
3.สมาชิกเครื อข่าย
อยุธยา
และพัฒนากร
กลุม่ OTOP จํานวน
2.การประสานงานข้ อมูล
29 คน
พื ้นฐานของกลุม่ OTOP
3.การนัดหมาย
เตรี ยมการประชุมเวที
สร้ างความเข้ าใจกับกลุม่
OTOP
กรมพัฒนา 1.กลุม่ OTOPที่เข้ าร่วม
เวทีสร้ างความเข้ าใจกับ 1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
กลุม่ OTOP
5 คน
ชุมชน ศาลา ประชุมเกิดความเข้ าใจ
กลาง จังหวัด ในวัตถุประสงค์ของโครง
2.พัฒนาการจังหวัด
และพัฒนากร
พระนครศรี การและแนวทางการ
3.สมาชิกเครื อข่าย
อยุธยา
เชื่อมโยงเครื อข่าย
กลุม่ OTOP จํานวน
2.การประเมินความ
29 คน
สนใจกับกลุม่ OTOP
ต่าง ๆ ในการเข้ าร่ วม
โครงการวิจยั
3.กลุม่ เครื อข่าย OTOP
สนใจเข้ าร่ วม
กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/แลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

ระยะ
เวลา
(ระบุ
ชัว่ โมง

6 ชม.

6 ชม.

6 ชม.

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/แลกเปลี่ยน)

9

18
พ.ย.
48

การประชุมทีมวิจยั

10

25
พ.ย.
48

การประชุมกลัน่ กรอง
ความเข้ าใจ

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ(เช่น สร้ าง
สถานที่
ความเข้ าใจ/เกิด
เครื อข่าย ฯลฯ)
โครงการวิจยั โดย
มอบหมายให้ นายเฉลิม
ชัย ประธานกลุม่
เครื อข่ายOTOPเป็ น
ตัวแทนเข้ าร่วมประชุม
โครงการวิจยั
1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น สํานักตรวจ 1.สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
5 คน
บัญชีสหกรณ์ที่ จากการประชุมใน
1 จังหวัดพระ กิจกรรมที่ 4,5,6 และ 8
นครศรี
2.เตรี ยมแนวทางการ
อยุธยา
ประชุมเพื่อกลัน่ กรอง
ความเข้ าใจและสนใจ
เข้ าร่ วมโครงการในวันที่
25 พ.ย. 48อย่างเป็ น
รูปธรรม
3. สังเคราะห์ข้อมูลการ
ลงทะเบียนคนจน
1.การเข้ าใจอย่างเป็ น
1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
สหกรณ์
5 คน
การเกษตรพระ รูปธรรมในการเข้ าร่ วม
โครงการ
นครศรี
2. กลุม่ ต่างๆ ที่มีความ
อยุธยา จํากัด 2.ได้ ผ้ อู าสาสมัครโดย
สนใจในเบื ้องต้ นจาก
การตัดสินใจอย่างเป็ น
การประเมินความ
อิสระเข้ าร่วมการ
สนใจในกิจกรรมที่
เชื่อมโยงเครื อข่ายกับ
4,5,6 และ 8 ได้ แก่
โครงการจํานวน 29 กลุม่
สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร
/องค์กรประชาชน
กลุม่ อาชีพและกลุม่
3.ได้ แนวทางการประชุม
OTOP จํานวน 80
เชื่อมโยงเครื อข่ายและ
กลุม่
การสร้ างพันธมิตร
เครื อข่ายในวันที่ 15 ธ.ค.
48 โดยที่ประชุมได้
กําหนดให้ แต่ละกลุม่ /
องค์กร วิเคราะห์และ
ประเมินตนเองก่อนเพื่อ
กลุม่ เป้าหมายที่เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

ระยะ
เวลา
(ระบุ
ชัว่ โมง

3 ชม.

6 ชม.

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/แลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

การประชุมทีมวิจยั

1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
5 คน

11

2 ธ.ค.
48

12

15 ธ.ค. การประชุมกลุม่
48
เครื อข่าย

13

9 ม.ค.
49

ประชุมทีมวิจยั

14

14-15
ม.ค.
49

ประชุมทีมวิจยั ร่วมกับ
กลุม่ เครื อข่าย

สถานที่

ใช้ ประกอบการหาแนว
ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ(เช่น สร้ าง
ความเข้ าใจ/เกิด
เครื อข่าย ฯลฯ)
ทางการเชื่อมโยง
เครื อข่ายต่อไป
1.สังเคราะห์ข้อมูล
ทังหมด
้
2.สรุปทบทวนเนื ้อหา
การรายงาน phase 1

ห้ องประชุมชัน้
3 บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเ
กษตรศาสตร์
1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น สหกรณ์จงั หวัด 1.การสร้ างความคุ้นเคย
5 คน
พระนครศรี และพันธมิตรระหว่าง
2.กลุม่ เครื อข่าย 29
อยุธยา
สหกรณ์กลุม่ /องค์กร
กลุม่ /องค์กรประชาชน
ประชาชน
ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น 5 ห้ องประชุม 1.เตรี ยมความเข้ าใจและ
คน
บัณฑิต
แนวทางในการประชุม
วิทยาลัย
เพื่อสร้ างเครื อข่าย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
ไร่ ดาวเด่น
1.การนําเสนอการ
6 คน
อ.มวกเหล็ก วิเคราะห์ประเมิน
2.กลุม่ เครื อข่าย 19
จ.สระบุรี
สภาพแวดล้ อมของ
กลุม่ /องค์กรประชาชน
ตนเองแต่ะละสหกรณ์
จํานวนทังสิ
้ ้น 38 คน
กลุม่ /องค์กรประชาชน
2.การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างสหกรณ์
กลุม่ /องค์กรประชาชน
เพื่อหาแนวทางการ
ดําเนินงานของเครื อข่าย
3.แนวทางการเชื่อมโยง
เครื อข่ายโดยได้
กําหนดให้ มีการเชื่อมโยง
เครื อข่ายทังในเชิ
้ งธุรกิจ
้
4
และมีธรุ กิจทังหมด
ประเภท
4.คณะกรรมการ
ดําเนินงานเครื อข่าย

ระยะ
เวลา
(ระบุ
ชัว่ โมง

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

18 ชม.

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/แลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
ร้ านอาหาร
3 คน
กู้ดวิลล์
2.ประธาน
จ.พระนคร
รองประธาน และ
ศรี อยุธยา
เลขาฯของกลุม่
เครื อข่ายศรี อยุธยา
จํานวนทังสิ
้ ้น 3 คน
1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
สหกรณ์
3 คน
การเกษตร
2.ประธาน รอง
บางบาล จํากัด
ประธาน เลขาฯ และ
กรรมการของกลุม่
เครื อข่ายศรี อยุธยา
จํานวนทังสิ
้ ้น 15 คน
ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น 5
บัณฑิต
คน
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

15

6 ก.พ.
49

ประชุมทีมวิจยั ร่วมกับ
ประธาน รองประธาน
และเลขาฯของกลุม่
เครื อช่ายศรี อยุธยา

16

17
ก.พ.
49

ประชุมกลุม่ เครื อข่ายศรี
อยุธยา ครัง้ ที่ 1

17

20
ก.พ.
49

ประชุมทีมวิจยั

18

24
ก.พ.
49

ประชุมพบปะกลุม่
เครื อข่าย

1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
3 คน
2.คณะกรรมการ
สหกรณ์การเกษตร

สถานที่

ประกอบด้ วย ประธาน
ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ(เช่น สร้ าง
ความเข้ าใจ/เกิด
เครื อข่าย ฯลฯ)
รองประธาน เลขาฯ และ
กรรมการ
5.การกําหนดชื่อกลุม่
เครื อข่ายว่า “เครื อข่าย
ศรี อยุธยา”
6.การกําหนดวาระวัน
เวลา และสถานที่ เพื่อ
การประชุมเครื อข่ายครัง้
ต่อไป
1.ความเข้ าใจที่ตรงกัน
ในแนวทางการประชุม
เครื อข่ายศรี อยุธยาครัง้ ที่
1

1.ข้ อมูลในการจําหน่าย
สินค้ า ของกลุม่ OTOP
กับสหกรณ์ตา่ งๆ
2.ข้ อมูลพื ้นฐานและ
แนวคิดในการจัดตัง้
สหกรณ์ของทางกลุม่
OTOP
1.สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการประชุมเครื อข่าย
ศรี อยุธยาครัง้ ที่ 1
2.เตรี ยมความเข้ าใจและ
แนวทางการประชุม
เครื อข่ายศรี อยุธยาครัง้ ที่
2
สหกรณ์
1.การแลกเปลี่ยน
การเกษตร
แนวคิดการดําเนินงาน
มหาราช จํากัด เครื อข่าย
2.ข้ อมูลการดําเนินงาน

ระยะ
เวลา
(ระบุ
ชัว่ โมง

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

หมาย
เหตุ
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มหาราช จํากัด
ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

ของกลุม่ /องค์กร
ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ(เช่น สร้ าง
สถานที่
ความเข้ าใจ/เกิด
เครื อข่าย ฯลฯ)
สหกรณ์
1.การแลกเปลี่ยน
การเกษตรพระ แนวคิดการดําเนินงาน
นครศรี
เครื อข่าย
อยุธยา จํากัด 2.ข้ อมูลการดําเนินงาน
ของกลุม่ /องค์กร

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/แลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
3 คน
2.คณะกรรมการ
สหกรณ์การเกษตร
พระนครศรี อยุธยา
จํากัด
1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น อําเภอเสนา
3 คน
2.นายอําเภอเสนา
3.คนจนที่จดทะเบียน
อําเภอเสนา
1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น อําเภอบางปะ
3 คน
อิน
2.นายอําเภอบางปะ
อิน
3.คนจนที่จดทะเบียน
อําเภอบางปะอิน
1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
สหกรณ์
3 คน
การเกษตร
2.ประธาน รอง
บางบาล จํากัด
ประธาน เลขาฯ และ
กรรมการของกลุม่
เครื อข่ายศรี อยุธยา
จํานวนทังสิ
้ ้น 10 คน

19

10
มี.ค.
49

ประชุมพบปะกลุม่
เครื อข่าย

20

15
มี.ค.
49

ประชุมสังเกตการณ์การ
แก้ ปัญหาความยากจน
อําเภอเสนา

21

16
มี.ค.
49

ประชุมสังเกตการณ์การ
แก้ ปัญหาความยากจน
อําเภอบางปะอิน

22

17
มี.ค.
49

ประชุมกลุม่ เครื อข่ายศรี
อยุธยา ครัง้ ที่ 2

23

20
มี.ค.
49

พบสหกรณ์จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา

1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
5 คน
2.สหกรณ์จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา
(คุณสุรศักดิ์ สุขเหลือ)

สํานักงาน
สหกรณ์
จังหวัดระนคร
ศรี อยุธยา

ระยะ
เวลา
(ระบุ
ชัว่ โมง
3 ชม.

1.แนวทางการ
ดําเนินงานแก้ ปัญหา
ความยากจนในพื ้นที่
อําเภอเสนา

5 ชม.

1.แนวทางการ
ดําเนินงานแก้ ปัญหา
ความยากจนในพื ้นที่
อําเภอบางปะอิน

5 ชม.

1.แนวทางการเชื่อมโยง
เครื อข่ายการแลกเปลี่ยน
สินค้ า เครื อข่ายทาง
สังคม และเครื อข่ายการ
อบรมทางด้ านบัญชี
สหกรณ์ ระหว่างสหกรณ์
กับกลุม่ OTOP
2. เกิดแนวคิดใน การ
จัดตังสหกรณ์
้
OTOP
1.การประสานงานกับ
สหกรณ์จงั วหัด
พระนครศรี อยุธยาเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมใน
การจัดประชุม เพื่อสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจใน
แนวทางจัดตังสหกรณ์
้
กลุม่ OTOP

3 ชม.

4 ชม.

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/แลกเปลี่ยน)

24

31
มี.ค.
49

ประชุมพบปะกลุม่
เครื อข่าย

25

7 เม.ย.
49

ประชุมทีมวิจยั

26

10
เม.ย.
49

ประชุมการจัดตัง้
สหกรณ์ของกลุม่ OTOP

27

12
เม.ย.
49

ประชุมพบปะกลุม่
เครื อข่าย

28

17
เม.ย.
49

ประชุมการจัดตัง้
สหกรณ์ของกลุม่ OTOP

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ(เช่น สร้ าง
สถานที่
ความเข้ าใจ/เกิด
เครื อข่าย ฯลฯ)
1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
กลุม่ อาชีพ
1.การแลกเปลี่ยน
3 คน
สมุนไพรยา แนวคิดการดําเนินงาน
2.คณะกรรมการกลุม่
อายุวฒ
ั นะ
เครื อข่าย
อาชีพสมุนไพรยา
2.ข้ อมูลการดําเนินงาน
อายุวฒ
ั นะ
ของกลุม่ /องค์กร
ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น 5
บัณฑิต
1.สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
คน
วิทยาลัย
จากการประชุมเครื อข่าย
มหาวิทยาลัย ศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 และ
เกษตรศาสตร์ ข้ อมูลการขอจัดตัง้
สหกรณ์ในกลุม่ OTOP
2.เตรี ยมความเข้ าใจและ
แนวทางการประชุม
เครื อข่ายศรี อยุธยาครัง้ ที่
3
สํานักงาน
1.สหกรณ์จงั หวัดฯ ได้ ให้
1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
สหกรณ์
ความรู้ความเข้ าใจใน
3 คน
จังหวัดระนคร แนวทางการขอจัดตัง้
2.สหกรณ์จงั หวัด
ศรี อยุธยา
สหกรณ์
พระนครศรี อยุธยา
2.เสนอแนวทางให้ กลุม่
(คุณสุรศักดิ์ สุขเหลือ)
OTOP เสนอชื่อบุคคลที่
3.เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ ม
จะมาเป็ นคณะกรรมการ
สหกรณ์จํานวน 3 คน
ของสหกรณ์ OTOP
4.กลุม่ OTOP จํานวน
ทังสิ
้ ้น 30 คน
จํานวน 10 คนเพื่อ
ดําเนินการประชุมเพื่อ
การขอจัดตังสหกรณ์
้
ต่อไป
1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
สหกรณ์
1.การแลกเปลี่ยน
3 คน
การเกษตรบาง แนวคิดการดําเนินงาน
2.คณะกรรมการ
ปะอิน จํากัด เครื อข่าย
สหกรณ์การเกษตรบาง
2.ข้ อมูลการดําเนินงาน
ปะอิน จํากัด
ของกลุม่ /องค์กร
1.เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ ม
สํานักงาน
1.กลุม่ เครื อข่าย OTOP
สหกรณ์จํานวน 3 คน
สหกรณ์
คัดเลือกบุคคลที่จะมา
2.กลุม่ OTOP จํานวน
จังหวัด
คณะกรรมการของ
กลุม่ เป้าหมายที่เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

ระยะ
เวลา
(ระบุ
ชัว่ โมง
3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

4 ชม.

หมาย
เหตุ
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ทังสิ
้ ้น 30 คน
ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/แลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

29

21
เม.ย.
49

ประชุมกลุม่ เครื อข่ายศรี
อยุธยา ครัง้ ที่ 3

1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
3 คน
2.ประธาน รอง
ประธาน เลขาฯ และ
กรรมการของกลุม่
เครื อข่ายศรี อยุธยา
จํานวนทังสิ
้ ้น 13 คน
3.เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ ม
สหกรณ์จํานวน 2 คน

30

25
เม.ย.
49

ประชุมทีมวิจยั

ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น 5
คน

พระนครศรี อยุธยา สหกรณ์ OTOP
ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ(เช่น สร้ าง
สถานที่
ความเข้ าใจ/เกิด
เครื อข่าย ฯลฯ)
สหกรณ์
1.การแลกเปลี่ยนความ
การเกษตร
คิดเห็นในการขอจัดตัง้
บางบาล จํากัด สหกรณ์ OTOP
2.กําหนดการเชื่อมโยง
เครื อข่ายนําร่ องโดยเริ่ ม
จากการเชื่อมโยง
เครื อข่ายการแลกเปลี่ยน
สินค้ าและให้ แต่ละ
สหกรณ์และกลุม่ OTOP
เสนอสินค้ า/ชนิดสินค้ าที่
ต้ องการจําหน่าย/
ต้ องการซื ้อมา เพื่อที่จะ
ได้ ทราบถึงความ
ต้ องการสินค้ าของแต่ละ
กลุม่
3.หารายชื่อกลุม่
เกษตรกร/กลุม่ แม่บ้านที่
จะเข้ าร่ วมในการเข้ ามา
ทําธุรกิจเครื อข่ายการ
แลกเปลี่ยนสินค้ า
4.กําหนดแบบฟอร์ ม
เอกสารในการจัดซื ้อ/สัง่
สินค้ า ที่ใช้ ในการ
ดําเนินงานเครื อข่าย
แลกเปลี่ยนสินค้ า
บัณฑิต
1.สังเคราะห์ข้อมูล
วิทยาลัย
ที่ได้ จากการประชุม
มหาวิทยาลัย เครื อข่ายศรี อยุธยา
เกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 3
2.เตรี ยมความเข้ าใจ
และแนวทางการประชุม
เครื อข่ายศรี อยุธยาครัง้ ที่
4

ระยะ
เวลา
(ระบุ
ชัว่ โมง
3 ชม.

3 ชม.

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/แลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ(เช่น สร้ าง
ความเข้ าใจ/เกิด
เครื อข่าย ฯลฯ)
1.การแลกเปลี่ยน
แนวคิดการดําเนินงาน
เครื อข่าย
2.ข้ อมูลการดําเนินงาน
ของกลุม่ /องค์กร

ระยะ
เวลา
(ระบุ
ชัว่ โมง
3 ชม.

4 ชม.

31

12
พ.ค.
49

ประชุมพบปะกลุม่
เครื อข่าย

1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
3 คน
2.คณะกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรผู้
เลี ้ยงสุกรอยุธยา จํากัด

สหกรณ์
การเกษตรผู้
เลี ้ยงสุกร
อยุธยา จํากัด

32

19
พ.ค.
49

ประชุมกลุม่ เครื อข่ายศรี
อยุธยา ครัง้ ที่ 4

1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
3 คน
2.ประธาน รอง
ประธาน เลขาฯ และ
กรรมการของกลุม่
เครื อข่ายศรี อยุธยา
จํานวนทังสิ
้ ้น 15 คน
3.เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ ม
สหกรณ์

สหกรณ์
1.สหกรณ์/กลุม่ ต่างๆ
การเกษตรบาง จัดเตรี ยมสินค้ ามาแสดง
บาล จํากัด ให้ สมาชิกในเครื อข่ายดู
ว่า แต่ละสหกรณ์/กลุม่
ของตนนัน้ มีสินค้ าชนิด
ใดบ้ าง ที่จะนํามา
จําหน่าย/ฝากขาย ที่
ศูนย์การจําหน่ายสินค้ า
สหกรณ์การเกษตร
มหาราช จํากัด
2.กําหนดเงื่อนไขการ
ชําระเงินในการซื ้อ/ขาย
สินค้ าในเครื อข่าย
3.จัดทําระเบียบ
ข้ อบังคับของเครื อข่าย
ศรี อยุธยา เพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจ และกฎ
กติกาในการเข้ ามาทํา
ธุรกิจในเครื อข่ายศรี
อยุธยาให้ แก่สมาชิก
เครื อข่าย
4.แนวคิดในการจัดแสดง
จําหน่ายสินค้ า OTOP
ในการประชุมใหญ่
ประจําปี ของแต่ละ
สหกรณ์
บัณฑิต
1.สังเคราะห์ข้อมูล
วิทยาลัย
ที่ได้ จากการประชุม

33

22
ประชุมทีมวิจยั
พ.ค.49

ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น 5
คน

3 ชม.

หมาย
เหตุ
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เครื อข่ายศรี อยุธยาครัง้ ที่4
ผลที่เกิดจาก
กลุม่ เป้าหมายที่เข้ าสู่
กระบวนการ(เช่น สร้ าง
กระบวนการ
สถานที่
ความเข้ าใจ/เกิด
(ระบุจํานวน)
เครื อข่าย ฯลฯ)
เกษตรศาสตร์ 2.เตรี ยมความเข้ าใจและ
แนวทางการประชุม
เครื อข่ายศรี อยุธยาครัง้ ที่
5
1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
กลุม่ อาชีพ
1.การแลกเปลี่ยน
3 คน
ผลิตภัณฑ์จาก แนวคิดการดําเนินงาน
2.คณะกรรมการกลุม่
ผ้ า
เครื อข่าย
อาชีพผลิตภัณฑ์จาก
2.ข้ อมูลการดําเนินงาน
ผ้ า
ของกลุม่ /องค์กร
1.ทีมวิจยั 2 คน
สหกรณ์
1. กลุม่ อาชีพต่างๆได้ นํา
2. รองประธาน เลขาฯ
การเกษตร
สินค้ ามาแสดงและ
และกรรมการของกลุม่ มหาราช จํากัด จําหน่ายที่ สกก.มหาราช
เครื อข่ายศรี อยุธยา
จํากัด
จํานวนทังสิ
้ ้น 12 คน
2. สหกรณ์ตา่ งๆ ได้ เห็น
สินค้ าของกลุม่ อาชีพ มี
3.เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ ม
สหกรณ์
ความสนใจที่จะให้ กลุม่
ต่างๆไปฝากขายสินค้ าที่
สหกรณ์ของตนเอง
3.ได้ ข้อตกลงการฝาก
ขายสินค้ าระหว่างกลุม่
OTOP ,กลุม่ อาชีพกับ
สหกรณ์
1.ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น
สหกรณ์
1.การแลกเปลี่ยน
3 คน
การเกษตร
แนวคิดการดําเนินงาน
2.คณะกรรมการ
เสนา จํากัด เครื อข่าย
สหกรณ์การเกษตร
2.ข้ อมูลการดําเนินงาน
เสนา จํากัด
ของกลุม่ /องค์กร
ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น 5
บัณฑิต
1..สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
คน
วิทยาลัย
จากการประชุมเครื อข่าย
มหาวิทยาลัย ศรี อยุธยาครัง้ ที่ 5
เกษตรศาสตร์ 2.เตรี ยมความเข้ าใจและ
แนวทางการประชุม
ประชุมเครื อข่ายศรี
อยุธยาครัง้ ที่ 6
มหาวิทยาลัย

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/แลกเปลี่ยน)

34

2 มิ.ย.
49

ประชุมพบปะกลุม่
เครื อข่าย

35

16
มิ.ย.
49

ประชุมกลุม่ เครื อข่ายศรี
อยุธยา ครัง้ ที่ 5

36

21
มิ.ย.
49

ประชุมพบปะกลุม่
เครื อข่าย

37

3 ก.ค.
49

ประชุมทีมวิจยั

ลําดับ
ที่

ระยะ
เวลา
(ระบุ
ชัว่ โมง

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

หมาย
เหตุ
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ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/แลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

38

21
ก.ค.
49

ประชุมกลุม่ เครื อข่ายศรี
อยุธยา ครัง้ ที่ 6

1.ทีมวิจยั 3 คน
2. ประธาน รอง
ประธาน เลขาฯ และ
กรรมการของกลุม่
เครื อข่ายศรี อยุธยา
จํานวนทังสิ
้ ้น 12 คน

สหกรณ์
การเกษตร
มหาราช จํากัด

39

24
ก.ค.
49

ประชุมทีมวิจยั

ทีมวิจยั จํานวนทังสิ
้ ้น 5
คน

บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ(เช่น สร้ าง
ความเข้ าใจ/เกิด
เครื อข่าย ฯลฯ)
1.สรุปยอด/ปริ มาณ/
มูลค่าการสัง่ ซื ้อ/ฝาก
ขายสินค้ าของแต่ละ
กลุม่ /องค์กรเครื อข่าย
2.สรุปผลการดําเนินงาน
แนวทางการเชื่อมโยง
เครื อข่ายศรี อยุธยา
3.เครื อข่ายฯจะ
ดําเนินการประชุม
ต่อเนื่องกันไปในทุกวัน
ศุกร์ ที่ 3 ของทุกเดือน
โดยจะจัดที่สกก.มหา
ราช จํากัด
4.กําหนดให้ สกก.มหา
ราช เป็ นศูนย์กลางการ
ดําเนินงานเครื อข่ายศรี
อยุธยา
5.แนวคิดการจัดตังเมื
้ อง
สหกรณ์ในการจําหน่าย
สินค้ าของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาที่
สกก.มหาราช จํากัดโดย
มีเครื อข่ายศรี อยุธยา
เป็ นผู้ดําเนินงาน
6.ทีมวิจยั นําเสนอและ
สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการวิจยั ฯ
1.สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการประชุมเครื อข่าย
ศรี อยุธยาครัง้ ที่ 6
2.สรุปข้ อมูลและเนื ้อหา
ทังหมด
้
เพื่อสังเคราะห์
ข้ อมูลและจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ์

ระยะ
เวลา
(ระบุ
ชัว่ โมง
3 ชม.

4 ชม.

หมาย
เหตุ
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บทที่ 5
ผลการวิจยั
การดํ า เนิ นงานโครงการวิ จ ั ย การพั ฒ นาขบวนการสหกรณ์ ใ นพื้ น ที่ จ ั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในพื้นที่ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อให้เกิ ดการหนุ นเสริ มการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลและองค์กรในการแก้ไขปั ญหาความยากจน โดยโครงการวิจยั ได้เริ่ มดําเนิ นงานตั้งแต่เดือน
สิ งหาคม 2548 – กรกฎาคม 2549 และมีผลการดําเนินงานวิจยั ในการเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตร
ระหว่างสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งประกอบด้วย 2 ส่ วน
ได้แก่ การดําเนิ นงานเครื อข่าย และ ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา มีรายละเอียดดังนี้
5.1 การดําเนินงานเสริมสร้ างเครือข่ าย
นักวิจยั ได้ดาํ เนินการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 ( 15 สิ งหาคม 2548 – 15 ธันวาคม 2548 )
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 นักวิจยั ได้ทาํ การศึกษาสถานการณ์ และบทบาท สภาพการดําเนินงาน และ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดําเนิ นงาน ความร่ วมมือระหว่างสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่
เป็ นอยูแ่ ละความสนใจในการสร้างความร่ วมมือระหว่างกันของสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนทั้งที่
จดทะเบียนและมิได้จดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ในปี 2547 จํานวน 4 กลุ่ม/องค์
ประชาชน ดังนี้
1. สหกรณ์
มี จ าํ นวนทั้งหมด 56 สหกรณ์ มี สมาชิ ก ประมาณ 74,939 คน มี ทุน ดํา เนิ น งาน
ประมาณ 3,977,969,326.96 บาท จําแนกตามประเภทสหกรณ์ได้ดงั นี้ 1)สหกรณ์การเกษตรมี 28
สหกรณ์ มีสมาชิกประมาณ 49,161 คน มีทุนดําเนินงานประมาณ 352,066,737.60 บาท 2) สหกรณ์
นิ คมมี สมาชิ กประมาณ 506 คน มีทุนดําเนิ นงานประมาณ 27,907,241.98 บาท 3) สหกรณ์ออม
ทรัพย์มีสมาชิกประมาณ 19,084 คน มีทุนดําเนิ นงานประมาณ 2,881,903,745.28 บาท 4) สหกรณ์
ร้านค้ามีสมาชิ กประมาณ 4,709 คนมีทุนประมาณ 109,896,945.31 บาท และ 5) สหกรณ์บริ การมี
สมาชิกประมาณ 1,479 คน มีทุนดําเนินงานประมาณ 5,935,901.16 บาท สหกรณ์ที่มีจาํ นวนสมาชิก
มากที่สุด คือ สหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร รองลงมาคือ สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์ ป ระเภทสหกรณ์ ร้ า นค้า ตามลํา ดับ และสหกรณ์ ที่ มี ทุ น ดํา เนิ น งานมากที่ สุ ด คื อ
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สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ รองลงมาเป็ นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ร้านค้า ตามลําดับ
2. กลุ่มเกษตรกร
มีจาํ นวนทั้งหมด 96 กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 9,324 คน มีทุนดําเนิ นงานประมาณ
14,787,498.37 บาท จําแนกตามประเภทกลุ่มเกษตรกรได้ดงั นี้ 1) เกษตรกรประเภทกลุ่มทํานา มี
สมาชิกประมาณ 8,964 คน มีทุนดําเนิ นงานประมาณ 14,141,110.14 บาท 2)เกษตรกรประเภทกลุ่ม
ทํา สวน มี สมาชิ ก ประมาณ 287 คน มี ทุน ดํา เนิ น งานประมาณ 558,364.74 บาท 3) เกษตรกร
ประเภทกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสัตว์ มีสมาชิกประมาณ 73 คน มีทุนดําเนิ นงานประมาณ 88,023.49 บาท กลุ่ม
เกษตรกรที่ มีจ าํ นวนสมาชิ ก มากที่ สุด คือ กลุ่ มเกษตรกรประเภทกลุ่ มทํานา รองลงมาคือ กลุ่ ม
เกษตรกรประเภทกลุ่ ม ทํา นา และกลุ่ ม เกษตรกรประเภทกลุ่ มผูเ้ ลี้ ย งสัต ว์ ตามลําดับ และกลุ่ ม
เกษตรกรที่ มีทุนดําเนิ นงานมากที่ สุด คื อ กลุ่ มเกษตรกรประเภทกลุ่ มทํานา รองลงมาเป็ นกลุ่ ม
เกษตรกรประเภทกลุ่มทําสวน และกลุ่มเกษตรกรประเภทผูเ้ ลี้ยงสัตว์ ตามลําดับ
3. กลุ่มอาชีพ
มีจาํ นวนทั้งหมด 90 กลุ่ม แยกเป็ นประเภทกลุ่มอาชีพได้ดงั นี้ 1) กลุ่มสตรี สหกรณ์
2)กลุ่มเยาวชนสหกรณ์โรงเรี ยน 3) กลุ่มอาชีพ และ 4) กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพ กลุ่มอาชีพที่มีสมาชิกมาก
ที่สุด คือ กลุ่มสตรี สหกรณ์ และกลุ่มอาชีพที่มีสังกัดสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร ซึ่ งอําเภอ
มหาราชจัดได้ว่าเป็ นอําเภอที่มีกลุ่มอาชีพมาก มีกลุ่มอาชีพจํานวน 19 กลุ่ม รองลงมาคืออําเภอปาก
แพรก มีกลุ่มอาชีพจํานวน 15 กลุ่ม ตามลําดับ
4. กลุ่มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
มีจาํ นวนทั้งหมด 101 กลุ่ม ซึ่ งสมาชิกของกลุ่มหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
นั้น เป็ นผูผ้ ลิตเพียงคนเดียวหรื อกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น ไม่ได้เกิดการรวมตัวกันด้วยสมาชิกจํานวนมาก
เหมือนอย่างกลุ่มเกษตรหรื อสหกรณ์
 ขั้นตอนที่ 2 นักวิจยั ดําเนิ นการตรวจสอบข้อมูลคนจนที่จดทะเบียนในสหกรณ์ กลุ่ม/
องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา จากผูว้ ่าราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และ
หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา กรมตรวจ
บัญชี สหกรณ์ และจากสหกรณ์ การเกษตรต่างๆที่เข้าร่ วมโครงการวิจยั ฯ ซึ่ งในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยามีประชาชนที่มาจดทะเบียนคนจนทั้งหมด 118,974 คน ได้จาํ แนกออกตามราย
อําเภอ จําแนกเป็ นปั ญหาความยากจน และจําแนกตามสมาชิ กสหกรณ์ที่เข้าร่ วมในโครงการวิจยั ฯ
ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้ จําแนกตามรายอําเภอจํานวน 16 อําเภอ พบว่า อําเภอที่มีประชาชนที่มาจด
ทะเบียนคนจนมากที่สุด คือ อําเภอบางปะอิน มีจาํ นวน 11,327 คน รองลงมา คือ อําเภอวังน้อย มี
จํานวน 11,217 คน และอําเภอพระนครศรี อยุธยา มีจาํ นวน 11,059 คน ตามลําดับ จําแนกออกตาม
ปั ญหาความยากจน จํานวน 8 ปั ญหา พบว่า ปั ญหาความยากจนที่ประชาชนที่มาจดทะเบียนคนจน
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ประสบปั ญหามากที่ สุด คือปั ญหาหนี้ สินในภาคประชาชน มี จาํ นวน 51,476 คน รองลงมา คือ
ปัญหาที่อยูอ่ าศัย มีจาํ นวน 32,846 คน และปัญหาในด้านอื่นๆ มีจาํ นวน 14,569 คน ตามลําดับ และ
จําแนกตามสมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่เข้าร่ วมในโครงการวิจยั ฯ จํานวน 18 สหกรณ์
กลุ่ม/องค์ประชาชน พบว่า สหกรณ์ที่มีสมาชิกมาจดทะเบียนคนจนมากที่สุด คือ สหกรณ์การเกษตร
มหาราช จํากัด มีจาํ นวน 2 คน และสหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จํากัด มีจาํ นวน 2 คน รองลงมา
คื อ สหกรณ์ ก ารเกษตรพระนครศรี อ ยุธ ยา จํา กัด สหกรณ์ ก ารเกษตรบางบาล จํา กัด สหกรณ์
การเกษตรบางไทร จํากัด สหกรณ์การเกษตรบางปะหัน จํากัด และสหกรณ์การเกษตรภาชี พฒั นา
จํากัด มีจาํ นวนสมาชิ กที่มาจดทะเบียนสหกรณ์ละ 1 คน ส่ วนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มอาชี พ
และกลุ่มกลุ่มหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไม่สามารถตรวจสอบจํานวนสมาชิ กที่มาจด
ทะเบียนคนจนได้
 ขั้นตอนที่ 3 นักวิจ ัยได้จดั เวที พบปะสร้ างความเข้าใจกับผูน้ ําสหกรณ์ ก ลุ่ม/องค์ก ร
ประชาชนทั้งที่จดทะเบียนและมิได้จดทะเบียนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งแยกเป็ น 4 เวที คือ
เวทีที่ 1 พบปะสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา เวทีที่ 2 พบปะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
จัง หวัดพระนครศรี อยุธยา เวที ที่ 3 พบปะกลุ่ มอาชี พ (กลุ่ มสตรี สหกรณ์ กลุ่ ม เยาวชนสหกรณ์
โรงเรี ยน กลุ่มอาชี พและกลุ่มส่ งเสริ มอาชี พ) เวทีที่ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์
(OTOP) หลังจากการจัดเวทีเพื่อพบปะกลุ่ม/องค์กรประชาชนแล้วนั้น ทําให้ได้มาซึ่ งกลุ่ม/องค์กร
ประชาชน ผูอ้ าสาสมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาเครื อข่ายฯ จํานวนทั้งสิ้ น 80 กลุ่ม ได้แก่
สหกรณ์จาํ นวน 16 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรจํานวน 22 กลุ่ม กลุ่มอาชีพจํานวน 17 กลุ่ม และ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จํานวน 25 กลุ่ม เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสให้สหกรณ์
กลุ่ม/องค์กรประชาชนมีการปฏิสัมพันธ์และเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันละกันระหว่างเครื อข่ายที่จะ
เกิดขึ้นในเบื้องต้น จากการจัดเวทีทาํ ให้ได้มาซึ่ งสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน ที่อาสาสมัครเข้า
ร่ ว มเครื อข่าย จํา นวนทั้งสิ้ น 29 สหกรณ์ กลุ่ ม/องค์กรประชาชน
เพื่อสร้ างความเข้า ใจใน
วัตถุประสงค์และประเมินความสนใจ
ระยะที่ 2 ( 16 ธันวาคม 2548 – 15 สิ งหาคม 2549 )
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 4 นักวิจยั มีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ระดมสมองเพื่อหาแนวทาง
และกรอบทิศทางในการสร้างและดําเนินงานเครื อข่ายอีกครั้ง โดยมีสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ที่สมัครใจเข้าร่ วมการประชุมทั้งสิ้ น 18 กลุ่มในครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ จดั ขึ้น เพื่อการแลกเปลี่ยน
แนวคิด ระดมสมองเพื่อหาแนวทางและกรอบทิศทางในการสร้ างและดําเนิ นงานการเชื่ อมโยง
เครื อข่าย ตลอดจนปั ญหาวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะการดําเนิ นงานของเครื อข่าย ที่ประชุมได้
จัดตั้งเครื อข่ายในการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจว่า “เครือข่ ายศรีอยุธยา ”
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วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งเครือข่ ายศรีอยุธยา ดังนี้
1. เพื่อเสริ มสร้างการเป็ นเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน
18 กลุ่มในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ที่มีขนาดใหญ่หรื อมีศกั ยภาพสูงกว่า ช่วยเหลือ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่มีขนาดเล็ก
3. เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุ รกิจและทางสังคมให้แก่สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนใน
พื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
จุดหักเหหรือทีม่ าของการเชื่อมโยงธุรกิจประเภทที่ 5 การแลกเปลีย่ นสิ นค้ าของเครือข่ าย
ศรีอยุธยา
ในการดําเนินงานของเครื อข่ายศรี อยุธยานั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันหารู ปแบบการดําเนินงาน
เชื่อมโยงธุรกิจร่ วมกันโดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ที่วา่
จากเดิมที่กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีการเชื่อมโยงธุรกิจร่ วมกันอยูแ่ ล้ว 4 ประเภท ได้แก่ 1) การเชื่อมโยง
ธุรกิจการเงิน 2) การเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ ย3) การเชื่อมโยงธุรกิจข้าวสาร4) การเชื่อมโยงทางด้านสังคม
นั้นสมาชิกเครื อข่ายศรี อยุธยา (กลุ่ม OTOP) มีความสนใจที่จะร่ วมเชื่อมโยงธุรกิจทางด้านการเงิน
กับสมาชิกเครื อข่ายฯ (กลุ่มสหกรณ์) แต่การที่จะเชื่อมโยงธุรกิจทางการเงินกับกลุ่มสหกรณ์น้ นั ทาง
กลุ่มสหกรณ์ได้ให้ความเห็นว่า กลุ่ม OTOP จะต้องมีสถานะที่มนั่ คงมากกว่านี้ กล่าวคือ ต้องมีความ
เป็ นสหกรณ์ทางนิตินยั แม้วา่ ปั จจุบนั กลุ่ม OTOP จะมีความเป็ นสหกรณ์แบบพฤตินยั ดังนั้น ที่
ประชุมจึงมีแนวคิดให้ทางกลุ่ม OTOP จัดตั้งเป็ นสหกรณ์ OTOP ขึ้น เมื่อจัดตั้งได้แล้วกลุ่ม OTOP
จะมีสถานะมัน่ คงมากขึ้นจึงจะเริ่ มการเชื่อมโยงธุรกิจทางด้านการเงินได้ ทางผูว้ ิจยั ได้หนุนเสริ มใน
การให้ความรู ้ความเข้าใจในหลักการ แนวทาง ขั้นตอน การจัดตั้งสหกรณ์ จึงได้ประสานงานกับ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาในการให้ความรู ้ความเข้าใจหลักการจัดตั้งสหกรณ์ แต่
เนื่องจากการดําเนินงานในการจัดตั้งสหกรณ์ของกลุ่ม OTOP ยังขาดความจริ งจังในการจัดตั้งจึงทํา
ให้การดําเนินงานจัดตั้งสหกรณ์ OTOP ครั้งนี้ยงั ไม่เกิดขึ้น ทางที่ประชุมเครื อข่ายศรี อยุธยา จึงเริ่ ม
ปรับการดําเนินงานเครื อข่ายโดยปรับเปลี่ยนแนวคิดการให้ความสําคัญทางการเชื่อมโยงธุรกิจทาง
ด้านการเงิน หักเหเป็ นการเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปลี่ยนสิ นค้าเป็ นเครื อข่ายนําร่ อง
การเชื่อมโยงเครือข่ ายศรีอยุธยาประเภทการเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปลีย่ นสิ นค้ า
การเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจทั้ง 18 สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่ายฯ น◌ั◌้น มี
การเชื่อมโยงเครื อข่ายกันทั้ง 5 รู ปแบบ แต่การเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจรู ปแบบใหม่ คือ การ
เชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจการแลกเปลี่ยนสิ นค้านั้น มีบางสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่าย
ฯ นั้น ยังไม่พร้อมที่จะเชื่อมโยงเครื อข่ายแลกเปลี่ยนสิ นค้าได้ เพราะบางสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในเครื อข่ายฯ ยังไม่พร้อมในเรื่ องสถานที่ และไม่มีร้านค้าในสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในเครื อข่ายฯ ทําให้ไม่สามารถนําสิ นค้าจากทางสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่ม
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อาชีพ และกลุ่ม OTOP ไปวางจําหน่ายได้ แต่ในอนาคตนั้นสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนใน
เครื อข่ายฯเหล่านั้น มีแนวโน้มที่จะมีร้านค้าในสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่ายฯ ดังนั้น
สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่ายฯ เหล่านี้กจ็ ะสามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายการแลกเปลี่ยน
สิ นค้า โดยการรับเอาสิ นค้าจากสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่ายฯ ไปวางจําหน่ายได้ ซึ่ง
มีสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่ายฯ เข้าร่ วมในเครื อข่ายธุรกิจการแลกเปลี่ยนสิ นค้า
จํานวน 10 กลุ่ม (ภาพที่ 16 ) ดังนี้
 สหกรณ์จาํ นวน 4 สหกรณ์ ได้แก่
1) สหกรณ์การเกษตรมหาราช จํากัด
2) สหกรณ์การเกษตรพระนครศรี อยุธยา จํากัด
3) สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จํากัด
4) สหกรณ์การเกษตรบางบาล จํากัด
 กลุ่มเกษตรกรจํานวน 1 กลุ่ม ได้แก่
5) กลุ่มเกษตรกรทํานาลาดนํ้าเค็ม
 องค์กรประชาชน 6 กลุ่ม ได้แก่
6) กลุ่มอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
7) กลุ่มอาชีพบ้านหัวเวียง
8) กลุ่มอาชีพสหกรณ์บา้ นผีมด
9) กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้า
10) กลุ่มอาชีพสหกรณ์บางไทร
การเชื่อมโยงเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนสิ นค้าของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน มีดงั นี้
ผู้จําหน่ าย
สหกรณ์การเกษตรมหาราช จํากัด
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้า

กลุ่มอาชีพสมุนไพรยาอายุวฒั นะ

กลุ่มอาชีพสหกรณ์บา้ นผีมด
กลุ่มเครื อข่าย OTOP

ผลิตภัณฑ์

ผู้ซื้อ

- ข้าวสารบรรจุถุงๆละ 5 กิโลกรัม -กลุ่มเครื อข่าย OTOP
- กระเป๋ าผ้า, ที่เช็ดมือ, ซองใส่ มือ -สหกรณ์การเกษตรมหาราช จํากัด
ถือ, พวงกุญแจปลาเงิน ปลาทอง ฯ -สหกรณ์การเกษตร
พระนครศรี อยุธยา จํากัด
-สหกรณ์การเกษตรบางบาล จํากัด
- ยาลูกกลอนสมุนไพร
-สหกรณ์การเกษตรมหาราช จํากัด
-สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จํากัด
-สหกรณ์การเกษตรบางบาล จํากัด
- กล้วยตาก
-สหกรณ์การเกษตรมหาราช จํากัด
- สิ นค้าหัตถกรรมต่างๆ
-สหกรณ์การเกษตรมหาราช จํากัด
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ผู้จําหน่ าย
กลุ่มเจ้าปลุกขนมไทย
กลุ่มจักสานเย็บงอบ

ผลิตภัณฑ์
- ขนมไทยต่างๆ
-เครื่ องจักสานต่างๆ

ผู้ซื้อ
--สหกรณ์การเกษตรมหาราช จํากัด
--สหกรณ์การเกษตรมหาราช จํากัด

กลุ่มเกษตรกร
ทํานาลาด
นํ้าเค็ม

กลุ่มสตรี บา้ นผี
มด

กลุ่มอาชีพ
สมุนไพรยา
อายุวฒั นะ

สกก.พระนคร
ศรี อยุธยา จก.

เครื อข่าย OTOP
จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

สกก.มหาราช
จก.

สกก.ผักไห่
จก.

กลุ่มจักสาน
เย็บงอบ

กลุ่ม
เจ้าปลุกขนม
ไทย

กลุ่มอาชีพ
จักสานบ้านหัว
เวียง
กลุ่มอาชีพนําผลิตภัณฑ์ไปขายฝาก
สหกรณ์นาํ สิ นค้าไปขายให้กลุ่มอาชีพ

ภาพที่ 16 เครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปลี่ยนสิ นค้าในเครื อข่ายศรี อยุธยา
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สกก.บาง
บาล จก.

กลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์จาก
ผ้า
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ผลลัพธ์ เครือข่ ายศรีอยุธยา
เครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างกลุ่มองค์กรประชาชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่มีอยู่
เดิม 4 ประเภท (ลําดับที่ 1-4 ) นั้น ได้รับการสานต่อ จากการดําเนินงานของเครื อข่ายศรี อยุธยาจึงทํา
ให้ได้ผลลัพธ์ของการเชื่อมโยงธุรกิจประเภทที่ 5 ดังกล่าวคือ การแลกเปลี่ยนสิ นค้า
1. การเชื่อมโยงธุรกิจทางการเงิน
2. การเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ ย
3. การเชื่อมโยงธุรกิจข้าวสาร
4. การเชื่อมโยงทางด้านสังคม
5. การเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปลี่ยนสิ นค้า

สกก.บางบาล จก.
สกก.มหาราช จก.
ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัด

สกก.พระนครศรี อยุธยา จก.
สกก.ผักไห่ จก.

สกก.บางไทร จก.

สกก.เสนา จก.

สกก.บางประอิน จก.

สกก.อุทยั จก.
สกก.ลาดบัวหลวง จก.

สกก.นครหลวงพัฒนาที่ดิน จก.

เครื อข่ายOTOPจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา

สกก.บางซ้าย จก.

สกก.มีดอรัญญิก จก.

กก.ทํานาลาดนํ้าเค็ม

กอ.ผลิตภัณฑ์จากผ้า

กอ.จักสานบ้านหัว
เวียง

สกก.บ้านแพรก จก.

สหกรณ์การเกษตรในเครื อข่าย
สหกรณ์การเกษตรนอกเครื อข่าย
เครื อข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจการเงิน (รับฝากและนําฝาก)
เครื อข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจการเงิน(นําฝาก)
เครื อข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ ย
เครื อข่ายการเชื่อมโยงทางด้านสังคม
เครื อข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจข้าวสาร
เครื อข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปลี่ยนสิ นค้า

กอ.นํ้าลูกยอ

กอ.สมุนไพรยาอายุวฒั นะ

ก.สตรี บา้ นผีมด

ภาพที่ 15 เครื อข่ายสัมพันธภาพของเครื อข่ายศรี อยุธยาในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
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สก.ผูเ้ ลี้ยงสุกรอยุธยา จก.

สกก.ท่าเรื อ จก.
สก.ปฏิรูปที่ดิน
จก.

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

สกก.ภาชีพฒั นา จก.

สกก.บางปะหัน จก.

สกก.นครหลวง
จก.
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แนวทางการดําเนินงานเครือข่ ายศรีอยุธยา
1) คณะกรรมการดําเนินงาน
เครื อข่ายศรี อยุธยา ได้ดาํ เนิ นงานในรู ปคณะกรรมการดําเนิ นงาน โดยมีการคัดเลือก
ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการ โดยกรรมการจะดําเนิ นงานเป็ นผูแ้ ทนจากสหกรณ์
กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายฯ ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างเครื อข่ายกับ
แต่ละสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายศรี อยุธยา และมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจ
แทนประธานสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายศรี อยุธยา ประกอบด้วย
ประธาน
1. นายเฉลิมเกียรติ์ รุ่ งพาณิ ชย์ กลุ่ม OTOP พระนครศรี อยุธยา
2. นายถาวร
เนคมานุรักษ์ ผจก.สกก.บางบาล จํากัด
รองประธาน
3. นายอารี ย ์
ภู่สกุล
ผจก.สกก.พระนครศรี อยุธยา จํากัด
เลขานุการ
4. นายสุ นทร
เขียวพิมล ผจก.สกก.อุทยั จํากัด
กรรมการ
5. นายมนัส
ไชยวิเชียร ผจก.สกก.บางปะอิน จํากัด
กรรมการ
6.นายไพโรจน์ โกษะ
ผจก.สกก.เสนา จํากัด
กรรมการ
7. นายละเมียด เขียววิมล
ผจก.สกก.มหาราช จํากัด
กรรมการ
8. นายสาโรจน์ ลาภวิลยั
ผจก.สกก.บางไทร จํากัด
กรรมการ
9. นางพรทิพย์ ทองหุม้
ผจก.สกก.บางปะหัน จํากัด
กรรมการ
10.นายวินยั
เนื้อนวล
ผจก.สกก.ผักไห่ จํากัด
กรรมการ
11. นางศิริลกั ษณ์ แสนสุ ข
ผจก.สก.ผูเ้ ลี้ยงสุ กรอยุธยา จํากัด
กรรมการ
12. น.ส. เรณู
เกิดเนตร
ผจก.สกก.ภาชีพฒั นา จํากัด
กรรมการ
13.นางธนภรณ์ แก้วสถิตย์ ประธานกลุ่มอาชีพงานผลิตภัณฑ์จากผ้า
กรรมการ
14. นางลําพูน พรรณไวย ประธานกลุ่มอาชีพสมุนไพรอายุวฒั นะ
กรรมการ
15. นางจันทิรา สุ ทธิประเสริ ฐ ประธานกลุ่มอาชีพจักสานบ้านหัวเวียง
กรรมการ
รองประธานกลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นผีมด
กรรมการ
16. นางสาวสุ นีย ์ จันทร
17. นายทองชุบ เวชวงศ์
ประธานกลุ่มเกษตรกรทํานาลาดนํ้าเค็ม
กรรมการ
18. นางถนอม กลิ่นระรื่ น ประธานกลุ่มสหกรณ์บางไทร
กรรมการ
2) กําหนด เวลา และสถานทีป่ ระชุ ม
กําหนดให้มีการประชุ มในทุกวันศุกร์ ที่ 3 ของทุกเดื อน โดยการประชุ มจะจัดที่
ศูนย์กลางการดําเนินงานของเครื อข่ายศรี อยุธยา คือ สหกรณ์การเกษตรมหาราช จํากัด
3) ข้ อตกลงร่ วมกัน
เครื อข่ายศรี อยุธยามีปรับเปลี่ยนการเชื่อมโยงเครื อข่ายอยูห่ ลายครั้ง เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ และเกิ ดความรวดเร็ วในการดําเนิ นงาน โดยมี แนวทางการดําเนิ นงานข้อตกลง
ร่ วมกัน ดังนี้
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1. ให้แต่ละสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่าย หาสิ นค้า/ชนิ ดสิ นค้าที่ตอ้ งการ
จําหน่าย/ต้องการซื้อมา เพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการสิ นค้าของแต่ละกลุ่ม จะได้เป็ นประโยชน์
ในการที่จะเชื่อมโยงเครื อข่ายกัน
2. สรุ ปรายชื่ อกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มแม่บา้ น/กลุ่ม OTOPที่จะเข้าร่ วมในการเข้ามาทําธุ รกิจ
เครื อข่ายนี้
3. จัดทําแบบฟอร์มเอกสารในการจัดซื้อ/สัง่ สิ นค้า ที่ใช้ในการทําธุรกิจภายในเครื อข่ายนี้
4. แต่ ละกลุ่ มสมาชิ กที่ มีผลิ ตภัณฑ์/สิ นค้าที่ ทางกลุ่ มสมาชิ กต้องการจําหน่ ายสามารถ
นํามาวางจําหน่ ายแบบฝากขายได้ที่ ศูนย์การจําหน่ ายสิ นค้าที่ สหกรณ์การเกษตรมหาราช จํากัด
และสหกรณ์กลุ่มสมาชิกเครื อข่ายฯ
5. ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้ อสิ นค้าจากกลุ่มสมาชิ กของเครื อข่ายฯ จะใช้ใบสั่งซื้ อสิ นค้าของ
เครื อข่ายฯ (ภาพผนวกที่ 1) ทุกครั้งที่มีการสัง่ ซื้อ ซึ่งการสัง่ ซื้อสิ นค้าในเครื อข่ายนั้น มีแนวทางการ
ดําเนินงานและเงื่อนไขดังนี้
- สมาชิกในเครื อข่ายศรี อยุธยาที่เข้ามาทําธุรกิจ จะได้รับสิ ทธิพิเศษในการสัง่ ซื้อ
สิ นค้าโดยจะสามารถซื้อสิ นค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าตลาด ซึ่งในการสัง่ ซื้อสิ นค้าแต่ครั้งนั้นจะต้องมี
แบบฟอร์มการสัง่ ซื้อของเครื อข่าย (ภาพผนวกที่ 1) แนบมาด้วยเท่านั้น ซึ่งถ้าไม่มีแบบฟอร์มการ
สัง่ ซื้อของเครื อข่ายมาจะไม่ได้รับสิ ทธิใดๆในการสัง่ ซื้อสิ นค้า
- ผูร้ ับฝากขายสามารถรับฝากสิ นค้าไปจําหน่ายได้โดยยังไม่ชาํ ระเงิน โดยได้รับ
เครดิตจากผูฝ้ ากขาย 30 วัน และสามารถเปลี่ยน/คืนสิ นค้าได้ถา้ สิ นค้าไม่สามารถจําหน่ายได้เลย
หรื อเห็นสมควรว่า สิ นค้าชนิดนั้นควรมีอายุการจําหน่ายเท่าไหร่ เช่น ทองม้วน จะมีอายุการจําหน่าย
โดยประมาณ 1 อาทิตย์ ถ้าทองม้วนไม่สามารถจําหน่ายได้หมดภายใน 1 อาทิตย์ ผูฝ้ ากขายที่เป็ น
เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ นั จะรับคืนทองม้วนที่เหลือเหล่านั้นคืนไป
6. ในการประชุ มทุกครั้ ง กลุ่มสมาชิ กของเครื อข่ายศรี อยุธยาจะมาประชุ มกันและสรุ ป
ยอดการสั่งซื้อสิ นค้าในทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนิ นงานของเครื อข่ายศรี อยุธยา ในแต่ละ
เดือน

ตารางที่ 34 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเครื อข่ายศรี อยุธยา
กลุ่ม/องค์กรประชาชน

ที่ต้ งั

เครื อข่ายศรี อยุธยา
ประกอบด้วยสมาชิกจาก
กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
จํานวน 11 กลุ่ม
กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม
กลุ่มสตรี 1 กลุ่ม
กลุ่มเครื อข่ายOTOP5 กลุ่ม

ศูนย์เครื อข่ายศรี อยุธยา:
สหกรณ์การเกษตรบางบาล
จํากัด 75 หมู่ที่ 2
ต.สะพานไทย
อ.บางบาล
035-307790,
035-307938

กิจกรรม/ธุรกิจที่สาํ คัญ
ของกลุ่ม/องค์กรที่
ดําเนินงานอยูใ่ นปัจจุบนั
1.การเชื่อมโยงธุรกิจทาง
การเงิน
2.การเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ ย
3.การเชื่อมโยงธุรกิจ
ข้าวสาร
4.การเชื่อมโยงทางด้าน
สังคม
5.การเชื่อมโยงธุรกิจ
ทางด้านการเงิน

ผลงานที่เป็ นลักษณะเด่น
ของกลุ่ม/องค์กร
1.การเป็ นพันธมิตรที่พ่ งึ พา
กัน เอื้ออาทรกัน โดยกลุ่มที่
มีศกั ยภาพพยายามที่จะ
ช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มที่มี
ศักยภาพน้อยกว่าใน
ระยะแรก เพื่อความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างกันในอนาคต
โดยกลุ่มสหกรณ์รับสิ นค้า
จากกลุ่มอาชีพ, กลุ่ม
เกษตรกร และกลุ่มสตรี มา
จําหน่ายภายในร้านค้า
สหกรณ์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
จุดเด่น

จุดด้อย

โอกาส

1.สมาชิกมีศกั ยภาพ 1.สมาชิกมีความ
1.มีตลาดรองรับ
ในการดําเนินธุรกิจ แตกต่างกัน คือ
สิ นค้าและผลิตภัณฑ์
-กลุ่มองค์กรมีลกั ษณะ ของสมาชิก ที่ศูนย์
2.สมาชิกมีความ
สามัคคีและมีความ ที่เป็ นทั้งสหกรณ์โดย การจําหน่ายสิ นค้า
ของจังหวัด
ตั้งใจในการทํางาน นิตินยั และพฤตินยั
พระนครศรี อยุธยาที่
และร่ วมกิจกรรมกัน -ขนาดและประเภท
3.กรรมการเครื อข่าย ของธุรกิจของสมาชิก สหกรณ์การเกษตร
2.ได้รับการ
มีความเสี ยสละที่จะ มีความแตกต่างกัน
มาประชุมเครื อข่าย มาก
สนับสนุนจากทาง
กันอย่างสมํ่าเสมอ
-ความคิดและความเข้าใจ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
4.ผลิตภัณฑ์ของ
ในหลักการแนวคิด
สมาชิกมีคุณภาพ
อุดมการณ์สหกรณ์มี
ความแตกต่างกัน

อุปสรรค
1.ข้าราชการในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยามีการโยกย้าย
ตําแหน่ง
2.การที่จะสร้างแนวคิด
อุดมการณ์ร่วมกันเป็ น
เรื่ องที่ตอ้ งใช้เวลาในการ
หล่อหลอมความคิดและ
อุดมการณ์ร่วมกัน
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 ขั้นตอนที่ 5 นักวิจยั ได้สนับสนุนและติดตามประเมินผลการสร้างพันธมิตร/การ
เชื่ อมโยงเครื อข่าย ตามแนวทางรู ปแบบกระบวนการในการเชื่ อมโยงเครื อข่ายของสหกรณ์กลุ่ม/
องค์กรประชาชนที่ได้นาํ เสนอไปแล้วในขั้นตอนที่ 4 ทําการสรุ ปและนําเสนอแนวทางรู ปแบบ
กระบวนการ และการพัฒนาเครื อข่ายในการเชื่อมโยงเครื อข่ายของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ตัวแทนที่เกิดจากการสร้างความร่ วมมือระหว่างกันในลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ซ่ ึงกันและกัน
5.2 ปั จจัยแห่ งความสํ าเร็ จของการเชื่ อมโยงเครื อข่ ายกลุ่ม/องค์ กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ความสํ า เร็ จของการเชื่ อ มโยงเครื อข่ า ยกลุ่ ม /องค์ ก รประชาชนในพื้ น ที่ จ ั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยานั้นมีปัจจัยทั้งที่เป็ นปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกกลุ่ม/องค์กรเครื อข่าย ดังนี้
ตารางที่ 35 ปัจจัยแห่ งความสําเร็ จ
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
ปัจจัยภายใน
1.ความมีศกั ยภาพของแต่ละสหกรณ์ กลุ่ม/
องค์กรประชาชนในเครื อข่าย
2.ความเต็มใจ ความต้องการรวมพลัง และมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน
3.การช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยใช้วิธีการทาง
สหกรณ์โดยมิได้มุ่งหวังผลกําไร
4.การมีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่แก่สหกรณ์ กลุ่ม/
องค์กรประชาชนที่มีขนาดเล็ดกว่าให้สามารถ
ต่อสู ้ และยืนหยัดได้
5.ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
6.ความเท่าเทียมกันในการร่ วมงาน
7.การมีส่วนร่ วมในการดําเนินการเชื่อมโยง
เครื อข่ายธุรกิจจากสมาชิกเครื อข่าย
8.การมีความเป็ นผูน้ าํ ของผูน้ าํ สหกรณ์ กลุ่ม/
องค์ประชาชนในเครื อข่าย
9.การสร้างและเรี ยนรู ้ประสบการณ์การทํางาน
ซึ่งกันและกัน
10.ความต่อเนื่องในการดําเนินงานของเครื อข่าย

ปัจจัยภายนอก
1.หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
ทั้งการให้ขอ้ มูลและส่ งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า
มาดูแลอย่างสมํ่าเสมอ
2.ภาวะการณ์แข่งขันทางธุรกิจนั้น ทวีความ
รุ นแรงมากขึ้น จึงได้รับความร่ วมมือจากลุ่ม/
องค์กรประชาชนที่สนใจเข้าร่ วมเครื อข่ายด้วย
ความสมัครใจ
3.ความต่อเนื่องในการลงพื้นที่ของทีมวิจยั
4.ระยะเวลาที่ยาวนานพอในการหนุนเสริ มสร้าง
กิจกรรมสรรค์สร้างอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยแห่ งความสําเร็จ
สกก.
บางบาล จก.

สกก.
มหาราช จก.

สกก.
พระนครฯ จก.

สกก.
ผักไห่ จก.

สกก.
บางปะอิน จก.

สกก.
ภาชีพฒั นา จก.

สกก
.เสนา จก.

สกก.
อุทยั จก.

กลุ่มเกษตรกร
ทํานาลาดนํ้าเค็ม

สกก.
บางไทร จก.

เครื อข่าย OTOP
จังหวัดพระนครฯ

กลุ่มอาชีพสมุนไพร
ยาอายุวฒั นะ
กลุ่มอาชีพจักสาน
บ้านหัวเวียง

กลุ่มสตรี
บ้านผีมด
กลุ่มอาชีพ
นํ้าลูกยอ

กลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์จากผ้า

สกก.
มหาราช จก.

สกก.
บางบาล จก.

สกก.
พระนครฯ จก.

สกก.
ผักไห่ จก.

สกก.
บางปะอิน จก.

สกก.
ภาชีพฒั นา จก.

สกก.
อุทยั จก.

สกก
.เสนา จก.
สกก.
บางไทร จก.

เครื อข่าย
ศรี อยุธยา

เครื อข่าย OTOP
จังหวัดพระนครฯ
กลุ่มสตรี
บ้านผีมด

ภาพที่ 17 ปัจจัยแห่งความสําเร็ จในการสร้างเครื อข่ายศรี อยุธยา

กลุ่มอาชีพสมุนไพร
ยาอายุวฒั นะ
กลุ่มอาชีพ
นํ้าลูกยอ

สกก.ผูเ้ ลี้ยงสุกร
พระนครฯจก.
สกก.
บางปะหัน จก.
กลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์จากผ้า
กลุ่มอาชีพจักสาน
บ้านหัวเวียง
กลุ่มเกษตรกร
ทํานาลาดนํ้าเค็ม
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สกก.
บางปะหัน จก.

สกก.ผูเ้ ลี้ยงสุกร
พระนครฯจก.

ปัจจัยภานใน
1.ความมีศกั ยภาพของแต่ละสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในเครื อข่าย
2.ความเต็มใจ ความต้องการรวมพลัง และมีวตั ถุประสงค์
ร่ วมกัน
3.การช่วยเหลือซึ่ งกันและกันโดยใช้วิธีการทางสหกรณ์
โดยมิได้มุ่งหวังผลกําไร
4.การมีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่แก่สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนที่มีขนาดเล็ดกว่าให้สามารถต่อสู้ และยืนหยัดได้
5.ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
6.ความเท่าเทียมกันในการร่ วมงาน
7.การมีส่วนร่ วมในการดําเนินการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจ
จากสมาชิกเครื อข่าย
8.การมีความเป็ นผูน้ าํ ของผูน้ าํ สหกรณ์ กลุ่ม/องค์
ประชาชนในเครื อข่าย
9.การสร้างและเรี ยนรู้ประสบการณ์การทํางานซึ่งกันและ
กัน
10.ความต่อเนื่องในการดําเนินงานของเครื อข่าย
ปัจจัยภายนอก
1.หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทั้งการให้
ข้อมูลและส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอย่างสํ่าเสมอ
2.ภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจนั้น ทวีความรุ นแรงมากขึ้น
จึงได้รับความร่ วมมือจากลุ่ม/องค์กรประชาชนที่สนใจเข้า
ร่ วมเครื อข่ายด้วยความสมัครใจ
3.ความต่อเนื่องในการลงพื้นที่ของทีมวิจยั
*ระยะเวลาที่ยาวนานพอในการหนุนเสริ ม ถ้ากิจกรรม
่
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บทที่ 6
บทสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ได้ดาํ เนินวิจยั
การเชิงปฎิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ( Participatory Action Research ) และนักวิจยั ได้หนุนเสริ มใน
การสร้างเครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งทางภาคสหกรณ์การเกษตร กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนนั้น มี การสร้ างเครื อข่ายกันมาอยู่ก่ อนแล้ว ทําให้นัก วิจ ัยทําการหนุ นเสริ มการสร้ าง
เครื อข่ายระหว่างสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนทําได้ไม่ยากนัก ทางสหกรณ์ กลุ่ม/องค์ประชาชน
ให้ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ เป็ นอย่า งดี การสร้ า งเครื อ ข่ ายในจังหวัด พระนครศรี อ ยุธยานั้น อาศัย
หลักการสหกรณ์ ความเป็ นหนึ่ งเดี ยว และความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ของแต่ละสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร
ประชาชน ทําให้การสร้างเครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยานั้นประสบความสําเร็ จใน
ระดับหนึ่ง
สําหรั บในบทสังเคราะห์เครื อข่ายคุณค่านี้ จะประกอบไปด้วย ความหมายของเครื อข่าย
คุณค่า แบบจําลองในการสร้างเครื อข่าย และบทบาทของเครื อข่ายกับการแก้ไขปั ญหาความยากจน
ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาสามารถอธิบายได้ดงั นี้
6.1 เครือข่ ายคุณค่ า
เครื อข่ายคุณค่า3 (Value Network) หมายถึง เครื อข่ายพันธมิตรระหว่างองค์กร/สหกรณ์
ตั้งแต่ 2 แห่ งขึ้นไปที่มีจุดมุ่งหมายที่จะทํางานร่ วมกันเพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดขึ้น
ร่ วมกัน ในลักษณะที่ต่างฝ่ ายต่างได้รับประโยชน์จากการสร้างพันธมิตร
การสร้างเครื อข่ายคุณค่า (Value Network ) เป็ นการสร้างความร่ วมมือระหว่างกันในการ
พัฒนาประสิ ทธิภาพขององค์กร และประโยชน์ที่พึงมีต่อสมาชิก
6.2 แบบจําลองในการเสริมสร้ างเครือข่ ายในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การเสริ มสร้างเครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ทางโครงการวิจยั ฯ นั้น มี 5
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาสถานการณ์ และบทบาท สภาพการดําเนิ นงาน และวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน ความร่ วมมือระหว่างสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่เป็ นอยูแ่ ละความ
สนใจในการสร้างความร่ วมมือระหว่างกันของสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนทั้งที่จดทะเบียนและ
มิได้จดทะเบียนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา นักวิจยั เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลคนจนที่จดทะเบียน สหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2548.เอกสารประกอบการบรรยายการสร้างเครือข่ายคุณค่า.สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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ขั้นตอนที่ 3 จัดเวทีพบปะผูน้ าํ สหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนทั้งที่จดทะเบียนและมิได้จด
ทะเบียนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการวิจยั ฯและ
ประเมินความสนใจของสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนในการเข้าร่ วมโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงาน และการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจระหว่าง
กลุ่ม/องค์กรประชาชนตัวแทนฯ
ขั้น ตอนที่ 5 คณะนัก วิ จ ัย ได้สนับ สนุ น และติ ด ตามประเมิ นผลการสร้ างพันธมิ ตร/การ
เชื่ อมโยงเครื อข่าย ตามแนวทางรู ปแบบกระบวนการในการเชื่ อมโยงเครื อข่ายของสหกรณ์กลุ่ม/
องค์กรประชาชนที่ได้นาํ เสนอไปแล้วในขั้นตอนที่ 4 และวิเคราะห์ปรับปรุ งแนวทางรู ปแบบ
กระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ซึ่งมีภาพแบบจําลองในการเสริ มสร้างเครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ดังภาพที่
18

2.ตรวจสอบข้อมูลคนจนจาก
สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน ใน
พื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา

1.ประสานงานข้อมูลและสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับ ผวจ. และหน่วยงานราชการในพื้นที่
จ.พระนครศรี อยุธยา

1.นักวิจยั ในพื้นที่ติดต่อประสานทํา
การนัดหมายกับสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรฯ
และเตรี ยมเวทีพบปะ

ขั้นตอนที่2 การตรวจสอบข้ อมูลคนจน
ในพืน้ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.นักวิจยั สร้างความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.ประสานกลุ่ม/องค์กร
ประชาชนต่างๆ ทั้งที่จด
ทะเบียนและมิได้จดทะเบียน

1.วิเคราะห์สรุ ปสภาพ
การดําเนินงานปัญหา
อุปสรรคความร่ วมมือกัน
และการสร้างความ
ร่ วมมือระหว่างกันของ

1.สนับสนุนการสร้าง
พันธมิตรและติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานของเครื อข่าย
2.วิเคราะห์ปรับปรุ งแนว
ทางการพัฒนาเครื อข่าย
เพื่อให้เกิดความเป็ นไปได้

ขั้นตอนที่3 จัดเวทีพบปะผู้นํา
สหกรณ์ กลุ่ม/องค์ กรประชาชน
เพือ่ สร้ างความเข้ าใจใน
วัตถุประสงค์ และประเมินความ
สนใจ

เครือข่ าย
ศรีอยุธยา

3.นักวิจยั ประเมินความสนใจและ
การกลัน่ กรองความสนใจของสหกรณ์
กลุ่ม/องค์กรประชาชน
4.หาอาสาสมัครสหกรณ์กลุ่ม/
องค์กรฯ เพื่อเข้าร่ วมโครงการฯ
5.นักวิจยั ศึกษาความเป็ นไปได้ของ
สหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่
อาสาสมัครจะเข้าร่ วมโครงการฯ
6.ได้มาซึ่ งสหกรณ์กลุ่ม/ประชาชน
ที่จะอาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ

ขั้นตอนที่5 การสนับสนุนการสร้ าง
พันธมิตร/การเชื่อมโยงเครือข่ ายใน
พืน้ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.สรุ ปและนําเสนอ
แนวทางรู ปแบบ กระบวนการ
และการพัฒนาเครื อข่าย

ขั้นตอนที่4 การจัดทํากรอบทิศทางการ
ดําเนินงานและการเชื่อมโยงเครือข่ าย
ระหว่ างกลุ่ม/องค์ กรประชาชนใน
จ.พระนครศรีอยุธยา
1.ศึกษาสถานการณ์และรู ปแบบการ
จัดการขั้นสภาพวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของแต่ละสหกรณ์กลุ่ม
องค์กรประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการ

2.นักวิจยั ร่ วมวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
กับแต่ละสหกรณ์กลุ่ม/องค์กร
ประชาชน

ภาพที่ 18 แบบจําลองในการเสริ มสร้างเครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา

3.จัดเวทีพบสหกรณ์กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนที่เข้าร่ วมโครงการทั้งหมด เพื่อ
ประเมินและแสวงหารู ปแบบแนวทางใน
การเชื่อมโยงเครื อข่าย
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2.คัดเลือกเขตพื้นที่
ความ เป็ นไปได้ในการ
เข้าสํารวจฯ

ขั้นตอนที่1ศึกษาสถานการณ์ และ
บทบาทการดําเนินงานของ
สหกรณ์ /กลุ่ม/องค์ กรประชาชน
ในพืน้ ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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6.3 นิยามและความหมายความยากจน
ความยากจนมีผใู ้ ห้ความหมาย ดังนี้
ครอบครัว และกลุ่มหรื อกลุ่มบุคคลที่มีทรัพยากร
ความยากจน4 หมายถึง บุคคล
ประกอบด้วย วัตถุสิ่งของ สถานภาพทางสังคมวัฒนธรรม และความจํากัดขัดสนด้อยโอกาสตาม
ไปด้วย คนยากจนเหล่านี้ จะถูกกีดกันแยกออกจากวิถีการดําเนินชีวิตที่ไม่ได้รับการยอมรับจาก
สมาชิกในกลุ่มสังคมที่ตนอาศัยร่ วมอยูด่ ว้ ย
ความยากจน5 หมายถึง ความยากจนในเชิงเศรษฐกิจ (Monetary Dimension) คือ พิจารณาที่
ระดับ รายได้ห รื อ ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของบุ ค คลว่ า มี ร ายได้ไ ม่ เ พี ย งพอกับ การดํา รงชี พ ได้ต าม
มาตรฐานขั้นตํ่า หรื อมีรายได้ต่าํ กว่ามาตรฐานคุณภาพชีวิตขั้นตํ่าที่ยอมรับในแต่ละสังคม
ความยากจน6 หมายถึง สภาพการดํารงชีวิตที่ขาดแคลนปั จจัยจําเป็ นแก่ชีวิต ได้แก่ขาด
แคลนอาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม ที่อยูอ่ าศัย และ การรักษาพยาบาล เช่น ไม่มีอาหารรับประทานครบสาม
มื้อ ไม่มีเสื้ อผ้าพอแก่การปกปิ ดร่ างกาย ที่อยูอ่ าศัยไม่คุม้ แดดฝนและขาดรายได้ เมื่อเจ็บป่ วยไม่ได้
รับการรักษาตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล
ความยากจน7 หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับการดํารงชี วิตได้ตาม
มาตรฐานขั้นตํ่า หรื อมี รายได้ต่ าํ กว่ามาตรฐานคุ ณภาพชี วิตโดยเฉพาะมี รายได้ต่ าํ กว่าเส้นความ
ยากจน (Poverty line) ของประเทศไทย รวมถึงการขาดโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่าง
ต่อเนื่องจากภาครัฐและเอกชน การขาดโอกาสการพัฒนาองค์ความรู ้ทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดความ
ชํานาญด้านกลไกการตลาดที่ทวั่ ถึง หรื อเป็ นผูท้ ี่มีสิทธิมีเสี ยง นําเสนอข้อเรี ยกร้อง แต่ไร้อาํ นาจการ
ต่อรองทางการเมือง หรื อผูท้ ี่อยู่ในสภาพแวดล้อมห่ างความเจริ ญ ทําให้ขาดโอกาสที่จะได้รับการ
ปฏิบตั ิในสังคมอย่างเสมอภาค
ดังนั้นมิติของความยากจน จึงสรุ ปได้ดงั นี้
1) มิติทางด้านรายได้
2) มิติทางด้านมิใช่รายได้
3) มิติทางด้านความเข้มแข็งหรื อการมีส่วนร่ วม
6.4 บทบาทของเครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ปัญหาความยากจน
การวิจยั ในโครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี นั้น ทําให้นกั วิจยั ได้เห็นถึงบทบาทของเครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน
ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่งสามารถสรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้
ภายใต้กระแสสถานการณ์ยุคโลกาภิวฒั น์ที่มีการแข่งขันทางธุ รกิจที่รุนแรงนั้น ขบวนการ
สหกรณ์ได้เข้าไปมีบทบาทและเป็ นตัวเลือกหนึ่ งในการพัฒนา เนื่ องจากสหกรณ์เป็ นองค์กรทาง
เศรษฐกิจที่ทาํ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับองค์การธุรกิจทัว่ ไป แต่มีหลักการและวิธีการที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากองค์การธุรกิจทัว่ ไป โดยที่สหกรณ์มุ่งหวังผลทางสังคม ซึ่ งสหกรณ์
4
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6
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นั้นเป็ นองค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันด้วยความสมัครใจและปกครองกันเองอย่างอิสระ โดย
เน้นการมีส่วนร่ วมของชุมชนสมาชิกควบคุมองค์กรโดยใช้หลักประชาธิปไตย
ด้วยภายใต้การแข่งขันทางธุ รกิ จที่รุนแรงนี้ มีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่สหกรณ์ จะต้องมีการ
ปรับทิศทาง แนวคิด และการกระทําให้ทนั ต่อต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและมีสภาพแข่งขัน
เช่นนี้ โดยปั จจัยหนึ่ งที่เป็ นพื้นฐานของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ คือ การเปลี่ยนความคิดเป็ นกลยุทธ์
และการมีพนั ธมิตรหรื อเครื อข่ายที่เกื้อหนุ นกัน โดยสร้างเครื อข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ควบคู่กนั ไป และองค์กรสหกรณ์จาํ เป็ นต้องประสานกับกลุ่มองค์กร/บุคคลภายนอก และควรยึด
"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งเป็ นพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 มาเป็ น
แนวทางหนึ่งในการพัฒนา
โครงการวิจยั ได้หนุนเสริ มการสร้างเครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม เน้นการพัฒนาแบบมีคุณภาพและยัง่ ยืน และเชื่อว่าการสร้างเครื อข่ายคุณค่าจะ
มีบทบาทในการแก้ไขปั ญหาความยากจนโดยมีนยั สําคัญอยู่ 3 ประการ (ดังภาพที่ 19) ดังนี้
1) มิติทางด้านรายได้
การให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์ประชาชนทั้ง 18 กลุ่ม/องค์กร
ในการเป็ นเครื อข่าย ซึ่งจะทําหน้าที่เป็ นผูท้ ี่ดาํ เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสานหัตถกรรม การแปรรู ปอาหาร ยาสมุนไพร การทําธุรกิจ
ค้าขาย และการท่องเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่ายเหล่านี้
ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง และมีเครื อข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นแล้ว สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ในเครื อข่าย จะมีการขยายธุรกิจได้มากขึ้นซึ่งจะส่ งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับการแก้ไข
ปัญหาในด้านอื่นๆ ไปพร้อมๆกัน เมื่อเป็ นเช่นนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโต
ไปได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ กับสภาวการณ์ดา้ น
การกระจายรายได้ที่ดีข้ ึน
2) มิติทางด้านที่มิใช่รายได้
การตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทรของสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีต่อ
สหกรณ์ กลุ่ม/องค์ประชาชนที่มีขนาดเล็กกว่าหรื อมีศกั ยภาพที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับสหกรณ์ กลุ่ม/
องค์กรประชาชนที่มีขนาดใหญ่ และความสามัคคีของสมาชิกในเครื อข่ายในการร่ วมแรงร่ วมใจเพื่อ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้บรรลุผลสําเร็ จ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงมิได้หมายถึง รายได้แต่เพียงมิติเดียว
หากแต่ยงั รวมถึงประโยชน์ในมิติอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ การสร้างความมัน่ คงให้กบั สถาบันครอบครัว
สถาบันชุมชน การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน
3) มิติทางด้านความเข้มแข็งหรื อการมีส่วนร่ วม
การที่สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่าย มีความคิดเป็ นอิสระ จัดตั้งเครื อข่าย
ด้วยความสมัครใจ และพึ่งพาตนเอง เน้นการมีส่วนร่ วมในแนวคิดของสมาชิกเครื อข่ายนั้น

-

1. มิติทางด้ านรายได้
-

2. มิติทางด้ านมิใช่ รายได้

3. มิติทางด้ านความ
เข้ มแข็งหรือการมีส่วนร่ วม

-

ภาพที่ 19 การแก้ไขปัญหาความยากจนกับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา

มีความคิดเป็ นอิสระ
จัดตั้งเครื อข่ายด้วยความสมัคร
ใจ และพึ่งพาตนเอง
เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหา
สังคมแบบมีส่วนร่ วมมี
คุณภาพและยัง่ ยืน
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- ความเอื้ออาทรของกลุ่ม/องค์กร
- การสร้างความมัน่ คงให้สถาบัน
ครอบครัว และชุมชน
- การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ของ
สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน

ขยายธุรกิจกว้างขวางมากขึ้น
กระจายรายได้เพิ่มขึ้น
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ก่อให้เกิดการพัฒนาตั้งแต่เริ่ มแรกในการรู ้ปัญหาของชุมชน รู ้สภาพของชุมชน และหาทางแก้ไข
ปัญหาของชุมชนตามแนววิธีของชุมชนซึ่งก่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปั ญหาสังคมแบบมีส่วนร่ วม
มีคุณภาพและยัง่ ยืนได้ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม การเข้ามาดําเนิ นงานวิจยั ของโครงการวิจยั นั้น เป็ นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ
ซึ่ งอาจทําให้ไม่สามารถจะสรุ ปผลได้อย่างชัดเจนในการแก้ไขปั ญหาความยากจนในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยาได้ เนื่ องจากการดําเนิ นงานเชิ งสังคมหรื อการมีส่วนร่ วมของประชาชนชุ มชน
ต้องใช้เวลาในการพัฒนาร่ วมกันไปเพื่อก่อให้เกิดความยัง่ ยืน
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บทที่ 7
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นระยะเวลา 1 ปี
ตั้งแต่เดือน 15 สิ งหาคม 2548 – 15 สิ งหาคม 2549 นั้น จะสามารถสรุ ปรายละเอียดในการ
ดําเนินงานได้เป็ น 3 ส่ วน คือ 1) สรุ ปผลการศึกษา 2) ประโยชน์ที่นกั วิจยั ได้รับจากโครงการวิจยั การ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา และ 3) ข้อเสนอแนะ ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
7.1 สรุปผลการศึกษา
7.1.1 สรุปผลการดําเนินงาน
จากการที่คณะนักวิจยั ได้ดาํ เนิ นการวิจยั โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ได้เข้าพื้นที่และทําการศึกษาโดยมีข้ นั ตอนการวิจยั 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่1 ศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนิ นงานของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนใน
พื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบข้อมูลคนจนในพื้นที่ จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา ขั้นตอนที่3 จัดเวทีพบปะผูน้ าํ สหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชน เพื่อสร้างความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์และประเมินความสนใจ ขั้นตอนที่4 การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนิ นงาน
และการเชื่ อมโยงธุ รกิจระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และขั้นตอนที่5
การสนับสนุนการสร้างพันธมิตร/การเชื่อมโยงธุรกิจในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งการวิจยั
ของโครงการวิจยั ฯ เป็ นไปตามขั้นตอนการดําเนินงานทั้ง 5 ขั้นตอนจนได้เครื อข่ายศรี อยุธยา โดยมี
การดําเนินงานการเชื่อมโยงธุรกิจร่ วมกัน จํานวนทั้งสิ้ น 5 รู ปแบบ คือ
1) การเชื่อมโยงธุรกิจการเงิน
2) การเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ ย
3) การเชื่อมโยงธุรกิจข้าวสาร
4) การเชื่อมโยงทางด้านสังคม
5) การเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปลี่ยนสิ นค้า
ในการดําเนิ นงานเครื อข่ายศรี อยุธยานั้น คณะกรรมการเครื อข่ายพิจารณาเห็ นว่า การ
เชื่ อมโยงธุ รกิ จประเภทที่ 1-4 ได้ดาํ เนิ นงานมาอยู่แล้ว ระหว่างสหกรณ์ ซึ่ งไม่มีกลุ่มอาชี พ กลุ่ม
OTOP ร่ วมด้วย ดังนั้นคณะกรรมการเครื อข่าย จึงตัดสิ นใจให้การดําเนินงานการเชื่อมโยงธุรกิจการ
แลกเปลี่ยนสิ นค้า เป็ นเครื อข่ายนําร่ อง ซึ่ งเป็ นการเชื่อมโยงที่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP สามารถเข้า
ร่ วมการเชื่ อมโยงธุ รกิ จได้ โดยมีการดําเนิ นงานของเครื อข่ายศรี อยุธยาในรู ปของคณะกรรมการ
ดําเนินงาน และมีขอ้ ตกลงร่ วมกันในการดําเนินงานเครื อข่าย
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7.1.2 ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1) การดําเนินงานของทีมวิจยั เป็ นช่วงระยะเวลาสั้น กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมเครื อข่ายมีความ
แตกต่างกันกล่าวคือ
 กลุ่มองค์กรมีลกั ษณะที่เป็ นทั้งสหกรณ์โดยนิตินยั และพฤตินยั
 ประเภทธุรกิจและขนาดของกลุ่มมีปริ มาณธุรกิจที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก
 กลุ่มองค์กรบางส่ วนมีการเชื่อมโยงธุรกิจกันอยูบ่ า้ งแล้ว ขณะที่บางกลุ่ม
องค์กร เพิ่งเริ่ มเข้าสู่การเชื่อมโยงเครื อข่าย
 ความคิดและความเข้าใจในหลักการแนวคิดอุดมการณ์สหกรณ์มีความ
แตกต่างกัน โดยกลุ่มองค์กรสหกรณ์น้ นั มีความรู ้และความเข้าใจหลัก
สหกรณ์เป็ นอย่างดี ขณะที่กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม OTOP มีความรู ้ความเข้าใจ
เชิงธุรกิจ ซึ่งเป็ นความยากลําบากในการปรับเปลี่ยนให้กลุ่มต่างๆเข้ากันได้
ในระยะเวลาอันสั้น
2) ข้าราชการในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามีการโยกย้ายตําแหน่ง
เช่น
สหกรณ์จงั หวัด เจ้าหน้าที่สหกรณ์จงั หวัด พัฒนาการจังหวัด ทําให้การประสานงานต้องปรับเปลี่ยน
อยูต่ ลอดเวลา
3) การที่จะสร้างแนวคิดอุดมการณ์สหกรณ์ร่วมกัน เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้เวลาในการ
หล่อหลอม ความคิด และอุดมการณ์ร่วมกัน
7.2 ประโยชน์ ที่ นั ก วิจั ย ได้ รั บ จากโครงการวิ จั ย การพัฒ นาขบวนการสหกรณ์ ใ นพื้น ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
1. ได้เรี ยนรู ้ว่า แบบจําลองในการพัฒนาแนวคิดการสร้างเครื อข่ายเชิงทฤษฎีอาจจะ
ใช้ไม่ได้หมดกับทุกพื้นที่ ดังนั้นการดําเนินงานจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่น้ นั ๆ
2. เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ในการสร้างเครื อข่ายของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
3. เห็ นถึงความสามัคคี ความร่ วมมือร่ วมใจ และความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ของสหกรณ์
กลุ่ม/องค์ประชาชนที่มีขนาดใหญ่ที่มีต่อสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่มีขนาดเล็ก
7.3 ข้ อเสนอแนะ
7.3.1 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการปรับปรุ งกระบวนการวิจัย
1) การเลือกกลุ่ม/องค์กรประชาชนที่มีขนาด และประเภทธุรกิจ ที่มีความแตกต่างกัน
มากเกินไป ทําให้การวิจยั นั้น ใช้เวลาค่อนข้างมากในการปรับแนวคิด และการดําเนิ นงานในการ
วิจยั
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2) กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่มีขนาดเล็ก ที่เข้าร่ วมเครื อข่ายนั้น ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเข้าร่ วมเครื อข่ายได้ในระยะยาว
3) การคัดเลือกผูน้ าํ เครื อข่ายมีความสําคัญมาก ถ้าคัดเลือกผูน้ าํ ที่ดีและมีศกั ยภาพจะ
ทําให้การพัฒนาระบบของเครื อข่ายรุ ดหน้าไปอย่างรวดเร็ ว แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเลือกผูน้ าํ ไม่ได้
ดังที่ตอ้ งการจะประสบปั ญหาของการพัฒนาเครื อข่ายอย่างมาก
7.3.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการต่ อยอดโครงการวิจัยในอนาคต
การวิจยั ต่อยอดควรเน้นศึกษาในเรื่ อง
การแสวงหาแนวทางความยัง่ ยืนให้กบั
เครื อข่ายของกลุ่ม/องค์กรประชาชนที่ได้สร้างขึ้นมา
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บทสรุ ปผู้บริหาร
( Executive Summary )
โครงการวิจยั
เรื่อง
“ การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา ”
( 15 สิ งหาคม 2548 – 15 สิ งหาคม 2549 )
การวิจยั การพัฒนาขบวนการณ์สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research) เป นเทคนิคการวิจยั เชิงคุณภาพ ที่
นําแนวคิดและวิธี การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ และ การวิจยั แบบมีส วนร วม มาประยุกต ใช ซึ่ง
เป็ นการวิจยั ที่มีบุคคลหลายฝ ายที่เกี่ยวข องมีส วนร วมในกิจกรรมการวิจยั ทุกขั้นตอน (วิ
เคราะห ป ญหา เก็บข อมูล วิเคราะห สรุ ปรายงานการวิจยั )
ผลการดํ า เนิ นงานวิ จ ั ย การพั ฒ นาขบวนการสหกรณ์ ในพื้ นที่ จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ 5 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียด (ภาพที่ I ) ดังนี้
ระยะที่ 1 ( 15 สิ งหาคม 2548 – 15 ธันวาคม 2548 )
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 นักวิจยั ได้ทาํ การศึกษาสถานการณ์ และบทบาท สภาพการดําเนินงาน และ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดําเนิ นงาน ความร่ วมมือระหว่างสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่
เป็ นอยูแ่ ละความสนใจในการสร้างความร่ วมมือระหว่างกันของสหกรณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนทั้งที่
จดทะเบียนและมิได้จดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา ในปี 2547 จํานวน 4 กลุ่ม/องค์
ประชาชน ดังนี้
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1. สหกรณ์
มี จ าํ นวนทั้งหมด 56 สหกรณ์ มี สมาชิ ก ประมาณ 74,939 คน มี ทุน ดํา เนิ น งาน
ประมาณ 3,977,969,326.96 บาท จําแนกตามประเภทสหกรณ์ได้ดงั นี้ 1)สหกรณ์การเกษตรมี 28
สหกรณ์ มีสมาชิกประมาณ 49,161 คน มีทุนดําเนินงานประมาณ 352,066,737.60 บาท 2) สหกรณ์
นิ คมมี สมาชิ กประมาณ 506 คน มีทุนดําเนิ นงานประมาณ 27,907,241.98 บาท 3) สหกรณ์ออม
ทรัพย์มีสมาชิกประมาณ 19,084 คน มีทุนดําเนิ นงานประมาณ 2,881,903,745.28 บาท 4) สหกรณ์
ร้านค้ามีสมาชิ กประมาณ 4,709 คนมีทุนประมาณ 109,896,945.31 บาท และ 5) สหกรณ์บริ การมี
สมาชิกประมาณ 1,479 คน มีทุนดําเนินงานประมาณ 5,935,901.16 บาท สหกรณ์ที่มีจาํ นวนสมาชิก
มากที่สุด คือ สหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร รองลงมาคือ สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์ ป ระเภทสหกรณ์ ร้ า นค้า ตามลํา ดับ และสหกรณ์ ที่ มี ทุ น ดํา เนิ น งานมากที่ สุ ด คื อ
สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ รองลงมาเป็ นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ร้านค้า ตามลําดับ
2. กลุ่มเกษตรกร
มีจาํ นวนทั้งหมด 96 กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 9,324 คน มีทุนดําเนินงานประมาณ
14,787,498.37 บาท จําแนกตามประเภทกลุ่มเกษตรกรได้ดงั นี้ 1) เกษตรกรประเภทกลุ่มทํานา มี
สมาชิกประมาณ 8,964 คน มีทุนดําเนินงานประมาณ 14,141,110.14 บาท 2)เกษตรกรประเภทกลุ่ม
ทํา สวน มี สมาชิ ก ประมาณ 287 คน มี ทุน ดํา เนิ น งานประมาณ 558,364.74 บาท 3) เกษตรกร
ประเภทกลุ่มผูเ้ ลี้ยงสัตว์ มีสมาชิกประมาณ 73 คน มีทุนดําเนิ นงานประมาณ 88,023.49 บาท กลุ่ม
เกษตรกรที่ มีจ าํ นวนสมาชิ ก มากที่ สุด คื อ กลุ่ มเกษตรกรประเภทกลุ่ มทํานา รองลงมาคือ กลุ่ ม
เกษตรกรประเภทกลุ่ ม ทํา นา และกลุ่ ม เกษตรกรประเภทกลุ่ มผูเ้ ลี้ ย งสัต ว์ ตามลําดับ และกลุ่ ม
เกษตรกรที่ มีทุนดําเนิ นงานมากที่ สุด คื อ กลุ่ มเกษตรกรประเภทกลุ่มทํานา รองลงมาเป็ นกลุ่ ม
เกษตรกรประเภทกลุ่มทําสวน และกลุ่มเกษตรกรประเภทผูเ้ ลี้ยงสัตว์ ตามลําดับ
3. กลุ่มอาชีพ
มีจาํ นวนทั้งหมด 90 กลุ่ม แยกเป็ นประเภทกลุ่มอาชีพได้ดงั นี้ 1) กลุ่มสตรี สหกรณ์
2)กลุ่มเยาวชนสหกรณ์โรงเรี ยน 3) กลุ่มอาชีพ และ 4) กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพ กลุ่มอาชีพที่มีสมาชิกมาก
ที่สุด คือ กลุ่มสตรี สหกรณ์ และกลุ่มอาชีพที่มีสังกัดสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร ซึ่ งอําเภอ
มหาราชจัดได้ว่าเป็ นอําเภอที่มีกลุ่มอาชีพมาก มีกลุ่มอาชีพจํานวน 19 กลุ่ม รองลงมาคืออําเภอปาก
แพรก มีกลุ่มอาชีพจํานวน 15 กลุ่ม ตามลําดับ

2.ตรวจสอบข้อมูลคนจนจาก
สหกรณ์ กลุม่ /องค์กรประชาชน ใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา

1.ประสานงานข้อมูลและสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับ ผวจ. และหน่วยงานราชการในพืน้ ที่
จ.พระนครศรีอยุธยา

1.วิเคราะห์สรุปสภาพ
การดําเนินงานปญั หา
อุปสรรคความร่วมมือกัน
และการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกันของ
กล่ม
1.สนับสนุนการสร้าง
พันธมิตรและติดตามผลการ
ปฏิบตั งิ านของเครือข่าย

2.วิเคราะห์ปรับปรุงแนว
ทางการพัฒนาเครือข่าย
เพือ่ ให้เกิดความเป็ นไปได้

ขัน้ ตอนที่1 ศึกษา
สถานการณ์ และบทบาทการ
ดําเนิ นงานของสหกรณ์ /กลุ่ม/
องค์กรประชาชนในพืน้ ที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.นักวิจยั สร้างความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของโครงการ

ขัน้ ตอนที่3 จัดเวทีพบปะผู้นํา
สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน
เพื่อสร้างความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และประเมิ น
ความสนใจ

เครือข่าย
ศรีอยุธยา

3.นักวิจยั ประเมินความสนใจและ
การกลันกรองความสนใจของสหกรณ์
่
กลุม่ /องค์กรประชาชน
4.หาอาสาสมัครสหกรณ์กลุม่ /
องค์กรฯ เพือ่ เข้าร่วมโครงการฯ
5.นักวิจยั ศึกษาความเป็ นไปได้
ของสหกรณ์กลุม่ /องค์กรประชาชนที่
อาสาสมัครจะเข้าร่วมโครงการฯ
6.ได้มาซึง่ สหกรณ์กลุม่ /ประชาชน
ทีจ่ ะอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ขัน้ ตอนที่5 การสนับสนุนการสร้าง
พันธมิ ตร/การเชื่อมโยงเครือข่ายใน
พืน้ ที่จงั หวัดพระนครศรีอยุธยา

3.สรุปและนําเสนอ
แนวทางรูปแบบ กระบวนการ
และการพัฒนาเครือข่าย

ขัน้ ตอนที่4 การจัดทํากรอบทิ ศ
ทางการดําเนิ นงานและการเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่างกลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในจ.พระนครศรีอยุธยา

1.ศึกษาสถานการณ์และรูปแบบการ
จัดการขัน้ สภาพวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของแต่ละสหกรณ์กลุม่
องค์กรประชาชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

2.นักวิจยั ร่วมวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
กับแต่ละสหกรณ์กลุม่ /องค์กร
ประชาชน

ภาพที่ I กระบวนการวิจยั พัฒนาขบวนการณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา

3.จัดเวทีพบสหกรณ์กลุม่ /องค์กร
ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการทัง้ หมด
เพือ่ ประเมินและแสวงหารูปแบบแนวทาง
ในการเชือ่ มโยงเครือข่าย
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ขัน้ ตอนที่2 การตรวจสอบข้อมูลคน
จนในพืน้ ที่จงั หวัด
พระนครศรีอยุธยา

3.ประสานกลุม่ /องค์กร
ประชาชนต่างๆ ทัง้ ทีจ่ ด
ทะเบียนและมิได้จด
2.คัดเลือกเขตพืน้ ที่
ความ เป็ นไปได้ในการ
เข้าสํารวจฯ

1.นักวิจยั ในพืน้ ทีต่ ดิ ต่อประสานทํา
การนัดหมายกับสหกรณ์กลุม่ /องค์กรฯ
และเตรียมเวทีพบปะ
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4. กลุ่มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
มีจาํ นวนทั้งหมด 101 กลุ่ม ซึ่ งสมาชิกของกลุ่มหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
นั้น เป็ นผูผ้ ลิตเพียงคนเดียวหรื อกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น ไม่ได้เกิดการรวมตัวกันด้วยสมาชิกจํานวนมาก
เหมือนอย่างกลุ่มเกษตรหรื อสหกรณ์
 ขั้นตอนที่ 2 นักวิจยั ดําเนิ นการตรวจสอบข้อมูลคนจนที่จดทะเบียนในสหกรณ์ กลุ่ม/
องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา จากผูว้ ่าราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และ
หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา กรมตรวจ
บัญชี สหกรณ์ และจากสหกรณ์ การเกษตรต่างๆที่เข้าร่ วมโครงการวิจยั ฯ ซึ่ งในพื้นที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยามีประชาชนที่มาจดทะเบียนคนจนทั้งหมด 118,974 คน ได้จาํ แนกออกตามราย
อําเภอ จําแนกเป็ นปั ญหาความยากจน และจําแนกตามสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมในโครงการวิจยั ฯ
ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้ จําแนกตามรายอําเภอจํานวน 16 อําเภอ พบว่า อําเภอที่มีประชาชนที่มาจด
ทะเบียนคนจนมากที่สุด คือ อําเภอบางปะอิน มีจาํ นวน 11,327 คน รองลงมา คือ อําเภอวังน้อย มี
จํานวน 11,217 คน และอําเภอพระนครศรี อยุธยา มีจาํ นวน 11,059 คน ตามลําดับ จําแนกออกตาม
ปั ญหาความยากจน จํานวน 8 ปั ญหา พบว่า ปั ญหาความยากจนที่ประชาชนที่มาจดทะเบียนคนจน
ประสบปั ญหามากที่ สุด คือปั ญหาหนี้ สินในภาคประชาชน มีจาํ นวน 51,476 คน รองลงมา คื อ
ปัญหาที่อยูอ่ าศัย มีจาํ นวน 32,846 คน และปัญหาในด้านอื่นๆ มีจาํ นวน 14,569 คน ตามลําดับ และ
จําแนกตามสมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่เข้าร่ วมในโครงการวิจยั ฯ จํานวน 18 สหกรณ์
กลุ่ม/องค์ประชาชน พบว่า สหกรณ์ที่มีสมาชิกมาจดทะเบียนคนจนมากที่สุด คือ สหกรณ์การเกษตร
มหาราช จํากัด มีจาํ นวน 2 คน และสหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จํากัด มีจาํ นวน 2 คน รองลงมา
คื อ สหกรณ์ ก ารเกษตรพระนครศรี อ ยุธ ยา จํา กัด สหกรณ์ ก ารเกษตรบางบาล จํา กัด สหกรณ์
การเกษตรบางไทร จํากัด สหกรณ์การเกษตรบางปะหัน จํากัด และสหกรณ์การเกษตรภาชีพฒั นา
จํากัด มีจาํ นวนสมาชิ กที่มาจดทะเบียนสหกรณ์ละ 1 คน ส่ วนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มอาชี พ
และกลุ่มกลุ่มหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไม่สามารถตรวจสอบจํานวนสมาชิ กที่มาจด
ทะเบียนคนจนได้
 ขั้นตอนที่ 3 นักวิจ ัยได้จดั เวที พบปะสร้ างความเข้าใจกับผูน้ ําสหกรณ์ ก ลุ่ม/องค์ก ร
ประชาชนทั้งที่จดทะเบียนและมิได้จดทะเบียนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งแยกเป็ น 4 เวที คือ
เวทีที่ 1 พบปะสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา เวทีที่ 2 พบปะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
จัง หวัดพระนครศรี อยุธยา เวที ที่ 3 พบปะกลุ่ มอาชี พ (กลุ่ มสตรี สหกรณ์ กลุ่ ม เยาวชนสหกรณ์
โรงเรี ยน กลุ่มอาชี พและกลุ่มส่ งเสริ มอาชี พ) เวทีที่ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์
(OTOP) หลังจากการจัดเวทีเพื่อพบปะกลุ่ม/องค์กรประชาชนแล้วนั้น ทําให้ได้มาซึ่ งกลุ่ม/องค์กร
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ประชาชน ผูอ้ าสาสมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาเครื อข่ายฯ จํานวนทั้งสิ้ น 80 กลุ่ม ได้แก่
สหกรณ์จาํ นวน 16 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรจํานวน 22 กลุ่ม กลุ่มอาชีพจํานวน 17 กลุ่ม และ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จํานวน 25 กลุ่ม เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสให้สหกรณ์
กลุ่ม/องค์กรประชาชนมีการปฏิสัมพันธ์และเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันละกันระหว่างเครื อข่ายที่จะ
เกิดขึ้นในเบื้องต้น จากการจัดเวทีทาํ ให้ได้มาซึ่ งสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน ที่อาสาสมัครเข้า
ร่ ว มเครื อข่ าย จํา นวนทั้งสิ้ น 29 สหกรณ์ กลุ่ ม/องค์กรประชาชน
เพื่ อสร้ างความเข้า ใจใน
วัตถุประสงค์และประเมินความสนใจ
ระยะที่ 2 ( 16 ธันวาคม 2548 – 15 สิ งหาคม 2549 )
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 4 นักวิจยั มีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ระดมสมองเพื่อหาแนวทาง
และกรอบทิศทางในการสร้างและดําเนินงานเครื อข่ายอีกครั้ง โดยมีสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ที่สมัครใจเข้าร่ วมการประชุมทั้งสิ้ น 18 กลุ่มในครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ จดั ขึ้น เพื่อการแลกเปลี่ยน
แนวคิด ระดมสมองเพื่อหาแนวทางและกรอบทิศทางในการสร้ างและดําเนิ นงานการเชื่ อมโยง
เครื อข่าย ตลอดจนปั ญหาวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะการดําเนิ นงานของเครื อข่าย ที่ประชุมได้
จัดตั้งเครื อข่ายในการเชื่ อมโยงธุ รกิจว่า “เครื อข่ ายศรี อยุธยา ” การดําเนิ นงานเครื อข่ายระหว่าง
สหกรณ์ร่วมกันมีอยูแ่ ล้ว 4 ประเภท ได้แก่ การเชื่อมโยงธุรกิจการเงิน การเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ ย การ
เชื่อมโยงธุรกิจข้าวสาร และการเชื่อมโยงทางด้านสังคม ขณะที่ทางกลุ่ม/องค์กรประชาชนในส่ วน
กลุ่มอาชี พ กลุ่ม OTOP ยังไม่มีการดําเนิ นงานเครื อข่ายร่ วมกับทางสหกรณ์ ทางกลุ่ม/องค์กร
ประชาชนจึงได้เกิดแนวคิดที่จะได้ช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP เพื่อทําให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
และมีช่องทางในการจําหน่ ายสิ นค้าในอีกทาง จึงได้เริ่ มจัดตั้งการเชื่ อมโยงธุ รกิ จเพิ่มขึ้นอีก 1
ประเภท คือ การเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปลี่ยนสิ นค้ามีจาํ นวนทั้งสิ้ น 5 รู ปแบบ (ภาพที่ II ) ดังนี้
1) การเชื่อมโยงธุรกิจการเงิน
2) การเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ ย
3) การเชื่อมโยงธุรกิจข้าวสาร
4) การเชื่อมโยงทางด้านสังคม
5) การเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปลี่ยนสิ นค้า
ในการดําเนินงานเครื อข่ายศรี อยุธยานั้น คณะกรรมการเครื อข่ายพิจารณาเห็นว่า การ
เชื่อมโยงธุรกิจประเภทที่ 1-4 ได้ดาํ เนินงานมาอยูแ่ ล้ว ระหว่างสหกรณ์ ซึ่งไม่มีกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
OTOP ร่ วมด้วย ดังนั้นคณะกรรมการเครื อข่าย จึงตัดสิ นใจให้การดําเนินงานการเชื่อมโยงธุรกิจการ
แลกเปลี่ยนสิ นค้า เป็ นเครื อข่ายนําร่ อง ซึ่งเป็ นเครื อข่ายที่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP สามารถเข้าร่ วม

สกก.มหาราช จก.
ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัด

สกก.พระนครศรีอยุธยา จก.
สกก.ผักไห่ จก.

สกก.บางไทร จก.

สกก.เสนา จก.

สกก.บางประอิน จก.

สกก.อุทยั จก.

สกก.นครหลวง
จก.

สก.ผูเ้ ลีย้ งสุกรอยุธยา จก.

สกก.ลาดบัวหลวง จก.
สกก.ท่าเรือ จก.

สก.ปฏิรปู ทีด่ นิ
จก.

ชุมนุ มสหกรณ์การเกษตร

สกก.ภาชีพฒ
ั นา จก.

สกก.บางปะหัน จก.

สกก.นครหลวงพัฒนาทีด่ นิ จก.

เครือข่ายOTOPจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สกก.บางซ้าย จก.

สกก.มีดอรัญญิก

กก.ทํานาลาดนํ้าเค็ม

กอ.ผลิตภัณฑ์จากผ้า

กอ.จักสานบ้านหัว
เวียง

สกก.บ้านแพรก
จก.

สหกรณ์การเกษตรในเครือข่าย
สหกรณ์การเกษตรนอกเครือข่าย
เครือข่ายการเชือ่ มโยงธุรกิจการเงิน (รับฝากและนําฝาก)
เครือข่ายการเชือ่ มโยงธุรกิจการเงิน(นําฝาก)
เครือข่ายการเชือ่ มโยงธุรกิจปุ๋ย
เครือข่ายการเชือ่ มโยงทางด้านสังคม
เครือข่ายการเชือ่ มโยงธุรกิจข้าวสาร
เครือข่ายการเชือ่ มโยงธุรกิจการแลกเปลีย่ นสินค้า

กอ.นํ้าลูกยอ

กอ.สมุนไพรยา
อายวัฒนะ

ก.สตรีบา้ นผีมด
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สกก.บางบาล จก.
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การเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ได้ โดยมี ก ารดํา เนิ น งานของเครื อ ข่ า ยศรี อ ยุธ ยาในรู ป ของคณะกรรมการ
ดําเนินงาน และมีขอ้ ตกลงร่ วมกันในการดําเนินงานเครื อข่าย
การเชื่อมโยงธุรกิจทั้ง 18 สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่ายฯ นั้น มีการเชื่อมโยง
ธุ รกิ จกันทั้ง 5 รู ปแบบ แต่การเชื่ อมโยงธุ รกิจรู ปแบบใหม่ คือ การเชื่ อมโยงธุ รกิจการแลกเปลี่ยน
สิ นค้านั้น มีบางสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่ายฯ นั้น ยังไม่พร้อมที่จะเชื่อมโยงธุ รกิจ
การแลกเปลี่ยนสิ นค้าได้ เพราะบางสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่ายฯ ยังไม่พร้อมใน
เรื่ องสถานที่ และไม่มีร้านค้าในสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่ายฯ ทําให้ไม่สามารถนํา
สิ นค้าจากทางสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม OTOP ไปวางจําหน่ายได้ แต่
ในอนาคตนั้นสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่ายฯเหล่านั้น มีแนวโน้มที่จะมีร้านค้าใน
สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่ายฯ ดังนั้นสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่ายฯ
เหล่านี้ ก็จะสามารถเชื่ อมโยงธุ รกิจการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยการรับเอาสิ นค้าจากสหกรณ์ กลุ่ม/
องค์กรประชาชนในเครื อข่ายฯ ไปวางจําหน่ายได้ ซึ่ งมีสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชนในเครื อข่าย
ฯ เข้าร่ วมในการเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปลี่ยนสิ นค้าจํานวน 10 กลุ่ม (ภาพที่ III )
 ขั้นตอนที่ 5 นักวิจยั ได้สนับสนุนและติดตามประเมินผลการสร้างพันธมิตร/การ
เชื่ อมโยงเครื อข่าย ตามแนวทางรู ปแบบกระบวนการในการเชื่ อมโยงเครื อข่ายของสหกรณ์กลุ่ม/
องค์กรประชาชนที่ได้นาํ เสนอไปแล้วในขั้นตอนที่ 4 ทําการสรุ ปและนําเสนอแนวทางรู ปแบบ
กระบวนการ และการพัฒนาเครื อข่ายในการเชื่อมโยงเครื อข่ายของสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ตัวแทนที่เกิดจากการสร้างความร่ วมมือระหว่างกันในลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ซ่ ึงกันและกัน
จากระยะเวลา 1 ปี ของการวิ จ ัย โครงการพัฒ นาขบวนการสหกรณ์ ใ นพื้ น ที่ จ ัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา อันนําไปสู่ขอ้ เสนอแนะสําหรับการปรับปรุ งกระบวนการวิจยั และข้อเสนอแนะ
สํ า หรั บ การต่ อ ยอดโครงการวิ จ ั ย ในอนาคต ได้ ดั ง นี้ ข้อ เสนอแนะสํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการวิจยั มี 3 ประเด็นด้วยกัน คือ 1) การเลือกกลุ่ม/องค์กรประชาชนที่มีขนาด และประเภท
ธุ รกิจ ที่มีความแตกต่างกันมากเกิ นไป ทําให้การวิจยั นั้น ใช้เวลาค่อนข้างมากในการปรับแนวคิด
และการดําเนินงานในการวิจยั 2) กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่มีขนาดเล็ก ที่เข้าร่ วมเครื อข่ายนั้น ไม่
สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเข้าร่ วมเครื อข่ายได้ในระยะยาว และ 3) การคัดเลือกผูน้ าํ
เครื อข่ายมีความสําคัญมาก ถ้าคัดเลือกผูน้ าํ ที่ดีและมีศกั ยภาพจะทําให้การพัฒนาระบบของเครื อข่าย
รุ ดหน้าไปอย่างรวดเร็ ว แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเลือกผูน้ าํ ไม่ได้ดงั ที่ตอ้ งการจะประสบปั ญหาของ
การพัฒนาเครื อข่ายอย่างมาก ส่ วนข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวิจยั ในอนาคต คือ การ
วิจยั ต่อยอดควรเน้นศึกษาในเรื่ อง การแสวงหาแนวทางความยัง่ ยืนให้กบั เครื อข่ายของกลุ่ม/องค์กร
ประชาชนที่ได้สร้างขึ้นมา

กลุ่มสตรี บา้ น
ผีมด
สกก.บาง
บาล จก.
กลุ่มอาชีพ
สมุนไพรยา
อายุวฒั นะ

สกก.พระนคร
ศรี อยุธยา จก.

เครือข่าย OTOP
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์
จากผ้า

สกก.มหาราช
จก.

สกก.ผักไห่
จก.

กลุ่มอาชีพ
จักสานบ้าน
หัวเวียง

ภาพที่ III เครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจการแลกเปลี่ยนสิ นค้าในเครื อข่ายศรี อยุธยา

กลุ่มจักสาน
เย็บงอบ

กลุ่ม
เจ้าปลุกขนม
ไทย

กลุ่มอาชีพนําผลิตภัณฑ์ไปขายฝาก
สหกรณ์นาํ สิ นค้าไปขายให้กลุ่มอาชีพ
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กลุ่ม
เกษตรกร
ทํานาลาด

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา  บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร  ix

เอกสารอ้ างอิง
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2548.เอกสารประกอบการบรรยายการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ า.สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์. 2549. ความยากจนและตัวชี้วดั ความยากจน.สถาบันพระปกเกล้า
วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์. 2547. สหกรณ์ กบั การพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม. ภาควิชาสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา. 2548. ข้ อมูลทัว่ ไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(online).
Avaliable: http://www.ayutthaya.go.th/
บุญเสริ ม บุญเจริ ญผล. 2548. ปัญหาความยากจน (online ).
Available:http:www.krirk.ac.th/ecoboard/questiondetail.asp
ศูนย์บทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2548. ความยากจน(online).
Avaliable:http://www.nu.ac.th/office/gentle/
สถาบันคลังสมองแห่งชาติ . 2548. ความยากจนในประเทศไทย(online).
Available: http://www.knit.or.th/

