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Executive Summary
The purpose of this research was to link a network among groups, people
organization and cooperatives by using participatory action research. The duration of
this project was one year. The open - system model developed by Daniel Katz, Robert
Kahn and James Thompson was used to analyze value chain and business solution.
The research processes are as following:
1) The research team persuaded and collaborated with groups, people
organization and cooperatives.
2) The research team asked members for the voluntary participation and the
obligation of the network.
3) Problems of groups, people organization, cooperatives and the existing
network in the Samutsongkharm province were analyzed.
4) The conceptual of network was proposed to groups, people organization and
cooperatives. The benefits of network linking were also demonstrated.
5) Groups, people organization, cooperatives and research team named a
network as “Samutsongkhram's Center of Business Promotion Network”. They
determined the objectives and benefits of this network.
Samutsongkhram’s Center of Business Promotion Network links among groups,
people organization, cooperatives, Government agency and academic institution. This
network is vertical and horizontal linkage. It provides information and trains members to
increase business competitiveness in the long run.
The suggestions of research process improvement are:
1) To establish the substainable network, both duration and budget should be
extended.

2) It should have an evaluation and observation team.
3) After establishing the network, it should have a consulting team for a
sustainable development network.
The suggestions for future research are:
1) It should have a study and development of human resource related to
business world change.
2) It should have a study of business development and production related to
provincial resources base.
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการพั ฒ นาขบวนการสหกรณ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคเพื่ อ
เชื่อมโยงเครือขายพันธมิตรระหวางกลุม/องคกรภาคประชาชน และสหกรณ เปนการวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นรว ม โดยมี ระยะเวลาดํ าเนิ น งาน 1 ป การศึ ก ษาครั้งนี้ ได ใช ระบบเป ด
(Open System) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Daniel Katz, Robert Kahn และ James Thompson เปนตัว
แบบในการวิเคราะหเครือขายคุณคา กับการแกไขปญหาการดําเนินธุรกิจ
การศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1) การจัดเวทีพบปะ ชี้ชวนเขารวมโครงการ และสรางความเขาใจระหวางกลุม/องคกร
ภาคประชาชน และสหกรณในจังหวัดสมุทรสงคราม กับทีมวิจัย
2) สอบถามความสมัครใจ และความตองการที่จะใหเครือขายมีภาระหนาที่อยางไร
3) สังเคราะหปญหา อุปสรรค ของกลุม/องคกรภาคประชาชน สหกรณ และเครือขายที่มี
อยูเดิมในจังหวัดสมุทรสงคราม
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสาธิตประโยชนของเครือขายตลอดจนการเสนอ
แนวความคิดเครือขายของทีมวิจัยใหแกกลุม/องคกรภาคประชาชน และสหกรณ
5) การตั้งชื่อ วัตถุประสงค ประโยชนของเครือขาย
ศูนยสงเสริมธุรกิจเครือขายภาคเอกชนสมุทรสงคราม (ศสคส.) เปนเครือขายที่เชื่อมโยง
กลุม/องคกรภาคประชาชน และสหกรณ ทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสงคราม มีภาครัฐ และสถาบัน
วิชาการเปนที่ปรึกษา ซึ่งมีลักษณะเปนการเชื่อมโยงทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ศสคส.เปนเครือ
ขายที่ใหบริการขอมูลขาวสาร และอบรมใหความรูแกสมาชิกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของธุรกิจในระยะยาว
การศึกษาครั้งนี้มีขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจัยดังนี้
1) ในการสรางเครื อข ายให มี ค วามยั่ งยื น ควรจะขยายระยะเวลาและเพิ่ ม งบ
ประมาณ
2) ควรมีการติดตามประเมินผล หรือมีทีมสังเกตการณ

3) หลังการกอตั้งเครือขายแลว ควรมีทีมพี่เลี้ยงใหคําปรึกษา และพัฒนาเครือ
ขายใหยั่งยืน
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาโครงการวิจัยในอนาคต มีดังนี้
1) ควรมีการศึกษาและพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย ให สอดคลองกับ การเปลี่ยน
แปลงกับโลกธุรกิจ
2) ควรมีการศึกษาการพัฒนาธุรกิจ และการผลิตที่สอดคลองกับฐานทรัพยากร
ของจังหวัด

สมุทรสงคราม หรือแมกลองที่รูจักกันในนาม เวนิสตะวันออกดินแดนสุดทายของเมือง
สยาม เปนจังหวัดที่มีผลงาน ทางดานศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดน เชน ดนตรีไทย กะลาซอ เบญจ
รงค โขนกลางแปลง หุนกระบอก หนังใหญ วาวจุฬา บานทรงไทย ( ,2548)
เปนจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย
เอกสารอางอิง (2548)

สมุทรสงคราม. กทม. : บริษัทโรงพิมพประสานมิตร

กิจกรรมที่ทําไปแลวจะมีคณะทํางานฝายติดตาม และประเมินผล ซึ่งพัฒนาชุมชนทํา
หนาที่เก็บขอมูล พื้นที่การศึกษาเปนคนวิเคราะหขอมูล ปจจุบันมีการสรุปขอมูลออกมาเปนราย
สย. หลังจากนั้น สตจ. จังหวัดจะเสนอไปที่กระทรวงอีกครั้งหนึ่ง
จากการประเมินสถานะของตนเอง หากมองกันที่ภาพรวมนาจะอยูในเกณฑดี เพราะ
นอกเหนือจากงบตัวนี้ ยังไดรับงบจังหวัดบูรณาการของผูวา CEO ผูวาใหการสนับสนุนเต็มที่
และจะมาจากหลายทาง มาในเรื่องของโอทอปมาก เพราะเปนกิจกรรมหนึ่งที่สามารถชวยแกไข
ปญหาความยากจนดวย ซึ่งงบจะมาจากกรมเปนสวนนอย ปกติกรมพัฒนาชุมชนไมเคยมีงบ
ประมาณมาให
ป ญ หาบุ ค ลากรมี ค วามขาดแคลน เนื่ องจากมี ก ารลดกํ าลั งคน เช น พั ฒ นากร 1 คน
ทํางานควบคุม 2 อําเภอ เปนตน และยังเปนเรื่องของการปฏิรูป เมื่อมีคนออก (เกษียณ) จะมีคน
ขึ้นมารับตําแหนงแทน แตจะไมมีการรับเพิ่ม ซึ่งทําใหเกิดปญหาในระยะยาว ที่จะสามารถรับเขา
มาเพิ่มไดก็จะเปนที่จําเปน เชน พนักงานการเงิน จะขอมาจากบัญชี กพ. การแกไขเหลาปญหา
นี้ จะใชองคกรภาคประชาชนมากขึ้น และจะมีการสนับสนุนเล็กนอยในเรื่องของคาตอบแทน
เชน ชุดเคาะประตูจะไดวันละ 72 บาท บวกคาพาหนะ ถือวาไมมากมาย แตเปนการทําดวย
ความสมัครใจมากกวา (เปนอาสาสมัคร) ปญหานี้รวมไปถึงเรื่องของยานพาหนะในการออกพื้น
ที่ซึ่งทางอําเภอถือวาสภาพรถมีปญหามาก ทางจังหวัดมีปญหานี้นอยกวาทางอําเภอ เนื่องจาก
ปที่แลวไดงบประมาณเปนรถ 2 ตอนหนึ่งคัน คอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานก็เปนปญหาในการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาชุมชนเองพึ่งไดคอมพิวเตอรมา 1 ชุด ซึ่งถือวายังดี แตยังไม
เพียงพอกับความตองการ

บทที่ 1
บทนํา
จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม แบ งเขตการปกครองออกเป น 3 อํ า เภอ ได แ ก อํ าเภอเมื อ ง
สมุ ท รสงคราม อํ า เภอบางคนที และอํ า เภออั ม พวา ประกอบด ว ย 36 ตํ า บล 270 หมู บ า น
เทศบาลตําบล 5 แหง องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 30 แหง
(ตารางที่ 1) มีเนื้อที่ทั้งหมด 416.707 ตารางกิโลเมตร และจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 38,028 ครัว
เรือ น (ตารางที่ 2) ประชากรในจังหวัด มี ทั้ งสิ้น 195,068 คน เป น ชาย 93,893 คน และหญิ ง
101,175 คน (ตารางที่ 3) โดยมี กํ า ลั ง แรงงาน ณ กุ ม ภาพั น ธ 2549 จํ า นวน 101,008 คน
ประกอบดวยผูมีงานทําจํานวน 100,011 คน และผูวางงานจํานวน 975 คน (ตารางที่ 4)
ประชากรในจังหวัดสมุท รสงครามส วนใหญ ป ระกอบอาชีพ เกษตรกรรม ได แก สวน
มะพราว ซึ่งมีพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัด พืชผัก และลิ้นจี่ (ตารางที่ 5) การทําประมง (เลี้ยง
กุ ง เลี้ ย งปลา และทํ า ฟาร ม เลี้ ย งหอยแครง) และทํ า นาเกลื อ ส ว นอุ ต สาหกรรมนั้ น เป น
อุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก ที่ สํ า คั ญ ได แ ก อุ ต สาหกรรมผลิ ต น้ํ า ปลา อุ ต สาหกรรมแปรรู ป
สั ต ว น้ํ า และอุ ต สาหกรรมแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร มี โ รงงานทั้ ง สิ้ น 270 โรงงาน
โดยมี ทุ น จด ท ะเบี ยน รวม 5,068,084,947 บ าท และมี จํ า น วน การจ า งงาน 7,099 ค น
(http://www.samutsongkhram.go.th, 2005)
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เกษตรกรรมและการประมงเปนสาขาการผลิตในภาคการ
เกษตรที่ทํารายไดสูงของจังหวัด รองลงมาเปนการแปรรูปสินคาเกษตรอยางงาย (ตารางที่ 6) มี
รายไดประชากรตอหัวเทากับ 61,929 บาทตอป ประชาชนมีรายไดประจําตอคนตอเดือนเทากับ
3,800 บาท มีคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตอคนตอเดือนเทากับ 2,908 บาท แสดงวาครัว
เรือนในจังหวัดสมุทรสงครามสมาชิก (ครัวเรือนในจังหวัดสมุทรสงครามโดยเฉลี่ยมีสมาชิก 3.3
คน ดั งตารางที่ 7) มี รายได สู งกวารายจายประมาณเดื อ นละ 892 บาท คิ ด เป น รอ ยละ 23.5
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2548)

2
ตารางที่ 1 จํานวนเขตการปกครองของจังหวัดสมุทรสงคราม
2545
อําเภอ
3
ตําบล
36
หมูบาน
263
องคการบริหารสวนจังหวัด
1
เทศบาล
5
องคการบริหารสวนตําบล
33
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม, 2549

2546
3
36
270
1
5
33

2547
3
36
270
1
5
30

2548
3
36
270
1
5
30

ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม
ลักษณะทั่วไป
อ.เมือง
เนื้อที่ (ตารางกิโลเมตร)
169.057
(40.57)
จํานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
17,151
(45.10)
ที่มา : http://www.samutsongkhram.doae.go.th

สมุทรสงคราม
อ.อัมพวา
อ.บางคนที
170.164
77.486
(40.84)
(18.59)
12,587
8,290
(33.10)
(21.80)

รวม
416.707
(100.00)
38,028
(100.00)

ตารางที่ 3 จํานวนประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม
หนวย : คน

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
อําเภอบางคนที
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
อําเภออัมพวา
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
รวม
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล

จํานวนประชากร
2545
2546
108,363
108,313
35,577
35,168
72,786
73,145
36,058
35,613
4,291
4,269
31,767
31,344
60,714
60,072
8,386
8,168
52,328
51,904
205,135
203,998
48,254
47,605
156,881
156,393

2547
103,148
31,281
71,867
33,979
4,227
29,752
58,091
8,003
50,088
195,218
43,511
151,707

2548
103,268
30,956
72,312
33,741
4,204
29,537
58,059
8,024
50,035
195,068
43,184
151,884

3
ตารางที่ 3 จํานวนประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม (ตอ)
หนวย : คน
จํานวนประชากร
2545
2546
99,454
98,809
105,681
105,189

ชาย
หญิง
ความหนาแนนของประชา
490.5
กร/ตรกม.
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม, 2549

489.6

2547
94,066
101,152

2548
93,893
101,175

468.0

468.0

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของประชากรจําแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ (ก.พ.49)
หนวย : คน
รวม
ชาย
หญิง
สถานภาพแรงงาน
จํานวน
ยอดรวม
180,830
84,878
95,952
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
144,682
66,830
77,852
1. ผูอยูในกําลังแรงงาน
101,008
52,127
48,881
1.1 กําลังแรงงานปจจุบัน
100,986
52,105
48,881
1.1.1 ผูมีงานทํา
100,011
51,503
48,508
1.1.2 ผูวางงาน
975
602
373
1.2 ผูที่รอฤดูกาล
21
21
2. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
43,674
14,703
28,971
2.1 ทํางานบาน
14,433
1,249
13,184
2.2 เรียนหนังสือ
12,639
5,931
6,708
2.3 อื่นๆ
16,602
7,523
9,079
ผูมีอายุต่ํากวา 15 ป
36,148
18,048
18,100
ที่มา : http://www.samutsongkhram.nso.go.th

4
ตารางที่ 5 ผลผลิตพืชยืนตนที่สําคัญ
พืช

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)

มะพราว
สมโอ
มะพราวออน
ลิ้นจี่
มะมวง
มะนาว
กลวยน้ําวา
ชมพู
ขนุน
กระทอน
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม, 2548

30,579
2,904
1,385
696
226
208
74
64
31
6

ตารางที่ 6 ผลิตภัณฑจังหวัด
สาขาการผลิต
ภาคการเกษตร
เกษตรกรรม
ประมง
นอกภาคการเกษตร
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟา กาซ และการประปา
การกอสราง
การขายสง การขายปลีก
โรงแรม และภัตตาคาร
การขนสง สถานที่เก็บสินคา
ตัวกลางทางการเงิน
บริการดานอสังหาริมทรัพย
การบริหารราชการ
การศึกษา
การบริการดานสุขภาพ
การใหบริการชุมชน สังคม

2545
897
532
365
8,801
106
1,790
234
278
2,416
92
615
445
385
456
834
441
699

2546
1,089
708
381
9,324
61
1,926
245
296
2,640
110
636
446
396
514
835
407
802

หนวย : ลานบาท
2547 p
1,278
888
391
10,334
65
2,023
249
407
2,789
122
757
534
409
706
892
462
909

5
ตารางที่ 6 ผลิตภัณฑจังหวัด (ตอ)
สาขาการผลิต
2545
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
10
ผลิตภัณฑจังหวัด
9,698
48,971
รายไดเฉลี่ยตอหัว (บาท)
P
= ตัวเลขเบื้องตน
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม, 2548

2546
11
10,413
54,005

หนวย : ลานบาท
2547 p
12
11,612
61,929

ตารางที่ 7 รายได รายจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน พ.ศ.2547
สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน
ครัวเรือนทั้งสิ้น
ผูถือครองทําการเกษตร
ผูดําเนินธุรกิจที่ไมใชการเกษตร
ลูกจาง
ผูปฏิบัติงานวิชาชีพวิชาการ และเสมียนพนักงาน
ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต คนงานเกษตร และคนงานทั่ว
ไป
ผูไมไดปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม, 2548

ขนาดของ
ครัวเรือน
3.3
3.3
3.7
3.3
3.2

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
(บาท)
ตอครัวเรือน
ตอคน
12,528
3,820
6,795
2,034
13,128
3,577
13,030
3,937
16,633
5,634

3.4

10,336

3,067

2.6

13,204

5,002

1.1 สถานการณกลุม/องคกรภาคประชาชน และสหกรณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
1.1.1 บทบาท ภารกิ จ ของกลุ ม /องค ก รภาคประชาชน และสหกรณ ในพื้ น ที่ จั งหวั ด
สมุทรสงคราม มีรายละเอียดดังนี้
สหกรณในจังหวัดสมุทรสงครามปจจุบันมีจํานวน 19 สหกรณ ไดแก สหกรณการเกษตร
จํานวน 8 สหกรณ สหกรณประมง 3 สหกรณ สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 2 สหกรณ สหกรณบริการ
1 สหกรณ สหกรณออมทรัพย 5 สหกรณ มีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 21,758 คน มีทุนดําเนินงาน
ทั้ งสิ้ น 1,564.67 ล านบาท ทุ น ของสหกรณ จํ า นวน 1,190.98 ล า นบาท และมี ป ริ ม าณธุ รกิ จ
1,395.15 ลานบาท สหกรณ ในจังหวัดสมุทรสงคราม 17 สหกรณ มีผลกําไร 78.89 ลานบาท
สวนสหกรณอีก 2 สหกรณ มีผลขาดทุน 0.61 ลานบาท (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 8 แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณในจังหวัดสมุทรสงคราม
รายการ
จํานวนสหกรณ
ณ 31 ธ.ค.48
จํานวนสหกรณ
ที่
รวบรวมขอมูล

ประเภทสหกรณ
เครดิตยู
รานคา บริการ ออมทรัพย
หนวยวัด เกษตร ประมง นิคม
เนี่ยน

รวม

สหกรณ

8

3

0

2

0

1

5

19

สหกรณ

8

3

0

2

0

1

5

19

จํานวนสมาชิก

คน

6,749

464

0

10,029

0

185

4,334

21,758

ทุนดําเนินงาน
ทุนของสหกรณ
ปริมาณธุรกิจ
ผลการดําเนิน
งาน

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

48.833 125.147
16.543 102.297
33.507 147.215

0
0
0

303.842
164.961
135.566

0
0
0

2.797
0.997
0.479

ลานบาท

1.014

10.198

0

11.649

0

-0.135

55.548

78.274

สหกรณ
ลานบาท
สหกรณ
ลานบาท

7
1.493
1
-0.479

3
10.198
0
0

0
0
0
0

2
11.649
0
0

0
0
0
0

0
0
1
-0.135

5
55.548
0
0

17
78.888
2
0.614

สหกรณ

0

0

0

0

0

0

0

0

กําไร
ขาดทุนสุทธิ
ไมดําเนินงาน

1,084.046 1,564.665
906.179 1,190.977
1,078.392 1,395.154

ที่มา : สํานักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม, 2549

สหกรณที่ดําเนินกิจการอยูทั้งสิ้น 19 สหกรณ ไดแก สหกรณการเกษตร 8 สหกรณ มี
ผลการดําเนินงานไดมาตรฐาน 1 สหกรณ และมีผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐาน 7 สหกรณ
แตยังมีผลกําไรอยู 7 สหกรณ และขาดทุนสุทธิ 1 สหกรณ สหกรณประมง 3 สหกรณ มีผลการ
ดําเนินงานไดมาตรฐาน 1 สหกรณ มีผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐาน 1 สหกรณ และอีก 1
สหกรณเปนสหกรณจัดตั้งใหม โดยมีกําไรทั้ง 3 สหกรณ สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 2 สหกรณ มีผล
การดําเนินงานไดมาตรฐาน ทั้ง 2 สหกรณ และไมมีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใดขาดทุน สหกรณ
ออมทรัพย 5 สหกรณ มีผลการดําเนินงานไดมาตรฐานทั้ง 5 สหกรณ และไมมีสหกรณใดขาด
ทุน และสหกรณบริการ 1 สหกรณ มีผลการดําเนินงานต่ํากวามาตรฐาน และมีผลการดําเนิน
งานที่ขาดทุน
ในป 2549 ผูสอบบัญชีภาคเอกชนจะเขามาดําเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณภาคการ
เกษตรที่มีทุนดําเนินการตั้งแต 50 ลานบาท (สัมภาษณหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
จังหวัดสมุทรสงคราม)
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เนื่ อ งจากราคาน้ํ า มั น ได เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต ป 2547 จนถึ ง ป จ จุ บั น ทํ า ให
สมาชิกสหกรณในจังหวัดสมุทรสงครามไดรับความเดือดรอนโดยเฉพาะสมาชิกสหกรณประมง
และ สหกรณการเกษตร อยางไรก็ตามสหกรณประมงแมกลองไดพยายามแกปญหานี้ดวยการ
จัดหานำมันใหสมาชิกในราคาทุนและคิดสวนเหลื่อมเฉพาะการใหเครดิต 5-10 วัน (สัมภาษณผู
จัดการสหกรณประมงแมกลอง)
1.1.2 สถานการณในภาพรวมของสหกรณภาคประชาชนในพื้นที่ที่มีตอสมาชิก/ชุมชน
สหกรณ ภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบดวย กลุมแมบานเกษตรกร
จํานวน 55 กลุม วิสาหกิจชุมชน 6 กลุม กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณ 13 กลุม กลุมสงเสริม
อาชีพเกษตรกร 10 กลุม กลุมทองเที่ยวเชิงเกษตร 6 กลุม กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กลุม
โอทอป จํานวนทั้งสิ้น 103 กลุม
กลุมโอทอปเปนกลุมที่ใหญที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม (ภาคผนวก ก) เริ่มเกิดขึ้นในป
2545 โดยในป แรกที่ เริ่มดํ าเนิน การมี กิจกรรมที่ เป น การปลุก กระแสโอทอป และจัด องค ก าร
บริห ารป 2546 มี กิ จ กรรมที่ เป น การคัด สรรสุ ด ยอดหนึ่ งตํ าบลหนึ่ งผลิ ต ภั ณ ฑ ไทย (OPC) ป
2547 จะเปนการเชื่อมโยงมาตรฐานจากระดับภูมิภาคสูสากลที่เปนรูปธรรม
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบดวย หมูบาน 284 กอง
ทุน และชุมชนเมือง 23 กองทุน (ตารางที่ 9) มีสมาชิกเปนชาย 16,632 คน และหญิง 20,426
คน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาหมูบานและชุม
ชนเมืองใหมีความเขมแข็ง มีขีดความสามารถทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม สามารถพึ่งตนเองได
ปจจุบันสมาชิกกูเงินไปประกอบอาชีพ (ศูนยประสานงานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตาม
การดําเนินงานกองทุนหมูบาน ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม, 2548)
จากการสังเคราะหของทีมวิจัยพบวา กลุม/องคกรภาคประชาชน และสหกรณในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม มีปญหาดานการตลาด เชน ขาดการจัดการการตลาดเชิงรุก ปญหาการ
ผลิต เชน กระบวนการผลิตตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ ที่ใชในการผลิตยังไมได
มาตรฐานทําใหสินคาขาดคุณภาพ ปญหาการจัดการ เชน ขาดการประสานงานแบบมีสวนรวม
และมีรูปแบบการดําเนินงานที่ซ้ําซอน ทั้งจํานวนสมาชิก และประเภทองคกร (สวมหมวกหลาย
ใบ) ไมมีแผนในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปญหาการวิจัยและพัฒนา
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ตารางที่ 9 กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
อําเภอ

กองทุนหมูบาน
กองทุนชุมชนเมือง
รวม
เมือง
87
14
101
อัมพวา
96
9
105
บางคนที
101
101
รวม
284
23
307
ที่มา : ศูนยประสานงานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับจังหวัด
จังหวัดสมุทรสงคราม, 2548

1.2 สถานการณความเชื่อมโยงธุรกิจในจังหวัดสมุทรสงคราม
การเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ในจั ง หวั ด สมุ ท รสงครามก อ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า จั ง หวั ด
สมุทรสงครามมีเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล โดยที่
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ไดกําหนดใหคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ระดับจังหวัด แตงตั้ง “คณะกรรมการเครือ
ขายกองทุนหมู บ านและชุมชนเมือง ระดับ จังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม” เพื่ อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสนั บสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ระดับ
จังหวัด (ภาคผนวก ข) ในอนาคตเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะมีการเชื่อมโยงกับ
กลุม อื่ น ๆ อย างไรก็ ต ามเครือข ายฯนี้ ยั งมี ป ญ หาในเรื่องของศั ก ยภาพของบุ ค ลากรและการ
บริหารงานที่เปนประโยชนตอสมาชิกเครือขายอยางแทจริง
นอกจากนี้ยังมีเครือขายผูผลิต และผูจําหนายสินคาชุมชนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณ ฑ
(เครือ ขาย OTOP) ซึ่ งมี ค ณะกรรมการเครือ ข าย OTOP ระดั บ อํ าเภอ 3เครือข าย และระดั บ
จังหวัด มีหนาที่ กําหนดนโยบายดําเนินงานของเครือขาย OTOP จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
จัดทําฐานขอมูลกลุม/ขอมูลผลิตภัณฑของเครือขายฯ สงเสริมดานการผลิต การตลาด (ตลาดชั่ว
คราว-ถาวรอยางตอเนื่อง) จัดกิจกรรมหาทุน และกิจกรรมอื่นๆ อบรมใหความรู เปนศูนยกลาง
การเรียนรูรวมกันระดับจังหวัด สงเสริม พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ ประชาสัมพันธกิจกรรมของ
เครือขายฯ และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน (ภาคผนวก ค)
เครื อ ข ายผู ผ ลิ ต และผู จํ า หน า ยสิ น ค า ชุ ม ชน หนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ งผลิ ต ภั ณ ฑ (เครื อ ข า ย
OTOP) จังหวัดสมุทรสงครามกอตั้งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ณ วัดจันทรเจริญสุข และมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการเครือขายจํานวน 27 คน แตการดําเนินงานของเครือขายชวงแรกไมมี
ความเคลื่อนไหวเนื่องจาก ไมมีการประชุม ไมมีงาน และกรรมการไมทําตามหนาที่เปนตน ตอ
มารัฐบาลไดสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของ OTOP มากขึ้นทําใหตองกําหนดแผนการ
ดําเนิ นงานและกิจกรรมตางๆ เชน การจําหนายสินคาในงานเทศกาลตางๆ การแลกเปลี่ยน
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สินคา ตลอดจนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย ทําใหตองสงขาวสารไปยังกลุม
/ผูประกอบการ OTOP จึงเริ่มฟนฟูเครือขายใหมีการเคลื่อนไหว และมีการประชุมคณะกรรมการ
เครือขายชุดแรก ซึ่งเปนการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2546 มีกรรมการเขาประชุม
18 คน ตอมามีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกอีก 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพั นธ 2547
และมีมติที่ประชุมใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม โดยกําหนดสัดสวนโครงสรางคณะ
กรรมการระดับจังหวัด จํานวน 15 คน ใหมาจากการเลือกตั้งของคณะกรรมการเครือขาย หนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑอําเภอ อําเภอละ 5 คน (ภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 โครงสรางคณะกรรมการบริหารเครือขาย OTOP ระดับจังหวัด

คณะกรรมการเครือขาย OTOP ระดับจังหวัด
จํานวน 15 คน

อําเภออัมพวา
จํานวน 5 คน

อําเภอเมือง
จํานวน 5 คน

ประธาน

อําเภอบางคนที
จํานวน 5 คน
ที่ปรึกษา
ภาครัฐ/เอกชน

รองประธาน 2 คน

เลขานุการ

เหรัญญิก

ผูชวยเลขานุการ

ผูชวยเหรัญญิก

นายทะเบียน

ที่มา: คณะกรรมการเครือขาย OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม, 2548

กรรมการฝายตางๆ
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ในระยะเริ่มตนของเครือขายOTOPมีการประชุมทุก 2 เดือน ตอมาประชุมทุกเดือนเริ่ม
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2547 มีระเบียบขอบังคับและเงินทุนของเครือขาย (คาสมาชิกแรกเขา
คาบํารุงรายป เงินบริจาคจากกลุมที่ไปจําหนายสินคาตามความสมัครใจ และการจัดหารายได
ของเครือขาย) มีการระดมหุนและตั้งศูนยจําหนาย OTOP ออกรานจําหนายผลิตภัณฑ รวมกิจ
กรรมกับหนวยงานภาครัฐ บูรณาการกิจกรรม/งบประมาณ จัดทําถุงและเสื้อ OTOP นอกจากนี้
ยังจัดทําจดหมายเครือขาย และเชื่อมโยงกับเครือขายระดับเขตและระดับประเทศ ปจจุบันพบวา
เครือขายโอทอป เปนเครือขายที่มีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ มีการประชุมทุกเดือนโดย
ไมใชงบประมาณจากภาครัฐ
เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามเปนจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติ มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปญญาชาวบาน ซึ่งถือเปนจังหวัดทองเที่ยวจังหวัดหนึ่งของ
ประเทศ ผู ป ระกอบการท อ งเที่ ย วจึ ง ได ร วมกลุ ม กั น เป น ชมรมการท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม กลุมรักษบางคณฑี เปนองคกรอิสระ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และเปนองคกรที่ไม
ดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน 18 กลุม เกิดขึ้นจากการประชาสัมพันธ
แบบปากตอปาก มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวการพัฒนาสังคมทุกรูปแบบ
ในบางคนทีเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้น สงเสริมองคประกอบของการทองเที่ยวใหครบวงจรและยุติ
ธรรม อาทิ บานพัก แหลงทองเที่ยว เรือนําเที่ยว รานอาหารและองคกรอื่นๆ และฟนฟู สราง
เสริมและจรรโลงไวซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ดีงามใหแพรหลาย (ภาคผนวก ง)
ชมรมการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามฯ มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยการประชุม
แตละครั้งสมาชิกจะเสียคาใชจาย 30 บาท ในรูปของเงินออม (สัมภาษณประธานชมรมการทอง
เที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม กลุมรักษบางคณฑี)บริหารชมรมฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารชมรม
(ภาพที่ 2)
อยางไรก็ตาม ยังมีเครือขายกลุมสมโอปลอดสารพิษของอาจารยสมทรง แสง
ตะวัน และเครือขายสมุนไพรกลุมคุณลุงประเทือง ทําสมุนไพรขายโดยใชแนวทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง เครือขายในจังหวัดสมุทรสงครามเปนลักษณะกลุมอาชีพหรือสินคาเดียวกัน ลักษณะ
การเชื่อมโยงของเครือขายจะเปนในดานการตลาด การแลกเปลี่ยนความรู ตลอดจนการแลก
เปลี่ยนขอมูล รวมกันไปซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิต และรวมกันไปขายสินคา โดยบางเครือขายมี
หนวยงานรัฐเปนที่ปรึกษา บางเครือขายไมไดพึ่งงบประมาณภาครัฐ เปนตน ยังไมมีการเชื่อม
โยงกันอยางครบวงจร ทั้งในการเชื่อมโยงแนวตั้ง (Vertical Linkage) และการเชื่อมโยงในแนว
นอน (Horizontal Linkage) เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เครือขายโดยรวม ดังตารางที่
10 และภาพที่ 3
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ภาพที่ 2 โครงสรางคณะกรรมการบริหารชมรมการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม กลุมรักษ
บางคณฑี

ประธาน
อาจารยบุญเลิศ
คุณมานะชัย

คุณอารมณ
คุณศิริธร

รองประธาน

ประชาสัมพันธและปฏิคม

ประสานงานและกิจกรรม

เลขานุการและทะเบียน

ที่มา : เอกสารชมรมการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม กลุมรักษบางคณฑี, 2549

เหรัญญิก
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ตารางที่ 10 เครือขายในจังหวัดสมุทรสงคราม
เครือขาย
ลักษณะ
คณะ
กรรมการ

การ
ประชุม

แหลงเงินทุนสําหรับ
การดําเนินเครือขาย

เครือขายกองทุนหมู
บานและชุมชนเมือง
ระดับจังหวัด

ทางการ

มี

1 ครั้ง
ตอเดือน

na

เครือขาย OTOP

ทางการ

มี

1 ครั้ง
ตอเดือน

-คาสมาชิกแรกเขา
-คาบํารุงสมาชิกรายป
-เงินบริจาคจากกลุมที่ไปจําหนาย
สินคาตามความสมัครใจ
-การจัดหารายไดของเครือขาย

ชมรมการทองเที่ยว
จังหวัดสมุทรสงคราม
“กลุมรักษบางคณฑี”

ทางการ

มี

1 ครั้ง
ตอเดือน

-คาสมาชิกแรกเขา
-การประชุมแตละครั้งสมาชิกจาย
30 บาทในลักษณะเปนเงินออม

เครือขายกลุมสมโอ
ปลอดสารพิษของ
อาจารยสมทรง แสง
ตะวัน

ไมเปน
ทางการ

na

na

na

เครือขายกลุม
สมุนไพรคุณลุง
ประเทือง

ไมเปน
ทางการ

na

na

na
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ภาพที่ 3 เครือขายของกลุมตางๆในจังหวัดสมุทรสงคราม

บานสวนทรายทอง

คุมน้ําวน
บานชิดชล

เรือกินรี

บานสายชล

บานสวนลานนา

บานมโนเวชพันธ
เรือนสารภี

ชมรมการทองเที่ยว
จังหวัดสมุทรสงคราม
“กลุมรักษบางคณฑี”

บานคุณยาย
บานชมพู

บานหิ่งหอย
บานสวนรัก
บานสวนสองครู

บานสวนสุขเจริญ

บานภิรมยสัมฤทธิ์

อุดมโฮมสเตย

บานสวนพวงทอง
บานทิพยสวนทอง

กลุม OTOP
ประเภทผาและเครื่องแตงกาย
กลุม OTOP
ประเภทอาหาร

กลุม OTOP

เครือขาย OTOP
สมุทรสงคราม
กลุม OTOP
ประเภทสมุนไพร

กลุม OTOP
กลุม OTOP
ประเภทศิลปประดิษฐ

เครือขายกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง

เครือขายทําสมุนไพรขาย
ของ คุณลุงประเทือง

เครือขายกลุมสมโอปลอดสารพิษ
ของ อ.สมทรง แสงตะวัน
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1.3 กลุม/องคกรภาคประชาชน และสหกรณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามที่เขารวม
กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือขาย
1.3.1 ลั ก ษณะทั่ ว ไปของกลุ ม /องค ก รภาคประชาชน และสหกรณ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุทรสงครามที่เขารวมกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือขาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้มีจํานวน 79 ชุด (จาก 105 ชุดคิดเปนรอยละ 75.2) ผู
เขารวมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือขายสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.7 สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 41-60 ป คิ ดเปนรอยละ 60.7 สวนใหญ มีระดับ การศึกษาระหวาง ประถมตน-มัธยม
ปลาย คิดเปนรอยละ 73.4 อาชีพหลักสวนใหญทําเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 53.2 (ตารางที่
11)
ตารางที่ 11 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป
จํานวน(คน)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ (ป)
20 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
รวม
การศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
รวม

รอยละ

44
35
79

55.7
44.3
100.0

4
10
20
28
12
5
79

5.1
12.7
25.3
35.4
15.2
6.3
100.0

3
20
17
21
7
11
79

3.8
25.3
21.5
26.6
8.9
13.9
100.0
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ตารางที่ 11 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน(คน)
อาชีพหลัก
รับราชการ
4
เกษตรกรรม
42
หัตถกรรม
4
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
6
คาขาย
10
ประมง
3
ประธานกลุม
1
รวม
79

รอยละ
5.1
53.2
5.1
7.6
12.7
3.8
1.3
100.0

1.3.2 ขอมูลทั่วไปของสหกรณ/กลุมเกษตรกร/กลุมOTOP
ผูที่เขารวมกิจกรรมนั้นมาจากสหกรณคิดเปนรอยละ 17.7 กลุมเกษตรกรคิดเปนรอยละ
17.1 กลุม OTOP คิดเปนรอยละ 30.4 และกลุมตางๆ คิดเปนรอยละ 58.2 (ตารางที่ 12) จะเห็น
วาผูเขารวมกิจกรรมนั้นเปนสมาชิกอยูในหลายกลุมพรอมกัน สวนใหญกลุมที่ผูเขารวมสังกัดอยู
มีการเชื่อมโยงด านการตลาดคิด เป น รอ ยละ 54.4 (ตารางที่ 13) โดยมี การเชื่ อมโยงระหวาง
สหกรณ กลุมเกษตรกร กลุม OTOP และกลุมตางๆที่เขารวมกิจกรรม (ตารางที่ 14) สวนใหญ
พบวามีจุดแข็งดานการผลิต คิดเปนรอยละ 57.0 (ตารางที่ 15)
ผูที่เขารวมกิจกรรมสวนใหญมีความยินดีเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 97.5 (ตารางที่
16) และเห็นวาควรมีชมรมประสานงานของเครือขายพันธมิตรระหวางกลุม/องคกรภาคประชา
ชน และสหกรณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม คิดเปนรอยละ 98.7 (ตารางที่ 17)
ตารางที่ 12 แสดงองคกรที่ผูตอบแบบสอบถามสังกัด (ตอบไดมากกวา 1ขอ)
องคกร
จํานวน(คน)
รอยละ
สหกรณ
14
17.7
กลุมเกษตรกร
14
17.7
กลุม OTOP
24
30.4
กลุมตางๆ
46
58.2
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ตารางที่ 13 แสดงกิจกรรมการเชื่อมโยงทางธุรกิจ (ตอบไดมากกวา 1ขอ)
กิจกรรม
จํานวน(คน)
รอยละ
ดานการผลิต
32
40.5
ดานปจจัยการผลิต
15
19.0
ดานการตลาด
43
54.4
ดานการเงิน
25
31.6
ดานวิชาการ/ขอมูลขาวสาร
31
39.2
ดานราชการ
3
3.8
ดานศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีดานการเกษตร
3
3.8
ตารางที่ 14 แสดงกิจกรรมการเชื่อมโยงทางธุรกิจกับองคกร (ตอบไดมากกวา 1ขอ)
องคกร
จํานวน(คน)
รอยละ
สหกรณ
12
15.2
กลุมเกษตรกร
30
38.0
กลุม OTOP
29
36.7
กลุมอื่นๆ
21
26.6
ตารางที่ 15 แสดงจุดแข็งของกลุม/องคกรภาคประชาชน และสหกรณที่เขารวมกิจกรรม
การสรางเครือขาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
จุดแข็ง
จํานวน(คน)
รอยละ
ดานการตลาด
20
25.3
ดานการเงิน
17
21.5
ดานการผลิต
45
57.0
ดานปจจัยการผลิต
19
24.1
ดานเงินทุนหมุนเวียน
3
3.8
ตารางที่ 16 แสดงความสนใจจะเขารวมกิจกรรมการสรางเครือขายพันธมิตรระหวางกลุม/องคกร
ภาคประชาชน และสหกรณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ความสนใจ
จํานวน(คน)
รอยละ
ยินดีเขารวม
77
97.5
ไมยินดีเขารวม
2
2.5
รวม
79
100.0
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ตารางที่ 17 แสดงทัศนคติวาควรมีชมรมประสานงานเครือขายพันธมิตรระหวางกลุม/องคกร
ภาคประชาชน และสหกรณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ทัศนคติ
จํานวน(คน)
รอยละ
ควรมี
78
98.7
ไมควรมี
1
1.3
รวม
79
100.0
1.4 สรุป
ประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทําสวนพืช
ผัก สวนลิ้นจี่ การทําประมง และทํานาเกลือ สวนอุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน
อุตสาหกรรมผลิตน้ําปลา อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร
สหกรณในจังหวัดสมุทรสงครามมีจํานวน 19 สหกรณ มีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 21,758
คน มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 1,564.67 ลานบาท มีปริมาณธุรกิจ 1,395.15 ลานบาท มีสหกรณใน
จังหวัด 17 แหง มีผลกําไร 78.89 ลานบาท สวนสหกรณอีก 2 แหง มีผลขาดทุน 0.61 ลานบาท
สหกรณภาคประชาชนในจังหวัด จะประกอบดวย กลุมแมบานเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณ กลุมสงเสริมอาชีพเกษตร กลุมทองเที่ยวเชิงเกษตร กองทุนหมู
บานและชุมชนเมือง กลุมโอทอป
การเชื่อมโยงธุรกิจในจังหวัดสมุทรสงคราม กอนการศึกษาครั้งนี้ พบวา มีเครือขายกอง
ทุ น หมู บ า นและชุ ม ชนเมื อ ง ระดั บ จั ง หวั ด เครื อ ข า ยโอทอป ชมรมการท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม “กลุมรักษบางคณฑี” เครือขายกลุมสมโอปลอดสารพิษของอาจารยสมทรง แสง
ตะวัน เครือขายกลุมสมุนไพรคุณลุงประเทือง ลักษณะการเชื่อมโยงของเครือขายจะเปนในดาน
การตลาด การแลกเปลี่ยนความรู ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขอมูลและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
โดยบางเครือขายมีหนวยงานรัฐเปนที่ปรึกษา บางเครือขายไมไดพึ่งงบประมาณภาครัฐ เปนตน
โดยสรุป กลุม/องคกรภาคประชาชน/สหกรณ และประชาชนที่ดําเนินธุรกิจในจังหวัด
สมุทรสงครามนั้นไมไดมีปญหาความยากจนเหมือนจังหวัดอื่นๆแตมีปญหาในดานการดําเนิน
ธุรกิจ เชน การตลาด (ขาดการจัดการการตลาดเชิงรุก) การผลิต (กระบวนการผลิตตลอดจน
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ ที่ใชในการผลิตยังไมไดมาตรฐานทําใหสินคาขาดคุณภาพ)
การบริหารจัดการ (ขาดการประสานงานแบบมีสวนรวม และมีรูปแบบการดําเนินงานที่ซ้ําซอน
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ทั้งจํานวนสมาชิก และประเภทองคกร) ไมมีแผนในการดําเนินธุรกิจ การวิจัย และพัฒนาผลิต
ภัณฑ

บทที่ 2
บทสังเคราะหขอมูลคนจนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
เนื้อหาในบทนี้เปนการสังเคราะหขอมูลคนจนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งประกอบดวย
แหลงขอมูล วิธีการเก็บขอมูล ตารางวิเคราะหขอมูลคนจนจดทะเบียน และบทสรุป ดังนี้
2.1 แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
ขอมูลคนจนในจังหวัดสมุทรสงครามไดมาจากการเก็บขอมูลปฐมภูมิ เชน การสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของ และขอมูลทุติยภูมิ เชน รายงานสรุปการดําเนินการแกปญหาสังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ จากศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดสมุทรสงคราม เปนตน
2.2 สถานการณทะเบียนคนจนในจังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงครามไดเริ่มจดทะเบียนแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
ระหวางวันที่ 5 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2547 โดยมีระยะผอนปรนระหวางวันที่ 1-15
มีนาคม 2547 และมีผูมาจดทะเบียนเพิ่มเติมในป พ.ศ.2548 โดยมีจํานวนผูมาจดทะเบียนแยกตาม
ปญหาดังตารางที่ 18 (ภาคผนวก ฉ) และไดมีการจัดตั้งศูนยอํานวยการปฎิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ
ความยากจน (ศตจ.) ในระดับจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการ รองผูวาราชการจังหวัด
เปนรองผูอํานวยการ และปลัดจังหวัดเปนเลขานุการ คณะกรรมการศูนยอํานวยการปฏิบัติการตอสู
เพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดสมุทรสงคราม มีการประชุมทุกเดือน เพื่อสรุป และติดตามผลการ
แกไขปญหาความยากจน นอกจากนี้ยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการแกไขปญหาสังคมและความยาก
จน ซึ่งประกอบดวยคณะอนุกรรมการแกไขปญหาดานหนี้สินของประชาชน คณะอนุกรรมการดาน
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการประกอบอาชีพและที่อยูอาศัย และคณะอนุกรรมการดานการสงเสริม
อาชีพและการมีงานทํา นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง ศตจ.อําเภอ และแตงตั้งคณะผูเจรจาหนี้
แนวทางและวิธีปฎิบัติการแกไขปญ หาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการของจังหวัด
สมุทรสงครามตามที่ ศตจ. กําหนดมีรายละเอียดดังนี้
ก) ป ญ หาที่ ดินทํากิ นจังหวัดไดใหคณะอนุกรรมการจัดสรรทรัพ ยากรธรรมชาติเพื่ อการ
ประกอบอาชีพ และที่อยูอาศัย พิ จารณาดําเนิ นการแกไขโดยมีกรมที่ดิน กรมธนารักษ และกรม
ประมงรับผิดชอบ ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบ อุปสงค (Demand) และ อุปทาน (Supply) เพื่อ
เปรียบเทียบและดําเนินการพิสูจนสิทธิและรับรองสิทธิเพื่อจัดเปนที่ทํากิน

ตารางที่ 18 ผลการดําเนินงานการแกไขปญหา (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)

ที่

1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8

(1)
ประเภทปญหา
ที่ดินทํากิน
ไมมีที่ดินทํากิน
มีที่ดินทํากินแตไมพอ
มีที่ดินแตไมมีเอกสารสิทธิ์
คนเรรอน
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
นร./น.ศ.มีรายไดอาชีพที่เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินภาคประชาชน
หนี้ในระบบ
หนี้นอกระบบ
ที่อยูอาศัย
ดานอื่นๆ
รวม

(2)
จํานวนผูจด
ทะเบียนทั้ง
หมด
2,324
487
103
11
9
156
135
3,012
3,278
6,340
4,507
20,362

ผลการกลั่นกรอง (Verify)
ผูไมประสงคขอรับการ ผูตองการความชวยเหลือ
ชวยเหลือ (Want)
(Need)
(3)
(4)
(5)
(6)
ราย
รอยละ
ราย
รอยละ
1,124
48.36
1,200
51.64
348
71.46
139
28.54
55
53.40
48
46.60
0
0
11
100
0
0
9
100
25
16.03
131
83.97
24
17.78
111
82.22
418
13.88
2,594
86.12
1,297
39.57
1,981
60.43
3,452
54.45
2,888
45.55
2,459
54.56
2,048
45.44
9,202
45.19
11,160
54.81

ผลการใหความชวยเหลือ (Matching Demand - Supply)
ไดรับความชวยเหลือ
อยูระหวางใหการชวย
ยังไมไดรับการชวยเหลือ
เสร็จสมบูรณ
เหลือ
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
ราย
รอยละ
ราย
รอยละ
ราย
รอยละ
42
3.5
88
7.33
1,070
89
6
4.3
17
12.23
116
83
0
0
5
10.42
43
90
11
100
0
0
0
9
100
0
0
0
126
96.18
5
3.82
0
98
88.29
13
11.71
0
2,594
100
0
0
0
1,981
100
0
0
0
26
1
0
0
2,862
99.10
1,607
78.47
227
11.08
214
10.45
6,500
58.24
355
3.18
4,305
38.58

ที่มา : ศตจ.จ.สมุทรสงคราม, 2549
หมายเหตุ ยอดผูลงทะเบียนหนี้สินภาคประชาชน (สย.7) แยกเฉพาะหนี้นอกระบบ
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ข) ป ญ หาคนเร ร อ นมี สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย จั ง หวั ด
สมุทรสงครามและ ศตจ.อําเภอ รับผิดชอบ
ค) ปญหาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย มี ศตจ.อําเภอ เปนผูรับผิดชอบ
ง) ปญหานักเรียนและนักศึกษาที่ตองการทํางาน มีคณะอนุกรรมการสงเสริมอาชีพและ
การมีงานทํา ของศูนยอํานวยการปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัด
จ) ปญ หาหนี้สินภาคประชาชน กรณี หนี้ในระบบ กระทรวงการคลังเปนผูรับ ผิดชอบ
สวนกรณีหนี้นอกระบบ มีธนาคาร/สถาบันการเงิน ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย เปนผูรับผิดชอบ
ฉ) ปญหาคนจนไมมีที่อยูอาศัย ทางจังหวัดไดดําเนินการชวยเหลือตามโครงการบานน้ํา
ใจผูวาประชารวมมือ และมี ศตจ.อําเภอ รวมรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีคณะทํางานแกไขปญหา
ดานที่อยูอาศัยทั้งระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ชวยตรวจสอบและใหความชวยเหลือดวย
อยางไรก็ตามทางจังหวัดยังไดดําเนินการโครงการคาราวานจักรยานแกจนแมกลองตาม
นโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อแกไขปญหาความยากจน
นอกจากนี้การดําเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามไดรับเลือกใหเปนจังหวัด
นํารองในการปฏิบัติการแกจน แบบเขาถึงครัวเรือนโดยทําในลักษณะประสานพลังในชุมชน และ
พลังจากภายนอก โดยมีชุดปฏิบัติงานเคาะประตูบานทุกครัวเรือน โดยไดรับงบประมาณจาก
ศตจ. ชาติ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
ก) ตองการยกระดั บ รายไดค รัวเรือนยากจนโดยมี เป าหมายให พ น เส น ความยากจน
1,230 บาทตอคนตอเดือน ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ข) ตองการใหคนจนปรับทัศนะ วาจะสามารถแกไขความยากจนของตนอยางไร กลาว
เชน ตนเองตองมีสวนรวมในการที่จะทําใหตนเองพนจน
ค) ตองการใหชุมชนเขามามีสวนรวมโดยใชกระบวนการแผนชุมชน
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แบงกิจกรรมออกเปน 3 กิจกรรม คือ
ก) กิ จกรรมการเคาะประตู บ านทุกครัวเรือน ทํ าโดยชุดปฏิบัติ การแก จนระดั บ ตําบล
ระดับอําเภอ โดยเนนที่ผูนํา อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ผูใหญบาน อบต. เปนตน โดยมีพัฒนากร
เปนหัวหนา โดยมีเปาหมายที่ 4,500 ครัวเรือน ไดเปาหมายมาจากการลงทะเบียนคนจน ปญหา
สังคม และความยากจน เชิงบูรณาการ คือ สย. 1-8 รวมไปถึงขอมูลรายไดคนที่ต่ํากวาขอมูล
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และจากการตกหลน และไมไดมาลงทะเบียนที่ประชาชนในชุมชน
บอกกลาวมา ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม คือ ประเภทที่สามารถพัฒนาได มีทัศนะ ทักษะ ความ
ชํานาญ ทรัพยากรในการเพิ่มรายได หาทางออกในการแกไขความจน และมีการลงนามกับชุด
เคาะประตู แลวสามารถที่จะผลักดันใหตัวเองพนความยากจนได สวนอีกกลุมหนึ่ง คือ กลุมที่
ตองไดรับการสงเคราะหอยางเดียว ดอยโอกาส ไดแก คนแก คนชรา รวมไปถึงคนพิการ ซึ่ง
แบงเปนคาใชสอยของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนสวนหนึ่ง เปนคาตอบแทนผูนําชุมชนสวนหนึ่ง
และคาวัสดุสวนหนึ่ง
ข) กิจกรรมการปรับแผนชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องของการจัดทําแผนชุม
ชนใชคาใชจายในลักษณะการจัดเวทีประชาคม หลังจากการเคาะประตูเสร็จก็จะนําขอมูลที่ไดมา
สูเวทีประชาชนในทุกหมูบานเต็มพื้นที่ เพื่อมาทําแผนชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง ปจจุบันอยู
ในระหวางการทําแผนชุมชน
ค) กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเพิ่มรายไดของครัวเรือนยากจน ทําหลังจากการเคาะประตู
บานที่ไดขอมูลมาแลว เนนที่สามารถพัฒนาตนเองได สวนสงเคราะหจะแยกบัญชีไว ก็จะเสร็จ
สิ้นในสวนที่พัฒนาชุมชนดูแล
ณ ป จจุบันนอกจากจะมีองคกรภาคราชการ ยังมีการตั้งศูนยปฏิบัติการแกไขปญ หา
ความยากจน ภาคประชาชน และยังใหจังหวัดตั้งอนุกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อคอยประสาน
การทํางาน โดยใหพัฒนาการจังหวัดเปนเลขาฯ และมีการประชุมรวมกัน
จํานวนผูมาลงทะเบียน แกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการของจังหวัด
สมุทรสงครามมีจํานวนทั้งสิ้น 14,314 คน สามารถแบงเปนประเภทปญหาไดดังนี้ ปญหาที่ดิน
ทํากิน มีจํานวน 2,914 คน ปญหาคนเรรอน มีจํานวน 11 คน ปญหาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
มีจํานวน 9 คน ปญหานักเรียนและนักศึกษา (นร/นศ) มีรายไดอาชีพที่เหมาะสม มีจํานวน 156
คน ปญ หาถูกหลอกลวง มีจํานวน 135 คน ปญ หาหนี้สินภาคประชาชน มีจํานวน 6,290 คน
ปญหาคนจนไมมีที่อยูอาศัย มีจํานวน 6,340 คน และปญหาอื่นๆ มีจํานวน 4,507 คน จากผล
การดําเนินแกไขของจังหวัด จํานวนผูลงทะเบียนแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณา
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การที่ตองการความชวยเหลือ ลดลงเหลือจํานวนเทากับ 4,305 คน และอยูระหวางใหการชวย
เหลืออีก 355 คน (ตารางที่ 18)
จากการตรวจสอบขอมูลทะเบียนคนจนกับสมาชิกสหกรณในจังหวัดสมุทรสงครามพบ
วาผูที่มาจดทะเบียนคนจนเปนสมาชิกสหกรณมีจํานวนทั้งสิ้นเทากับ 851 คน คิดเปนรอยละ
3.86 (ตารางที่ 19 และ 20) และเปนสมาชิกสหกรณภาคประชาชน มีจํานวนทั้งสิ้น 52 คน คิด
เปนรอยละ 3.48 (ตารางที่ 19 และ 21)
ตารางที่ 19 ขอมูลคนจนจดทะเบียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
รายการ
ประชากรในจังหวัด
ผูจดทะเบียนคนจนในจังหวัด
- แบงตามพื้นที่
บางคนที
เมือง
อัมพวา
- แบงตามปญหาความยากจน*
สย.1
สย.2
สย.3
สย.4
สย.5
สย.6
สย.7
สย.8
สมาชิกสหกรณ
- สหกรณจดทะเบียน
- สหกรณภาคประชาชน

จํานวน
(คน)
195,218

23,529
22,035
1,494

จํานวนคนจน
จดทะเบียน
14,314

คารอยละ

2,150
8,001
4,163

15.02
55.90
29.08

2,914 (48)**
11 (11) **
9 (9) **
156 (126) **
135 (98) **
6,290 (4575) **
6,340 (26) **
4,507 (1607) **
903
851
52

14.31 (0.74)
0.05 (0.17)
0.04 (0.14)
0.77 (1.94)
0.66 (1.51)
30.89 (70.38)
31.14 (0.40)
22.13 (24.72)
3.84
3.86
3.48

na
สมาชิกสหกรณที่เขารวมเครือขายของโครง
na
การ
na
na
- สหกรณจดทะเบียน
na
na
- สหกรณภาคประชาชน
* 1 คนสามารถจดไดหลายประเภท
** จํานวนที่ลงทะเบียนคนจน (จํานวนที่แกปญหาแลวสําหรับผูที่ตองการความชวยเหลือ)

7.33

na
na
na
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ตารางที่ 20 จํานวนทะเบียนคนจนที่เปนสมาชิกสหกรณแยกตามอําเภอ
สก.การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จํากัด
สก.การเกษตรบางคนที จํากัด
สก.การเกษตรผสมผสานแพรกหนามแดง
จํากัด
สก.การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา
ธ.ก.ส.สมุทรสงคราม จํากัด
สก.การเกษตรไมผลสมุทรสงคราม จํากัด
สก.การเกษตรสมุทรสงคราม จํากัด
สก.การเกษตรอัมพวา จํากัด
สก.การเกษตรอินทาราม จํากัด
สก.เครดิตยูเนี่ยนบางนกแขวก จํากัด
สก.เครดิตยูเนี่ยนแมกลอง จํากัด
สก.เดินรถแมกลอง จํากัด
สก.ประมงบางจะเกร็ง-บางแกว จํากัด
สก.ประมงแมกลอง จํากัด
สก.ผูเลี้ยงปลาสลิดแพรกหนามแดง จํากัด
สก.ออมทรัพยครูสมุทรสงคราม จํากัด
สก.ออมทรัพยตํารวจสมุทรสงคราม จํากัด
สก.ออมทรัพยพลังใจ จํากัด
สก.ออมทรัพยโรงพยาบาลทรัพยสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลา จํากัด
สก.ออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม
จํากัด
รวม

อ.บางคนที
112

อ.เมือง
13
1

อ.อัมพวา
-

รวม
13
113

-

-

2

2

32

148

58

238

15
1
370
3
1
8
4
-

4
1
17
10
10
2
6
2
-

5
5
2
10
4
1

15
4
6
5
373
17
13
10
2
11
18
6
1

-

-

2

2

1

-

1

2

547

214

90

851
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ตารางที่ 21 จํานวนทะเบียนคนจนที่เปนสมาชิกสหกรณภาคประชาชน
กลุมเกษตรกรทํานาแพรกหนามแดง
กลุมเกษตรกรทําสวนคลองเขิน
กลุมเกษตรกรทําสวนแควออม
กลุมเกษตรกรทําสวนทายหาด
กลุมเกษตรกรทําสวนบางขันแตก
กลุมเกษตรกรทําสวนบางจะเกร็ง
กลุมเกษตรกรทําสวนบางพรม
กลุมเกษตรกรทําสวนปลายโพงพาง
กลุมเกษตรกรทําสวนโรงหีบ
กลุมเกษตรกรทําสวนลาดใหญ
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวน้ําบางคนที
กลุมผลิตภัณฑไมลิ้นจี่บางสะแก
กลุมแมบานเกษตรกรชุมชนบางจะเกร็ง 1
กลุมแมบานเกษตรกรแปรรูปปลาสลิด
กลุมสงเสริมอาชีพธุรกิจชุมชนน้ําตาล
มะพราวตําบลปลายโพงพาง
กลุมสงเสริมอาชีพปลายโพงพาง(รองเทา)
กลุมสตรี และเยาวชนสหกรณบางคนที
กลุมสตรี และเยาวชนสหกรณบางแค
กลุมสตรี และเยาวชนสหกรณบางจะเกร็ง
กลุมสตรี และเยาวชนสหกรณบางชาง
กลุมสตรี และเยาวชนสหกรณบางนกแขวก
กลุมสตรี และเยาวชนสหกรณแมกลอง
กลุมสตรี และเยาวชนสหกรณวัดคริสตใน
กลุมสตรี และเยาวชนสหกรณ
สมุทรสงคราม
กลุมสตรี และเยาวชนสหกรณอินทาราม
วิสาหกิจชุมชนการทําศิลปหัตถกรรม
หัวโขน-หัวละคร ตําบลแควออม
วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผาตําบลบางกุง
วิสาหกิจชุมชนตําบลทายหาด
วิสาหกิจชุมชนตําบลเหมืองใหม
วิสาหกิจชุมตําบลบางขันแตก
วิสาหกิจชุมตําบลสวนหลวง
รวม

อ.บางคนที
7
8
-

อ.เมือง
2
1
-

อ.อัมพวา
10
2
1
1

รวม
10
2
2
1
7
8
1
1

-

-

-

-

5
-

2
-

1
1
1
-

1
5
1
2
1
-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

1

1

3
1
24

5

3
23

3
4
52
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2.3 บทสรุป
จํานวนผูมาลงทะเบียน แกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการของจังหวัด
สมุทรสงครามมีจํานวนทั้งสิ้น 14,314 คน สามารถแบงเปนประเภทปญหาไดดังนี้ ปญหาที่ดิน
ทํากิน มีจํานวน 2,914 คน ปญหาคนเรรอน มีจํานวน 11 คน ปญหาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
มีจํานวน 9 คน ปญหานักเรียนและนักศึกษา (นร/นศ) มีรายไดอาชีพที่เหมาะสม มีจํานวน 156
คน ปญ หาถูกหลอกลวง มีจํานวน 135 คน ปญ หาหนี้สินภาคประชาชน มีจํานวน 6,290 คน
ปญหาคนจนไมมีที่อยูอาศัย มีจํานวน 6,340 คน และปญหาอื่นๆ มีจํานวน 4,507 คน จากผล
การดําเนินแกไขของจังหวัด จํานวนผูลงทะเบียนแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณา
การที่ตองการความชวยเหลือ ลดลงเหลือจํานวนเทากับ 4,305 คน และอยูระหวางใหการชวย
เหลืออีก 355 คน
นอกจากนี้พบวาผูที่มาจดทะเบียนคนจนเปนสมาชิกสหกรณมีจํานวนทั้งสิ้นเทากับ 851
คน คิดเปนรอยละ 3.86 และเปนสมาชิกสหกรณภาคประชาชน มีจํานวนทั้งสิ้นเทากับ 52 คน
คิดเปนรอยละ 3.48
อยางไรก็ตามการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัดในปจจุบันไมไดเชื่อมโยงเฉพาะ
หนวยงานราชการดวยกันเทานั้น แตมีการบูรณาการระหวางภาครัฐและภาคประชาชน โดยภาค
ประชาชนได เขามามี ส ว นรว มซึ่ งในระยะยาวจะส งผลดี ต อ การแก ไขป ญ หาความยากจนใน
จังหวัดสมุทรสงคราม

บทที่ 3
ขั้นตอนการสรางเครือขายคุณคาของจังหวัดสมุทรสงคราม
ในบทนี้จะเปนกระบวนการสรางเครือขายคุณคาของทีมวิจัยฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 กิจกรรมที่ดําเนินการในระยะที่ 1
ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

1.

16 ก.ย.
2548

2.

11 ต.ค.
2548

3.

19 ต.ค.
2548

4.

28 ต.ค.
2548

กระบวนการ/
วิธีการของทีม
วิจัยฯ (ระบุ
การจัดสัมมนา
/เวทีแลก
เปลี่ยน)
ติดตอประสาน
งาน กับนัก
วิจัยในพื้นที่
และเก็บขอมูล
การประชุม
ของคณะวิจัย
รวมกับรองผู
วาราชการ,
หัวหนา และ
รองฯของสวน
ราชการตางๆ
และเก็บขอมูล
การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ทีมวิจัยในพื้น
ที่จังหวัด
สมุทรสงคราม
การประชุม
ของคณะวิจัย

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ(ระบุ
จํานวน)

สถานที่

เกษตรกรสมโอปลอด สหกรณจังหวัด
สารพิษอาจารยสม
และสวนผลไม
ทรง
อ.สมทรง
รองผูวาราชการ
จังหวัด 1 คน, หัว
หนา และรองฯของ
สวนราชการตางๆ 8
คน, นักขาวของ
Cable ชุมชน 2 คน

ณ หองรองผูวา
จังหวัด
สมุทรสงคราม

ผูนํากลุมองคกร
ประชาชนประมาณ
140 คน องคกรๆละ
2 คน

ณ หองประชุม
อบจ.จังหวัด
สมุทรสงคราม

ณ หองประชุม
ชั้น 5 ตึก 50 ป

ผลที่เกิดจากกระบวนการ (เชน
สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย
ฯลฯ)

ระยะ
เวลา

1.นักวิจัยในพื้นที่เขาใจวัตถุ
ประสงคงานวิจัย
2.ขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
1.ลักษณะกิจกรรมที่จะจัดทําใน
วันที่ 19 ต.ค. 2548
2.ขอมูลสหกรณประมงแมกลอง
สหกรณการเกษตรอัมพวา
และกลุมคุณลุงประเทือง

1 วัน

1.ผูนําสหกรณ/กลุม/องคกรภาค
ประชาชนมีความเขาใจวัตถุ
ประสงคของโครงการ
2.ขอมูลสถานการณและบทบาท
การดําเนินงานของสหกรณ/
กลุมองคกรประชาชน
กําหนดการประชุมคณะวิจัยใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และ
ประเด็นตางๆในวันที่ 21 พ.ย.
2548

1 วัน

1 วัน

3
ชั่วโมง

28
ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธี
การของทีม
วิจัยฯ (ระบุการ
จัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ทีม
วิจัยในพื้นที่
จังหวัด
สมุทรสงคราม
และเก็บขอมูล

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ(ระบุ
จํานวน)

ผูนํากลุมที่มีศักย
ภาพที่จะเขารวม
เครือขายประมาณ
100 คน องคกรๆละ
2 คน

สถานที่

ณ หองประชุม
อําเภอ ศาลา
กลางจังหวัด
สมุทรสงคราม

5.

21 พ.ย.
2548

6.

30 พ.ย.
2548

การประชุมของ
คณะวิจัย

ณ หองประชุม
136 ตึกอมรฯ

7.

3 ธ.ค.
2548

ณ หองประชุม
136 ตึกอมรฯ

8.

9 ธ.ค.
2548

9.

14 ธ.ค.
2548

ประชุมหารือสง
งานครั้งที่ 1,
ประชุมหารือ
เพื่อปรับปรุง
แนวทางในการ
ดําเนินการครั้ง
ที่ 8
สัมภาษณ
หนวยงานภาค
รัฐที่เกี่ยวของ
กับโครงการ
และเก็บขอมูล
ทะเบียนคนจน
ประชุมหารือสง
งานครั้งที่ 2,
ประชุมหารือ
เพื่อปรับปรุง
แนวทางในการ
ดําเนินการครั้ง
ที่ 10

ผลที่เกิดจากกระบวนการ (เชน ระยะ
สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย เวลา
ฯลฯ)
(ระบุชั่ว
โมง)
1.ตัวแทนกลุมมีความเขาใจและ
ความจําเปนในการจัดตั้งเครือ
ขายโดยความสมัครใจ
2.ขอมูลศูนย OTOP ของ
จังหวัด และขอมูลเพิ่มเติมจาก
หนวยงานราชการในจังหวัด
สมุทรสงคราม
สังเคราะหขอมูลที่ไดจากกิจ
กรรมที่ 5 และปรับปรุงแนวทาง
ที่จะดําเนินการในกิจกรรมที่ 7
ปรับปรุงเนื้อหาของงานที่จะสง

1 วัน

3
ชั่วโมง
3
ชั่วโมง

หนวยงานภาครัฐที่ ณ ศาลากลาง
เกี่ยวของเชน สํานัก จังหวัด
งานพัฒนาชุมชน
สมุทรสงคราม
จังหวัด และสํานัก
งานสหกรณจังหวัด

1.ขอมูลทะเบียนคนจน
2.ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือ
ขายในจังหวัดสมุทรสงคราม
3.แนวทางการประชุมครั้งตอไป

1 วัน

ณ หองประชุม
136 ตึกอมรฯ

ปรับปรุงเนื้อหาของงานที่จะสง

4
ชั่วโมง
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3.2 กิจกรรมที่ดําเนินการในระยะที่ 2
ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

10.

22 ธ.ค.
2548

11.

18 ม.ค.
2549

12.

19 ม.ค.
2549

13.

24 ก.พ.
2549

14.

7 มี.ค.
2549
9 มี.ค.
2549

15.

กระบวนการ/
วิธีการของทีม
วิจัยฯ (ระบุ
การจัดสัมมนา
/เวทีแลก
เปลี่ยน)
เขารวมการ
ประชุมเครือ
ขาย OTOP
และหารือทีม
วิจัยในพื้นที่
การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ทีมวิจัยในพื้น
ที่จังหวัด
สมุทรสงคราม
การประชุม
ของคณะวิจัย
เพื่อสังเคราะห
การประชุมใน
วันที่ 18 ม.ค.
2549
การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ทีมวิจัยในพื้น
ที่จังหวัด
สมุทรสงคราม
การประชุม
ของคณะวิจัย
การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ทีมวิจัยในพื้น
ที่จังหวัด
สมุทรสงคราม

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ(ระบุ
จํานวน)

ทีมวิจัย และ
กรรมการเครือขาย
OTOP

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ (เชน ระยะ
สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย เวลา
ฯลฯ)
(ระบุชั่ว
โมง)

เครือขาย OTOP สนใจที่จะเขา
รวมเครือขาย กับทีมวิจัย

1 วัน

ตัวแทนกลุมเขาใจแนวความคิด
การสรางเครือขายของทีมวิจัย

1 วัน

ทีมวิจัย

ภาควิชาสหกรณ แนวทางที่จะดําเนินการประชุม
ในวันที่ 24 ก.พ. 2549

1
ชั่วโมง

ผูที่จะเขารวมเครือ
ขาย 30 คน

หองประชุม
อบจ.จังหวัด

1 วัน

ทีมวิจัย

ภาควิชาสหกรณ แนวทางในการประชุมในวันที่ 9
มี.ค. 2549
หองประชุม
ตัวแทนกลุมสนใจที่จะเขารวม
อบจ.จังหวัด
เครือขาย

ผูที่จะเขารวมเครือ
ขาย 40 คน

ผูที่จะเขารวมเครือ
ขาย 20 คน

ศูนย OTOP
จังหวัด
สมุทรสงคราม
และสํานักงาน
สหกรณจังหวัด
หองประชุม
อบจ. จังหวัด

ตัวแทนกลุมมีความเขาใจและ
ความจําเปนในการจัดตั้งเครือ
ขายมากยิ่งขึ้น

1
ชั่วโมง
1 วัน

30
ลําดับ
ที่

16.

23 มี.ค.
2549

17.

30 มี.ค.
2549

18.

17 เม.ย.
2549

19.

10 พ.ค.
2549

20.

2 มิ.ย.
2549

กระบวนการ/
วิธีการของทีม
วิจัยฯ (ระบุ
การจัดสัมมนา
/เวทีแลก
เปลี่ยน)
หารือประธาน
หอการคา
จังหวัด และ
การเยี่ยมชม
กลุมที่เขารวม
เครือขาย
หารือทีมวิจัย
ในพื้นที่ และ
เยี่ยมชมกลุม
ที่เขารวมเครือ
ขาย
ประชุม
ระหวางทีม
วิจัยและทีม
วิจัยในพื้นที่
สัมมนา และ
สาธิต
ประโยชน
เครือขาย
ประชุมเครือ
ขาย

21.

6 มิ.ย.
2549
22 มิ.ย.
2549

การประชุม
ของคณะวิจัย
ประชุมเครือ
ขาย

22.

ว/ด/ป

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ(ระบุ
จํานวน)

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ (เชน ระยะ
สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย เวลา
ฯลฯ)
(ระบุชั่ว
โมง)

ประธานหอการคา
จังหวัด

หอการคาจังหวัด ขอมูลในการทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น

1 วัน

ทีมวิจัยในพื้นที่

สํานักงาน
สหกรณจังหวัด

ขอมูลในการทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น

1 วัน

ทีมวิจัย 6 คน

หอง ศศ.136

ชวยใหการดําเนินงานวิจัยใน
การสรางเครือขายดีขึ้น

3
ชั่วโมง

สมาชิกกลุมเกษตรกร
กลุม OTOP กลุม
สหกรณ และกลุม
ทองเที่ยว 51 คน
สมาชิกกลุมเกษตรกร
กลุม OTOP กลุม
สหกรณ และกลุม
ทองเที่ยว 20 คน

คาชัวรินาร รี
สอรท

กลุมที่เขารวมมีความตองการ
สรางเครือขายดวยตนเองและ
เขาใจแนวคิดเครือขายของทีม
วิจัยมากขึ้น
หองประชุม
กลุมที่เขารวมมีความตองการ
อบจ.จังหวัด
สรางเครือขายดวยตนเองและ
เขาใจแนวคิดเครือขาย ทั้งแนว
ตั้ง และแนวนอนของทีมวิจัย
มากขึ้น และไดกําหนดกรอบใน
การประชุมวันที่ 22 มิ.ย. 2549
ทีมวิจัย
ภาควิชาสหกรณ แนวทางการประชุมในวันที่ 22
มิ.ย. 2549
สมาชิกกลุมเกษตรกร หองประชุม
จํานวนตัวแทนกลุมที่จะเขารวม
อบจ.จังหวัด
กลุม OTOP กลุม
เครือขาย
สหกรณ และกลุม
ทองเที่ยว 20 คน

1 วัน

1 วัน

1
ชั่วโมง
1 วัน

31
ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

23.

7 ก.ค.
2549

24.

18 ก.ค.
2549

25.

21 ก.ค.
2549

26.

27 ก.ค.
2549

27.

1 ส.ค.
2549
4 ส.ค.
2549

28.

29.

7 - 9 ส.ค.
2549

กระบวนการ/ กลุมเปาหมายที่เขาสู
วิธีการของทีม กระบวนการ(ระบุ
จํานวน)
วิจัยฯ (ระบุ
การจัดสัมมนา
/เวทีแลก
เปลี่ยน)
เก็บขอมูล
เครือขาย
“ชมรมการ
ทองเที่ยว
จังหวัด
สมุทรสงคราม
กลุมรักษ
บางคณฑี”
และหารือกับ
นักวิจัยในพื้น
ที่
ประชุมสราง ตัวแทนกลุม ที่
เครือขาย
ตองการเขารวมเครือ
ขาย 12 คน
เก็บขอมูลที่
จาจังหวัด
และสถิติ
จังหวัด
ประชุมเครือ ตัวแทนกลุมที่
ขาย
ตองการเขารวมเครือ
ขาย 20 คน
การประชุม
ของคณะวิจัย
เก็บขอมูลที่
สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดและ
ธกส.
ประชุมและจัด
ทํารางราย
งานฉบับ
สมบูรณ

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ (เชน ระยะ
สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย เวลา
ฯลฯ)
(ระบุชั่ว
โมง)

-สหกรณจังหวัด
-บานชิดชล

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือขาย
ที่มีในจังหวัดสมุทรสงคราม

1 วัน

หองประชุม
อบจ.จังหวัด

ชื่อศูนยเครือขาย วัตถุประสงค
และประโยชนของเครือขาย

1 วัน

สํานักงานจา
จังหวัด และ
สํานักงานสถิติ
จังหวัด
หองประชุม
สหกรณออม
ทรัพย
ณ หองประชุม
136 ตึกอมรฯ
สํานักงานพัฒนา
ชุม ชนจังหวัด
และ ธกส.

ขอมูลเพิ่มเติมในการวิเคราะห

1 วัน

แกไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค
และไดโครงสรางเครือขาย

1 วัน

ปรับปรุงเนื้อหางานที่จะสง

2
ชั่วโมง
1 วัน

ณ หองประชุม
136 ตึกอมรฯ

ขอมูลการแกปญหาความยาก
จน

ปรับปรุงเนื้อหางานที่จะสง และ
หารือในการประชุมเชิงปฏิบัติ
การในวันที่ 18 สิงหาคม 2549

2 วัน

32
ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

30.

11 ส.ค.
2549

31.

13-15
ส.ค. 2549

32.

18 ส.ค.
2549

33.

31 ส.ค.
2549

34.

1 ก.ย. 2549

35.

4 ก.ย. 2549

กระบวนการ/
วิธีการของทีม
วิจัยฯ (ระบุ
การจัดสัมมนา
/เวทีแลก
เปลี่ยน)
เก็บขอมูล
ธกส. และ
หารือกับนัก
วิจัยในพื้นที่
ประชุมและจัด
ทํารางรายงาน
ฉบับสมบูรณ
ประชุม ศูนย
สงเสริมธุรกิจ
เครือขายภาค
เอกชน
สมุทรสงคราม
(ศสคส.)
เขาชี้แจง และ
ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับ
ศสคส.
เขาพบผูวาฯ
เพื่อชี้แจง
เกี่ยวกับ
ศสคส.

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ(ระบุ
จํานวน)

ผูเขาประชุม 25 คน

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ (เชน ระยะ
สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย เวลา
ฯลฯ)
(ระบุชั่ว
โมง)

ธกส. และสํานัก
งานสหกรณ
จังหวัด
สมุทรสงคราม
ณ หองประชุม
136 ตึกอมรฯ

ขอมูลในการทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น
และขอมูลที่จะประชุมในวันที่18
สิงหาคม 2549

1 วัน

ปรับปรุงเนื้อหางานที่จะสง

3 วัน

สํานักงาน
สหกรณจังหวัด
สมุทรสงคราม

ควรจะปรึกษาหารือทานผูวาฯ
ในเรื่องการกอตั้งศูนย และ
หนวยงานของรัฐที่จะเปนพี่เลี้ยง
ของ ศสคส.

1 วัน

สมาชิกหอการคา
ที่ประชุมประจํา หอการคาจังหวัดสงตัวแทนเขา
จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนของหอการ รวมพบผูว าฯ ในวันที่
คาจังหวัด
1 ก.ย. 2549

หองประชุมศาลา 1.หอการคาจังหวัด และสภาอุต
กลางจังหวัด
สาหกรรมจังหวัด ควรจะเปนพี่
สมุทรสงคราม
เลี้ยง ศสคส.
2.เกษตรจังหวัด สหกรณจังหวัด
อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด พาณิ ช ย
จั ง หวั ด พั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
ท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด สาธารณสุ ข
จังหวัด เปนพี่เลี้ยง ศสคส.
3.ผูวาราชการจังหวัดใหทีมวิจัย
จัดทํารางขอบังคับ ศสคส.
เสนอผลงาน ตัวแทนสถาบันวิชา ศศ.311
ตัวแทนสถาบันวิชาการดาน
การวิจัย ใน
การดานสหกรณ และ
สหกรณจะแจงใหทีมวิจัยเพื่อ
พื้นที่จังหวัด ตัวแทนกลุมที่
ปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ
สมุทรสงคราม ตองการเขารวมเครือ
ขาย
ผูวาราชการจังหวัด
และตัวแทนกลุมที่
ตองการเขารวมเครือ
ขาย 13 คน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

33
ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

36.

13 ก.ย.
2549

37.

14 ก.ย.
2549
5 ต.ค.
2549
10 ต.ค.
2549

38.
39.

40.

13 ต.ค.
2549

41.

15 ต.ค.
2549

กระบวนการ/ กลุมเปาหมายที่เขาสู
วิธีการของทีม กระบวนการ(ระบุ
จํานวน)
วิจัยฯ (ระบุ
การจัดสัมมนา
/เวทีแลก
เปลี่ยน)
ประชุม
ตัวแทนกลุม ที่
ศสคส.
ตองการเขารวมเครือ
ขาย 13 คน
การประชุม
ทีมวิจัย
ของคณะวิจัย
การประชุม
ทีมวิจัย
ของคณะวิจัย
การประชุม
ทีมวิจัย
ของคณะวิจัย
- เขาพบผูวาฯ
เพื่อชี้แจงผล
การดําเนิน
งานของโครง
การ และขอ
บังคับ ศสคส.
- หารือทีม
วิจัยในพื้นที่
การประชุม
ของคณะวิจัย

สถานที่

สํานักงาน
สหกรณจังหวัด
สมุทรสงคราม
ณ หองประชุม
136 ตึกอมรฯ
ณ หองประชุม
136 ตึกอมรฯ
ณ หองประชุม
136 ตึกอมรฯ

ผูวาราชการจังหวัด
และตัวแทนกลุมที่
ตองการเขารวมเครือ
ขาย

สํานักงาน
สหกรณจังหวัด
สมุทรสงคราม

ทีมวิจัย

ณ หองประชุม
136 ตึกอมรฯ

ผลที่เกิดจากกระบวนการ (เชน ระยะ
สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย เวลา
ฯลฯ)
(ระบุชั่ว
โมง)

ขอบังคับ ศสคส. เพื่อนําเสนอ
ผูวาราชการจังหวัด

1 วัน

ปรับปรุงเนื้อหางาน

4
ชั่วโมง
4
ชั่วโมง
4
ชั่วโมง

ปรับปรุงเนื้อหางาน
กําหนดแนวทางในการหารือผู
วาราชการจังหวัด ในวันที่ 13
ต.ค. 2549
ปรับปรุงขอบังคับ ศสคส. ที่จะ
นําเสนอในการประชุครั้งตอไป
ใหมีรายละเอียดมากขึ้น

ปรับปรุงเนื้อหางาน

1 วัน

4
ชั่วโมง

บทที่ 4
เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม
บทนี้จะกล่าวถึงรูปแบบเครือข่ายที่เกิดขึน้ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ความเป็ นมา การ
ดําเนินการ วัตถุ ประสงค์ของเครือข่าย ตลอดจนแนวทางการดําเนินการที่นักวิจยั ได้กําหนด
กรอบไว้ ตลอดจนปจั จัยแห่งความสําเร็จ ซึง่ มีสาระสําคัญดังนี้
4.1 รูปแบบเครือข่ายในจังหวัดสมุทรสงคราม
เครือข่ายในจังหวัดสมุทรสงครามเป็ นลักษณะกลุ่มอาชีพหรือสินค้าเดียวกัน ลักษณะ
การเชื่อ มโยงของเครือ ข่า ยจะเป็ น ในด้า นการตลาด การแลกเปลี่ย นความรู้ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมกันไปซื้อวัต ถุ ดิบ ที่ใ ช้ในการผลิต และรวมกันไปขายสินค้า โดยบาง
เครือข่ายมีหน่ วยงานรัฐเป็ นทีป่ รึกษา บางเครือข่ายไม่ได้พง่ึ งบประมาณภาครัฐ เป็ นต้น ยังไม่มี
การเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร ทัง้ ในการเชื่อมโยงแนวตัง้ (Vertical Linkage) และการเชื่อมโยง
ในแนวนอน (Horizontal Linkage) เพือ่ การเพิม่ ผลิตภาพ (Productivity) เครือข่ายโดยรวม
ส่วนศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเครือข่ายภาคเอกชนสมุทรสงคราม (ศสคส.) (ภาพที่ 4) เป็ น
เครือ ข่า ยที่ม าจากการคิด ค้นของทีม วิจยั ฯ ซึ่ง แตกต่ า งจากเครือ ข่ายอื่นที่เ กิดขึ้น ในจังหวัด
สมุทรสงคราม กล่าวคือเป็ นเครือข่ายทีเ่ ชื่อมโยงทัง้ แนวตัง้ เช่น ต้องการทีจ่ ะเชื่อมโยงทุกกลุ่ม/
องค์กร/เครือข่ายในจังหวัด และเป็ นเครือข่ายที่เชื่อมโยงแนวนอนด้วย เช่น หน่ วยงานภาครัฐ
(เกษตรจังหวัด สหกรณ์ จงั หวัด อุ ต สาหกรรมจังหวัด พาณิช ย์จงั หวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด
ท่องเทีย่ วจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด) และหน่ วยงานภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง (สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด และหอการค้าจังหวัด) ตลอดจนสถาบันวิชาการเป็ นพีเ่ ลีย้ ง ดังนัน้ ศสคส. สามารถเพิม่
ผลิตภาพ โดยรวมของทุกกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายในจังหวัด
นอกจากนี้ ศสคส. ยังมีลกั ษณะดังนี้ ให้บริการข้อมูล (Information Center) และอบรม
ให้ความรู้ ซึง่ สมาชิกสามารถปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้าได้ดขี น้ึ มีช่องทางการจําหน่ าย
มากขึน้ มีแหล่งโฆษณาสินค้า สมาชิกได้รบั ข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการทําธุรกิจกับสมาชิก
และได้รบั การถ่ายทอดความรูท้ างวิชาการและการบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ ศสคส. จะไม่ทาํ ธุรกิจ
แข่งขันกับสมาชิก โดยที่ ศสคส. จะให้บริการแก่สมาชิกดังต่อไปนี้
1) ประเภทของข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทําธุรกิจของสมาชิก
ได้แก่
- ข้อมูลด้านการผลิต
- ข้อมูลด้านการตลาด
- ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี
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- ข้อมูลด้านการจัดการ
- ข้อมูลด้านการวิจยั และพัฒนา
- อื่นๆ ตามความต้องการของสมาชิก
2) จัดทําฐานข้อมูลสมาชิก / ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
3) จัดฝึ กอบรมให้ความรู้ ตามความต้องการของสมาชิก
4) จัดทําวารสารเครือข่ายแม่กลองทุกเดือนให้แก่สมาชิก
5) ประสานงานกับภาครัฐเพือ่ สนับสนุ นความเข้มแข็งในการทําธุรกิจ
6) ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของเครือข่ายและสมาชิก
7) ประสานงานธุรกรรมระหว่างสมาชิกกับสมาชิก หรือสมาชิกกับพ่อค้า นักธุรกิจ หรือ
ผูส้ ง่ ออกทัง้ ในและนอกจังหวัดสมุทรสงคราม และระหว่างประเทศ
8) อื่นๆ

สหกรณ์
(สิ นค้าเกษตร)

กลุ่มพัฒนาสตรี
จังหวัด

ชมรมร้านอาหารและ
แผงลอย

สหกรณ์
(ประมง)

เครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชน

ศูนย์ ส่งเสริมธุรกิจเครือข่ ายภาคเอกชน
สมุทรสงคราม (Samutsongkhram's Center of Business
Promotion Network)

กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา

ชมรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด

สมัชชาอาหาร
ปลอดภัย

เครื อข่าย
โอทอปจังหวัด

หมายเหตุ: ที่ประชุมการจัดตั้งเครื อข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม มีความเห็นร่ วมกันว่าในการเชื่อมเครื อข่าย ควรจะมีกลุ่ม
ต่างๆดังนี้ กลุ่มพัฒนาสตรี จงั หวัด, กลุ่มศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา, เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน, เครื อข่ายโอทอปจังหวัด, ชมรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด, ชมรมร้านอาหารและแผงลอย, สมัชชาอาหารปลอดภัย, สหกรณ์ (ประมง) และสหกรณ์ (สิ นค้าเกษตร) โดยมีสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด, หอการค้าจังหวัด และมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็ นพี่เลี้ยง

ภาพที่ 4 เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
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4.2 ความเป็ นมาของศูนย์ส่งเสริ มธุรกิ จเครือข่ายภาคเอกชนสมุทรสงคราม
ศูนย์สง่ เสริมธุรกิจเครือข่ายภาคเอกชนสมุทรสงคราม (ศสคส.) เกิดขึน้ โดยในระยะแรก
มีการจัดเวทีพบปะ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปญั หาอุปสรรคของกลุ่ม/องค์กร
ภาคประชาชนต่างๆทีม่ อี ยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ลําดับต่อมามีการชีช้ วนให้เห็นถึงประโยชน์
ของการเข้าร่วมโครงการ อีกทัง้ การสร้างความเข้าใจร่วมระหว่างกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน
สหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม และทีมวิจยั ตลอดจนมีการสอบถามความสมัครใจ และความ
ต้องการทีจ่ ะให้เครือข่ายมีภาระหน้าทีอ่ ย่างไร การสังเคราะห์ปญั หา อุปสรรค ของกลุ่ม/องค์กร
ภาคประชาชน สหกรณ์ และเครือ ข่า ยที่มีอ ยู่เ ดิม ในจัง หวัด สมุ ท รสงคราม การประชุ ม เชิง
ปฏิบตั กิ าร และการสาธิตประโยชน์ของเครือข่ายตลอดจนการเสนอแนวความคิดเครือข่ายของ
ทีมวิจยั ให้แก่กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน และสหกรณ์ ทําให้กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน และ
สหกรณ์ ตระหนักถึงความสําคัญ ของการมีเครือข่ายทีเ่ ชื่อมโยงทุกกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน
และ สหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหน่ วยงานภาครัฐ ตลอดจนสถาบันวิชาการเป็ นที่
ปรึก ษา ซึ่งเป็ น การเชื่อมโยงอย่า งครบวงจรทัง้ ในแนวตัง้ และแนวนอน เพื่อเพิ่มผลิต ภาพ
(Productivity) และศักยภาพในการประกอบธุรกิจในระยะยาว ตามแนวความคิดของ Professor
Michael E. Porter (พจนี และคณะ, 2548) จึงได้ร่วมกันจัดตัง้ ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์
ประโยชน์ คณะกรรมการก่อตัง้ ข้อบังคับของ ศสคส.
4.3 การดําเนิ นการของเครือข่ายในปัจจุบนั
เนื่องจากการจัดตัง้ เครือข่ายใหม่นัน้ ต้องใช้เวลา งบประมาณ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ปจั จุบนั การดําเนินการของเครือข่ายอยู่ในระยะจัดตัง้ (ชื่อเครือข่าย วัตถุประสงค์ ประโยชน์
คณะกรรมการก่อตัง้ ข้อบังคับของ ศสคส. สถานที่ตงั ้ และหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็ นพี่
เลีย้ ง)
4.4 วัตถุประสงค์ เป้ าหมายของ ศสคส.
ศสคส. มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1) เพือ่ เป็ นศูนย์รวมองค์กรภาคีเครือข่าย
2) เพือ่ ให้บริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ และช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน
3) เพื่อให้บริการฝึ กอบรมให้ความรูใ้ นด้านการผลิต การตลาด การบัญชี การบริหาร
จัดการ และอื่นๆตามความต้องการของสมาชิกเครือข่าย
4) เพือ่ เป็ นศูนย์ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและบริการของสมาชิก
5) เพือ่ ประสานงานระหว่างสมาชิก กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

37
6) เพือ่ สร้างเครือข่ายทางการตลาดของสมาชิก
7) เพือ่ ส่งเสริมภูมปิ ญั ญา ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน
4.5 แนวทางการดําเนิ นการของทีมวิ จยั ฯที่ได้กาํ หนดกรอบไว้
ทีมวิจยั ฯได้กาํ หนดกรอบการดําเนินการไว้ดงั นี้
1) การจัดเวทีพบปะ ชีช้ วนเข้าร่วมโครงการ และสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่ม/องค์กร
ภาคประชาชน และสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม กับทีมวิจยั
2) สอบถามความสมัครใจ และความต้องการทีจ่ ะให้เครือข่ายมีภาระหน้าทีอ่ ย่างไร
3) สังเคราะห์ปญั หา อุปสรรค ของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน สหกรณ์ และเครือข่ายทีม่ ี
อยูเ่ ดิมในจังหวัดสมุทรสงคราม
4) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และการสาธิตประโยชน์ของเครือข่ายตลอดจนการเสนอ
แนวความคิดเครือข่ายของทีมวิจยั ให้แก่กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน และสหกรณ์
5) การตัง้ ชื่อ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของเครือข่าย
6) การจัดตัง้ คณะกรรมการก่อตัง้ ศูนย์ฯ ประกอบด้วย ตัวแทนที่ร่วมประชุม โดยมี
หนังสือ หรือบันทึกที่เป็ นทางการเห็นชอบให้เป็ นตัวแทนของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน และ
สหกรณ์มาร่วมก่อตัง้
7) พิจารณาหน่วยงานสนับสนุ นจากภาครัฐ
8) พิจารณาลําดับขัน้ ตอนการดําเนินงานก่อตัง้ ศูนย์สง่ เสริมธุรกิจเครือข่ายภาคเอกชน
สมุทรสงคราม
9) พิจารณาสถานทีต่ งั ้ ศูนย์สง่ เสริมธุรกิจเครือข่ายภาคเอกชนสมุทรสงคราม
10) พิจารณางบดําเนินงานของศูนย์สง่ เสริมธุรกิจเครือข่ายภาคเอกชนสมุทรสงคราม
4.6 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
การดําเนินงานของทีมวิจยั ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงครามถือว่าประสบความสําเร็จ และ
ได้รูปแบบเครือข่ายที่เหนือความคาดหวังของสมาชิกทีมวิจยั ทุกท่าน กล่าวคือ ทีมวิจยั ฯได้
ประยุกต์ใช้รปู แบบทีมวิจยั ในพืน้ ที่ 9 จังหวัดนําร่อง (จุฑาทิพย์ และคณะ, 2548) โดยดําเนินการ
วิจ ัย ในลัก ษณะของการวิจ ัย เชิง ปฏิบ ัติก ารสร้า งเครือ ข่ า ยในจัง หวัด สมุ ท รสงคราม ตาม
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริง
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อย่างไรก็ตามทีมวิจยั ได้สงั เคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่าย
ภาคเอกชนสมุทรสงคราม (ศสคส.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สภาพเศรษฐกิจและสังคม เช่น สภาพการแข่งขันทีม่ ากขึน้ ในการดําเนินธุรกิจใน
ั หาราคานํ้ า มัน และค่ า ครองชีพ ที่เ พิ่ม สูง ขึ้น ทํ า ให้ก ลุ่ ม /องค์ก รภาค
ป จั จุ บ ัน ตลอดจนป ญ
ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม ตระหนักถึงความสําคัญของการมีเครือข่าย
2) ผูน้ ํ ากลุ่มฯทีเ่ ข้าร่วมการเชื่อมโยงเครือข่ายต้องเห็นความสําคัญของการมีเครือข่าย
ตลอดจนมีสว่ นร่วมอย่างจริงใจ และสมํ่าเสมอ
3) ทีมวิจยั ฯซึง่ ประกอบด้วยนักวิจยั และผูช้ ว่ ยนักวิจยั ซึง่ มีทงั ้ นักวิจยั และผูช้ ว่ ยนักวิจยั
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนความเชีย่ วชาญของนักวิจยั ทีแ่ ตกต่างกัน และการทํางาน
ที่ประสานเป็ นทีมช่วยหนุ นเสริมให้การสร้างเครือข่ายในพืน้ ที่จงั หวัดสมุทรสงครามเป็ นไปได้
ด้วยดี
4) การสาธิตประโยชน์ของเครือข่ายฯ ทีเ่ ป็ นรูปธรรมให้ผนู้ ํากลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน
ในพื้นที่จงั หวัดสมุทรสงคราม นอกจากจะเพิม่ พูนความรูใ้ นการทําธุรกิจ ยังช่วยให้ผูน้ ํ ากลุ่ม/
องค์กรภาคประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการมีเครือข่าย
5) ความต่อเนื่องในการลงพืน้ ทีข่ องทีมวิจยั ฯ
6) ระยะเวลาการหนุ นเสริมอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ทางทีมวิจยั เห็นว่าน่าจะขยายเป็ น 2 – 3 ปี
ซึง่ จะช่วยให้เครือข่ายฯทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ดาํ เนินกิจกรรมไปได้ดว้ ยดี
7) รูปแบบเครือข่ายฯนี้ มีแห่งแรกในประเทศไทย ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม ทําให้ผนู้ ํ า
กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน อยากมีสว่ นร่วม
8) การสร้างสรรค์กจิ กรรมของ ศสคส. ต้องมีอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ และให้ประโยชน์
กับสมาชิกอย่างเป็ นรูปธรรม
9) บุคลากรของ ศสคส. โดยเฉพาะผูจ้ ดั การต้องเป็ นมืออาชีพ
10) การหนุ นเสริมทางด้านวิชาการจากสถาบันวิชาการ และหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
11) ศสคส. จะต้องให้บริการทีส่ นองความต้องการของสมาชิกทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียม
กัน
4.7 ปัจจัยที่สร้างความเข้มแข็งของ ศสคส.
ความเข้มแข็งของ ศสคส. ประกอบด้วยตัวแปร 3 ด้าน ได้แก่ ตัวแปรด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวแปรด้านตลาด และตัวแปรด้านการเงิน
1) ปจั จัยด้านข้อมูลข่าวสาร
ศสคส. ต้องเป็ นศูนย์รวมข้อมูลเบื้องต้น ทัง้ ทางด้านการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และการจัดทําบัญชี รวมทัง้ การส่งเสริมของภาครัฐ
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2) ปจั จัยด้านตลาด
ศสคส. ต้องเป็ นผูใ้ ห้บริการเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด และพัฒนาส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ตัวสินค้า การพัฒนารูปแบบการผลิตและตัวสินค้า การปรับปรุงคุณภาพ การ
แข่งขันทางด้านราคา ความต้องการของผูซ้ อ้ื และความพึงพอใจของผูซ้ อ้ื ตลอดจนการส่งเสริม
การจัดจําหน่าย
3) ปจั จัยด้านการเงิน
ศสคส. ต้องเป็ นทีป่ รึกษาให้แก่สมาชิกในการหาแหล่งเงินทุน และการใช้เงินทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.8 การบริ หารทีมวิ จยั
คณะวิจยั ประกอบด้วยนักวิจยั ที่มคี วามเชี่ยวชาญแตกต่างกัน ดังนัน้ คณะวิจยั จึงแบ่ง
งานตามความถนัดของนักวิจยั ซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่ อการดําเนินงานวิจยั ในลักษณะนี้ อีกทัง้
คณะวิจยั ทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์กจิ กรรมต่างๆร่วมกัน
จึงมีการประชุม หารือทีมวิจยั ทุกเดือน

บทที่ 5
บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาการดําเนิ นธุรกิ จ
ั หาการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดย
การสัง เคราะห์ เ ครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า กับ การแก้ ไ ขป ญ
กระบวนการจัดการบนฐานความรูใ้ นจังหวัดสมุทรสงคราม มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ตัวแบบในการวิ เคราะห์
การศึกษาครัง้ นี้ได้ใช้ระบบเปิ ด (Open System) ซึ่งพัฒนาขึน้ โดย Daniel Katz,
Robert Kahn และ James Thompson (Jones and George, 2003) เป็ นตัวแบบในการ
ั หาการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ โดยที่ส ภาพแวดล้ อ มจะ
วิเ คราะห์เ ครือ ข่ า ยคุ ณ ค่ า กับ การแก้ไ ขป ญ
ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งจะมีผลต่ อปจั จัย
นําเข้า กระบวนการเปลีย่ นแปลงและผลลัพธ์ ส่วนปจั จัยนําเข้าจะประกอบด้วยปญั หาของกลุ่ม/
องค์กรในการดําเนินธุรกิจและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ การขาดการจัดการตลาด
เชิงรุก ขาดการประสานงานแบบมีส่วนร่วม และมีรูปแบบการดําเนินงานที่ซ้ําซ้อน ทัง้ จํานวน
สมาชิก และประเภทองค์กร (สวมหมวกหลายใบ) กระบวนการเปลี่ยนแปลงจะประกอบด้วย
ศสคส. ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน และสหกรณ์ฯ โดยมีทมี วิจยั ฯ
เป็ นทีป่ รึกษาโดยที่ ศสคส. ให้บริการต่างๆแก่สมาชิกในการดําเนินธุรกิจให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ขึน้ และสามารถแข่งขันในระยะยาวได้ ได้แก่ การให้บริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ และ
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน การบริการฝึ กอบรมให้ความรูใ้ นด้านการผลิต การตลาด การบัญชี
การบริหารจัดการ และอื่นๆตามความต้องการของสมาชิกเครือข่าย และการประสานงาน
ระหว่างสมาชิก กับหน่ วยงานภาครัฐ และเอกชน ผลลัพธ์จะเกี่ยวข้องกับการบริการที่ ศสคส.
ให้กบั สมาชิกเพื่อบรรเทาและหรือแก้ปญั หาของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน และสหกรณ์ฯใน
ระยะสัน้ และระยะยาว ได้แก่ ขนาดตลาดทีก่ ว้างขึน้ มีความสามัคคี ความรูใ้ นการจัดการ และ
สมาชิกมีรายได้เพิม่ ขึน้ (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5 ตัวแบบในการวิเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ไขปญั หาของกลุ่ม/องค์กร
ภาคประชาชน และสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม

สภาพแวดล้อมเศรษฐกิ จ สังคม และการเมือง

ปัจจัยนําเข้า(Input)
- ขาดการจัดการ
การตลาดเชิงรุก

- ขาดการประสานงาน
แบบมีสว่ นร่วม

- มีรปู แบบการ
ดําเนินงานทีซ่ ้าํ ซ้อน ทัง้
จํานวนสมาชิก และ
ประเภทองค์กร (สวม
หมวกหลายใบ)
- ฯลฯ

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
(Conversion Process)
ศูนย์ส่งเสริ มธุรกิ จเครือข่ายภาคเอกชน
สมุทรสงคราม (ศสคส.)
Samutsongkhram's Center of Business
Promotion Network
1) เพือ่ ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็ นประโยชน์ และช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
ทุน
2) เพือ่ ให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้
ในด้านการผลิต การตลาด การบัญชี การ
บริหารจัดการ และอื่นๆตามความต้องการ
ของสมาชิกเครือข่าย
3) เพือ่ ประสานงานระหว่างสมาชิก
กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ผลลัพธ์ (Output)
- ขนาดตลาดทีก่ ว้างขึน้

- มีความสามัคคี และ
ความรูใ้ นการจัดการ

- สมาชิกมีรายได้
เพิม่ ขึน้
- ฯลฯ
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5.2 สรุปผลการวิ เคราะห์ที่ชี้ให้เห็นบทบาทของเครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความ
ยากจน
บทบาท ศสคส. จะประกอบด้วยการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ั หาต่ า งๆของชุ ม ชน ตลอดจนช่ อ งทางการเข้า ถึ ง แหล่ ง ทุ น
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และการแก้ ป ญ
นอกจากนี้ยงั ให้บริการฝึ กอบรมในด้านการผลิต การตลาด การบัญชี การบริหารจัดการ และ
อื่นๆตามความต้องการของสมาชิกศสคส.อีกทัง้ ช่วยประสานงานระหว่างสมาชิกกับหน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
กลุ่ ม /องค์ ก รภาคประชาชน/สหกรณ์ แ ละประชาชนที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในจั ง หวั ด
สมุทรสงครามนัน้ ไม่ได้มปี ญั หาความยากจนเหมือนจังหวัดอื่นๆแต่มปี ญั หาในด้านการดําเนิน
ธุรกิจ เช่น การตลาด (ขาดการจัดการการตลาดเชิงรุก) การผลิต (กระบวนการผลิตตลอดจน
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานทําให้สนิ ค้าขาดคุณภาพ)
การบริหารจัดการ (ขาดการประสานงานแบบมีส่วนร่วม และมีรปู แบบการดําเนินงานทีซ่ ้ําซ้อน
ทัง้ จํานวนสมาชิก และประเภทองค์กร) ตลอดจนการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังทีก่ ล่าวไว้ใน
บทที่ 1
ดังนัน้ ศสคส. จะมีบทบาทในการเพิม่ รายได้ โดยการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่กลุ่ม/องค์กร
ั หาหนี้ สิน ภาคประชาชน (สย.6)
ภาคเอกชน และสหกรณ์ ท่ีป ระกอบกัน เพื่อ ช่ว ยแก้ไ ขป ญ
นักเรียน/นักศึกษามีรายได้อาชีพที่เหมาะสม (สย.4) กล่าวโดยรวม ศสคส. จะมีบทบาทที่ช่วย
เพิม่ รายได้ตลอดจนศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน และสหกรณ์ใน
จังหวัดสมุทรสงครามในระยะยาว

บทที่ 6
สรุปและขอเสนอแนะ
ในบทนี้จะประกอบดวยผลสรุปการดําเนินการของทีมวิจัย ประโยชนที่ไดรับและขอเสนอ
แนะซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
6.1 สรุปผลการดําเนินการ
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อม
โยงเครือขายพันธมิตรระหวางกลุม/องคกรภาคประชาชน และสหกรณ โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน 1
ป เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ ในระยะแรกมีการจัดเวทีพบ
ปะ แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปญ หาอุปสรรคของกลุม/องคกรภาคประชาชน
ตางๆที่มีอยูในจังหวัดสมุทรสงคราม ลําดับตอมามีการชี้ชวนใหเห็นถึงประโยชนของการเขารวม
โครงการ อีกทั้ งการสรางความเขาใจรวมระหวางกลุม/องคกรภาคประชาชน สหกรณ ในจังหวัด
สมุทรสงคราม และทีมวิจัย ตลอดจนมีการสอบถามความสมัครใจ และความตองการที่จะใหเครือ
ขายมีภาระหนาที่อยางไร การสังเคราะหปญหา อุปสรรค ของกลุม/องคกรภาคประชาชน สหกรณ
และเครือขายที่มีอยูเดิมในจังหวัดสมุทรสงคราม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสาธิตประโยชน
ของเครือขายตลอดจนการเสนอแนวความคิดเครือขายของทีมวิจัย ทําใหกลุม/องคกรภาคประชาชน
และสหกรณ ตระหนักถึงความสําคัญ ของการมีเครือขาย จึงไดรวมกันตั้ง ศสคส. ซึ่งเปนเครือขายที่
เชื่อมโยงกลุม/องคกรภาคประชาชน และสหกรณ ทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสงคราม และมีหนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสถาบันวิชาการเปนพี่เลี้ยง ซึ่งเปนการเชื่อมโยงเครือขายทั้งแนวตั้ง
และแนวนอนอยางครบวงจร โดยเปนเครือขายที่ใหบริการขอมูลขาวสาร อบรมใหความรูแกสมาชิก
ไมทําธุรกิจแขงกับสมาชิก และใหบริการอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทําธุรกิจในระยะยาว
อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้มีปญหา อุปสรรค ดังนี้ การนัดกลุมเกษตรกร
องคกรสหกรณ จําเปนตองมีการวางแผนลวงหนาและตองมีการปรับหรือยืดหยุนเพราะมีความไมแน
นอนเกิดขึ้นอยูเสมอ นอกจากนี้การทํางานในแตละภาคสวนของระบบราชการไมไดเชื่อมโยงกัน
อยางตอเนื่อง อีกทั้งเวลาในการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน ตลอดจนระยะเวลาที่
ตองปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ อีกทั้งระยะเวลาในการดําเนินงานคอนขางนอยในการสรางเครือ
ข ายใหม ที่ เป น ประโยชน ต อชุ ม ชนอยางแท จริง การดํ าเนิ น การวิจัย ในครั้งนี้ ข องที ม วิจัยจั งหวัด
สมุทรสงครามนั้นไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ กลุมองคกรและสหกรณ ที่สําคัญคือ กลุม
/องคกรภาคประชาชน และสหกรณที่เขารวมกิจกรรมมีความตองการอยางแทจริงที่จะใหมีเครือขาย

44
“ศสคส.” เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสงคราม แตกระนั้น ศสคส.ที่กําลังเกิดขึ้นนี้ตองไดรับการสนับสนุน
ทางดานวิชาการจากสถาบันวิชาการและหนวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวของกับศสคส.ในระยะเริ่มกอ
ตั้ง
6.2 ประโยชนที่ไดรับ
การดําเนินการโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ไดประโยชน
ดังนี้
6.2.1 ชุดความรูใหม
แนวความคิ ดในการสรางเครือขายที่ ไมเหมือ นกับ เครือขายที่ เกิด ขึ้ นใน
ประเทศไทยกอนหนานี้ ซึ่งไดกลาวไวในบทที่ 4
6.2.2 ทักษะ/ประสบการณใหม
ทีมวิจัยฯไดทักษะ ประสบการณใหม ดังนี้
1) ได รั บ ทราบถึ งวิ ธี ก ารที่ จ ะนํ า กิ จ กรรมในชุ ม ชนมาต อ สานกั น โดยใช
ประโยชนของกลุมเปนหลัก ซึ่งตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
2) กลุมกิจกรรมตางๆรวมทั้งองคกรสหกรณตางมีอัตลักษณของตัวเอง แต
เมื่อไดพบปะถายทอดความคิดเห็นรวมกัน ก็สามารถที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมใหมที่ทุกฝายยอมรับ
3) การสรางเครือขายเปนงานที่ตองใชเวลาและตองทุมเทอยางจริงจังตอ
เนื่องเพื่อใหเกิดการยอมรับ อีกทั้งงบประมาณ ความรู และประสบการณของผูรวมทีมวิจัยฯ เปน
สวนประกอบที่สําคัญ ในการสรางเครือขายใหยั่งยืน
4) ไดประสบการณทําวิจัยแบบมีสวนรวมมากขึ้น
5) การสรางเครือขายเปนทั้งศาสตรและศิลป
6) มีความเขาใจเรื่องเครือขายคุณคามากขึ้น
6.3 ขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้มีขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจัยและขอเสนอแนะสําหรับ
การตอยอดโครงการวิจัยในอนาคตดังนี้
1) ในการสรางเครือขายใหมีความยั่งยืนควรจะใหเวลาและงบประมาณมากกวา 1
ป
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2) ควรมีการติดตามประเมินผล หรือมีทีมสังเกตการณ
3) หลังการกอตั้งเครือขายแลว ควรมีทีมพี่เลี้ยงใหคําปรึกษา และพัฒนาเครือขาย
ใหยั่งยืน
ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอดโครงการวิจัยในอนาคต มีดังนี้
1) ควรมีการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
กับโลกธุรกิจ
2) การพัฒนาธุรกิจ และการผลิตที่สอดคลองกับฐานทรัพยากรของจังหวัด

ภาคผนวก ก
รายชื่อกลุม OTOP ในจังหวัดสมุทรสงคราม
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ตารางภาคผนวกที่ 1ก 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ป 2547 จังหวัดสมุทรสงคราม
1 ตําบล 1ผลิตภัณฑ
ป 2547
ลําดับ
จังหวัด
สมุทรสงคราม
อาหาร
1 น้ําตาลมะพราว
2 น้ําตาลมะพราว
3 น้ําตาลมะพราว
4 น้ําตาลมะพราว
5 น้ําตาลมะพราว
6 สมโอขาวใหญ
7 สมโอขาวใหญ
8 สมโอขาวใหญ

กลุม

ที่อยู

กลุมแมบานตลาดน้ําทาคา 1 ม.2 ต.ทาคา อ.อัมพวา
กลุมแมบานเกษตรกรดาง 34 ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมือง
โดง
กลุมอาชีพทําน้ําตาล
25 ม.2 ต.บางกระบือ อ.บางคนที
มะพราว
กลุมแมบาน อบต.ลาดใหญ 162 ม.4 ต.ลาดใหญ อ.เมือง
กลุมน้ําตาลมะพราวคลอง 93/2 ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมือง
เขิน
กลุมสมโอขาวใหญไรสาร 29/2 ม.3 ต.บางพรม อ.บางคนที
พิษ
กลุมปรับปรุงคุณภาพผลไม 1 ม.3 ต.บางพรม อ.บางคนที

เบอรโทร

034-766323,
06-7898130
034-714900
034-730067,
013846835
01-5151572
01-0060312
034-761985,
09-8297100
034-730824

9 สมโอขาวใหญ

กลุมปรับปรุงคุณภาพผลไม 19 ม.1 ต.โรงหีบ อ.บางคนที
ตําบลโรงหีบ
กลุมสมโอบานขันแตก
15 ม.3 ต.บางขันแตก อ.เมือง

09-9631339

10 สมโอขาวใหญ

กลุมแปรรูปผลไม

49 ม.6 ต.แควออม อ.อัมพวา

01-4825527

11 สมโอขาวใหญ

กลุมสงเสริมอาชีพสตรีอาสา 16 ม.1 ต.แควออม อ.อัมพวา
พัฒนาแควออม
กลุมบางแคสามัคคี
46/1 ม.3 ต.บางแค อ.อัมพวา

09-4506200,
034-751731
09-0178310

12 สมโอขาวใหญ
13 สมโอขาวใหญ
14 สมโอขาวใหญ
15 สมโอขาวใหญ

21 ม.8 ต.ทาคา อ.อัมพวา
กลุมปรับปรุงคุณภาพสมโอ 35/1 ม.6 ต.เหมืองใหม อ.อัมพวา

กลุมสมโอปลอดสาร หมู 9 46 ม.9 ต.เหมืองใหม อ.อัมพวา
เหมืองใหม
16 หอยหลอดแปรรูป กลุมอาชีพแปรรูปอาหาร 33 ม.3 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง
ทะเล
17 เจแหมมปลาหมึกอบ กลุมแมบานเกษตรกร
19/1 ม.4 ต.ทายหาด อ.เมือง
กรอบ
ทานตะวัน

034-761783

01-5265157
06-0178179
09-9132629,
034735079
034-713612
06-7541084
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ตารางภาคผนวกที่ 1ก 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ป 2547 จังหวัดสมุทรสงคราม (ตอ)
1 ตําบล 1ผลิตภัณฑ
ป 2547
กลุม
ที่อยู
เบอรโทร
ลําดับ
จังหวัด
สมุทรสงคราม
18 ปลาหมึกอบกรอบ กลุมแมบานศูนยผลิตและ 162/3 ซ.บางจะเกร็ง2 ต.แมกลอง อ.เมือง 034-713585,
สามรส
จําหนายอาหารทะเลแปรรูป
068432599
ชุมชนเมือง
19 ปลาหยอง
กลุมสตรีและเยาวชนส
23/2 ม.8 ต.บางแกว อ.เมือง
034-716677,
หกรณประมงบางจะเกร็ง01-3089020
บางแกว
20 ปลาแกวสามรส
กลุมแมบานนาเกลือบาง 60/4 ม.4 ต.บางแกว อ.เมือง
034-718184,
01-9855783
แกว2
21 กะปเจเล็ก
27/1 ม.10 ต.บางแกว อ.เมือง
06-3515400,
09-2297177
22 กะปเคยตาดํา
36 ม.6 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา
034-732271
23 กะปเคยตาดํา

กลุมอาชีพทํากะปคลองโคน 19/2 ม.2 ต.คลองโคน อ.เมือง

034-731160,
09-8875573
24 น้ําปลาแทตราซีฟูดส ห.จ.ก.โรงงานน้ําปลาแสง 50 ถ.ราษฎรประสิทธิ์ ต.แมกลอง อ.เมือง 034-711108
ไทย(เกา)(SMEs)
25 ซีอิ๋ว
โรงงานลิ้มเส็งฮวด(SMEs) 81 ม.7 ถ.พระราม2 ต.บางแกว อ.เมือง 034-714394
26 ปลาหวานแมวันดี

52/2 ม.10 ถ.บานแพ-สมุทรสงคราม
ต.บานปรก อ.เมือง
18/1 ม.3 ต.แควออม อ.อัมพวา

27 ปลาสมสมุนไพร

กลุมแปรรูปพัฒนา

28 ปลาสลิดแดดเดียว

31 กลวยน้ําวาแผนอบ

กลุมสตรีพัฒนาแปรรูปปลา 19/4 ม.5 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา
แดดเดียว
กลุมแมบานเกษตรกรแปร 2/1 ม.6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา
รูปปลาปลาสลิด
กลุมแมบานเกษตรกรดอน 15 ม.4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที
มะโนราสรางสรรค
104 ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที

32 กลวยทอดเนย

กลุมอาชีพสตรีคลองเขิน

11 ม.8 ต.คลองเขิน อ.เมือง

33 กลวยเบรคระเบิด

กลุมแมบานวัดคริสตใน

56 ม.1 ต.บางยี่รงค อ.บางคนที

29 ปลาสลิดแดดเดียว
30 กลวยอบกรอบ

034-751128
034-749268,
09-8998906
09-8115715
09-9193368
034-769234,
01-8562093
034-761013,
018281203
034-749337,
06-0067682
034-761461
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ตารางภาคผนวกที่ 1ก 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ป 2547 จังหวัดสมุทรสงคราม (ตอ)
1 ตําบล 1ผลิตภัณฑ
ป 2547
กลุม
ที่อยู
ลําดับ
จังหวัด
สมุทรสงคราม
34 กลวยเบรคแตก
กลุมแมบานเกษตรกรดา 54 ม.3 ถ.ทายหาดพัฒนา ต.ทายหาด
หลา
อ.เมือง
35 กาละแมกลวย
กลุมสตรีเทศบาลบางนก 17/2 ม.5 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที
แขวก
36 กลวยกวนเพชรสมุทร กลุมแมบานกลวยกวนเพชร 37 ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา
สมุทรชุมชนโรงเจ
37 ผลไมกวน
กลุมสตรีบานปราโมทย 41/1 ม.4 ต.บานปราโมทย อ.บางคนที
38 กลวยกวน

กลุมแมบานสวนหลวง

5 ม.9 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา

เบอรโทร
034-767464
09-0121409,
09-3698675
01-2917102,
034-725056
034-399336,
01-6359533
034-749123

39 ขาวตังหนาปลาหยอง กลุมแมบานเกษตรกรทาย 51/1 ม.6 ต.ทายหาด อ.เมือง
หาด
40 ขนมกาละแมรามัญ กลุมแมบานกาละแมรามัญ- 274 ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง
พัฒนา
41 ขาวเหนียวมูน
42/1 ม.3 ต.กระดังงา อ.บางคนที

034-714274,
09-4767767
01-3658274,
06-0188917
034-730712

42 คุกกี้

034-762344,
01-2692438
034-761084

43 ผัก-ผลไมแชอิ่ม

31 ม.5 ต.ยายแพง อ.บางคนที
กลุมสตรีเกษตรพัฒนา

27 ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที

44 วุนน้ํามะพราวในน้ํา บ.กุหราบฟูดส(SMEs)
เชื่อม
45 ขนมไทยโบราณ
กลุมขนมไทยโบราณ
46 ทองมวนสมุนไพร

14 ม.1 ถ.บานแพ-สมุทรสงคราม ต.บาน 034-720644
ปรก อ.เมือง
120/1 ม.3 ต.บางชาง อ.อัมพวา
034-751677,
05-1282618
กลุมสตรีชุมชนบานโพธิ์งาม 12 ม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที
034-730392

47 ขนมโมจิ

กลุมอาชีพสตรีวัดศรี

48 ขนมจามงกุฎ
49 ขนมไทยในวรรณคดี,
ขนมไทยโบราณ
50 ลอดชอง
สมุนไพร"รจนา"
51 ลอดชองสิงคโปรตรา
บางคนที

65 ม.9 ต.คลองเขิน อ.เมือง

034-717885

119/1 ม.9 ต.บางชาง อ.อัมพวา

034-751902

กลุมอนุรักษขนมไทยในวร 123 ถ.เลียบนที ต.อัมพวา อ.อัมพวา
รณคดี
กลุมแมบานปรกราฎรรัง 159/11 ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนที
สฤษฏ
กลุมแมบานเกษตรกรวัด 41/1 ม.9 ต.กระดังงา อ.บางคนที
ไทรสรางสรรค

034-725618,
01-5724593
034-761241
034-730355,
01-9351962
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ตารางภาคผนวกที่ 1ก 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ป 2547 จังหวัดสมุทรสงคราม (ตอ)
1 ตําบล 1ผลิตภัณฑ
ป 2547
กลุม
ลําดับ
จังหวัด
สมุทรสงคราม
52 ลอดชองไทย
กลุมลอดชองไทย

ที่อยู

เบอรโทร

62 ม.11 ต.กระดังงา อ.บางคนที

034-761086

8 ม.4 ต.บางกุง อ.บางคนที

034-761361

53 น้ําพริกแมแดง

กลุมน้ําพริกวัดตรี

54 น้ําพริกเผา

กลุมแมบานเกษตรกรบาน 16 ม.7 ถ.พระราม2 ต.บางแกว อ.เมือง 01-9953785
บางแกว
แมบานตําบลบางขันแตก 56 ม.10 ต.บางขันแตก อ.เมือง
01-8565472,
034-732405
กลุมแมบานเกษตรกรเทิด 47 ม.9 ถ.เทศบาล ต.เหมืองใหม อ.อัมพ 034-735106
ไทรวมใจ
วา
กลุมสตรีพัฒนาบานสวนทุง 15/2 ม.7 ต.คลองเขิน อ.เมือง
034-752326

55 น้ําพริกเผา
56 น้ําพริกแมทองหอ
57 ไขเค็มน้ํามะพราว
สมุนไพร
58 หมูยาง
59 หมูอบน้ําผึ้งยางแม
กลอง
เครื่องดื่ม
60 น้ําตาลสด
61 สุราผลไม
62 ไวนผลไม
63 น้ําลูกยอจินดามณี

รานขาวหมูยาง(ปา
กวน)(SMEs)

198/43 ถ.แหลมใหญ ต.แมกลอง อ.เมือง 034-736800,
01-7548755
36/1 ม.6 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา
034-751607,
019951461

ห.จ.ก.โรงงานน้ําตาลสดส 15 ม.4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที
เตอริไลส(SMEs)
กลุมเกษตรกรทําสวนโรง 10 ม.6 ต.โรงหีบ อ.บางคนที
หีบ
กลุมเกษตรกรทําสวนแคว 1/1 ม.1 ต.แควออม อ.อัมพวา
ออม
90/29 ม.4 ต.เหมืองใหม อ.อัมพวา

ผาและเครื่องแตง
กาย
64 ผามัดยอม
กลุมสตรีและเยาวชนวัด 17 ม.2 ต.บางยี่รงค อ.บางคนที
คริสตใน
65 ผามัดยอมจากสีธรรม กลุมเปลือกไมบานเขายี่สาร 60/1 ม.1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา
ชาติ
66 รองเทาหนังและพีวีซี กลุมสงเสริมอาชีพและธุรกิจ 62/1 ม.1 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา
ชุมชน

034-769154-5
034-734146,
09-9139382
01-1980148
09-5284799

034-763027,
034-761461
034-763027,
019061120
09-0752185
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ตารางภาคผนวกที่ 1ก 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ป 2547 จังหวัดสมุทรสงคราม (ตอ)
1 ตําบล 1ผลิตภัณฑ
ป 2547
ลําดับ
จังหวัด
สมุทรสงคราม
ของใชและของ
ประดับตกแตง
67 เครื่องเบญจรงค
68 เครื่องเบญจรงค
69 ปายไมลิ้นจี่

กลุม

ทิพยบารมีเบญจ
รงค(SMEs)
กลุมผลิตภัณฑไมลิ้นจี่

ที่อยู

เบอรโทร

35/3 ม.9 ต.บางชาง อ.อัมพวา

06-1649296

5/1 ม.7 ต.บางชาง อ.อัมพวา

034-752971

10 ม.5 ต.บางสะแก อ.บางคนที

034-734359

70 พวงมาลัยเรือ

986 ถ.ราชญาติรักษา ต.แมกลอง อ.เมือง 034-711113

71 ดอกไมประดิษฐ

131 ถ.ทางเขามือง ต.แมกลอง อ.เมือง

72 จักสานกานมะพราว กลุมเกษตรกรจักสานบาง 18 ม.5 ต.บางแค อ.อัมพวา
แค
73 จักสานกานมะพราว กลุมจักสานกานมะพราว 120/1 ม.3 ต.บางชาง อ.อัมพวา
บางชาง
74 หัตถกรรมรีไซเคิลจาก กลุมหัตถกรรมรีไซเคิลชุม 37 ม.1 ต.เหมืองใหม อ.อัมพวา
กระปอง
ชนวัดอินทราราม
75 เครื่องดนตรีไทย
168 ม.5 ถ.ปากทอสายเกา ต.ปลาย
(จะเข)
โพงพาง อ.อัมพวา
76 สมอเรือ
ห.จ.ก.รุงมณีแมกลองอินดัส 40/6 ม.5 ถ.พระราม2 ต.แหลมใหญ
เตรียล(SMEs)
อ.เมือง
77 ซึ้งนึ่งขาว(ไมเขา
บริษัท สมบูรณพัฒนาส 54/1 ม.10 ต.บานปรก อ.เมือง
เกณฑ 6 ประเภท) แตนเลส 1999
จํากัด(SMEs)
78 ถานกะลามะพราวอัด กลุมทําถานกะลามะพราว 52 ม.3 ต.บางกระบือ อ.บางคนที
แทง
อัดแทง
ศิลปประดิษฐและ
ของที่ระลึก
79 ดินหอมมะลิ"มาลัย7 ม.5 ต.โรงหีบ อ.บางคนที
กลวยไม"
80 กะลาบรรเลง
กลุมกะลาบรรเลง
45 ม.3 ต.บางกระบือ อ.บางคนที
81 ผลิตภัณฑจากกะลา กลุมกระดังงาสามัคคี
มะพราว

159/8 ม.6 ต.กระดังงา อ.บางคนที

01-0053426
034-733307
034-751677
07-0652034

034-751382
034-751382

034-761056

034-762352
034-730347,
06-0225378
034-730596
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ตารางภาคผนวกที่ 1ก 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ป 2547 จังหวัดสมุทรสงคราม (ตอ)
1 ตําบล 1ผลิตภัณฑ
ป 2547
ลําดับ
จังหวัด
สมุทรสงคราม
82 โคมไฟจากมะพราว
83 พวงกุญแจ12ราศี
84 จักสานกานมะพราว
85 บานทรงไทยจําลอง
86 บานทรงไทยจําลอง

กลุม

90 หัตถกรรมปนจิ๋ว
91 ขนมจิ๋ว

93 เครื่องเบญจรงค
94 เบญจรงค

เบอรโทร

124/30 ถ.แมกลอง-บางแพ ต.แมกลอง
อ.เมือง
41 ม.5 ต.จอมปลวก อ.บางคนที

034-715322

40/1 ม.9 ต.บางชาง อ.อัมพวา

034-725919

26/4 ถ.เอกชัย ต.แมกลอง อ.เมือง
119/11 ม.12 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ
อ.เมือง
65 ม.12 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ อ.เมือง

034-711039,
06-7526224
034-715271,
01-9958095
034-715050

129 ม.9 ต.บางชาง อ.อัมพวา

09-7462433

32 ม.7 ต.บางชาง อ.อัมพวา

034-751322

กลุวหัตถกรรมกะลา
034-762484,
09-9845316
มะพราว
กลุมอาชีพจักสาน
9/2 ม.4 ต.บานปรก อ.เมือง
034-730117,
01-4055643
กานมะพราว
กลุมหัตถกรรมบานทรงไทย 3/5 ม.11 ต.กระดังงา อ.บางคนที
034-730117,
จําลอง
01-4055643
กลุมหัตถกรรมบานทรงไทย 1 ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา 09-6849936
บางชาง
69/49 ม.12 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ อ.เมือง 05-1315667

87 เรือนไทยภาคกลาง
จําลอง
88 หัตถกรรมไมสัก(ยังไม กลุมหัตถกรรมไมสักบาง
ไดรับแจงผลการคัด ชาง
สรร)
89 เรือประมงจําลอง
ส.สมุทรคีรีรักษ(SMEs)

92 เครื่องเบญจรงค

ที่อยู

กลุมเยาวชนฉัตรศักดา
เบญจรงค
ปนสุวรรณเบญจ
รงค(SMEs)

125/23-24 ถ.ทางเขามือง ต.แมกลอง
อ.เมือง
95 ดอกไมประดิษฐผาใย กลุมดอกไมประดิษฐผาใย 115 ม.10 ต.เหมืองใหม อ.อัมพวา
บัว
บัว
สมุนไพรที่ไมใช
อาหาร
96 น้ํามะพราวบริสุทธิ์
29 ม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที

034-712411
06-1644899

034-730788
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ตารางภาคผนวกที่ 1ก 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ป 2547 จังหวัดสมุทรสงคราม (ตอ)
1 ตําบล 1ผลิตภัณฑ
ป 2547
กลุม
ลําดับ
จังหวัด
สมุทรสงคราม
97 สบูเหลวสมุนไพร
กลุมสตรีตําบลกระดังงา

ที่อยู

98 แชมพูสมุนไพรดอก กลุมแมบานเกษตรกรบาง 36/1 ม.3 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง
อัญชัน
จะเกร็ง
99 แชมพูสมุนไพร
กลุมเกษตรกรดาวเรือง 32 ม.10 ต.บางขันแตก อ.เมือง

034-761817,
01-9223486
034-714409,
06-8088000
034-767052

100 เกลือขัดผิวมะขาม

034-736640

101 ไอซจูเนียร
102 น้ําหมักชีวภาพปรุง
แตง
103 ลูกประคบสมุนไพร
พาสเจอรไรส

ธนสินสมุนไพร

58 ม.9 ต.กระดังงา อ.บางคนที

เบอรโทร

124/19 ม.6 ถ.กิตติคาไม ต.แหลมใหญ
อ.เมือง
29/9 ต.แมกลอง อ.เมือง

กลุมแมบานเกษตรกรบาน 19 ม.3 ต.บานปรก อ.เมือง
ปรก
กลุมสมุนไพรบานสวนบาง 1 ม.9 ต.บางคนที อ.บางคนที
คนที

034-714601
034-720236
01-7926630

ภาคผนวก ข
เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
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ตามที่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ไดกําหนดใหคณะ
อนุกรรมการสนับสนุ นและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ระดับจังหวัด แตงตั้งคณะ
ทํางานเครือขายชุมชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตาม
การดําเนินงานกองทุนหมูบาน ระดับจังหวัด
คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จังหวัด
สมุทรสงคราม ดังนี้
1.นายสงัด
เหลาประทุม
ประธานกรรมการเครือขายฯ
2.นายสุริยา
หรือประเสริฐ รองประธานกรรมการฯ
3.นายนฤทธิ์
เอี่ยมสุกใส
รองประธานกรรมการฯ
4.นายสุชาติ
บัวบาง
เหรัญญิก
5.นางเกสรี
เต็มสวาท
เหรัญญิก
6.นายสุชิน
เลขาวิจิตร
เหรัญญิก
7.นายสมฤทธิ์ วงษสวัสดิ์
ประชาสัมพันธ
8.นายเสนอ
นุชดิษฐ
ประชาสัมพันธ
9.นายบรรจง
ออนละมัย
ประชาสัมพันธ
10.นางนภัทร จาตุรัส
เลขานุการ
11.นางนฤมล สิทธิแสงชัย
เลขานุการ
12.นายสุธรรม แพทยจะเกร็ง กรรมการฯ
13.นายแกว
สังขทอง
กรรมการฯ
14.นายยอดชาย ปนโสภา
กรรมการฯ
15.นายนุกูล
เรืองโรจน
กรรมการฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด ประกอบ
ดวย
1.พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
2.นายสมัคร
เกิดสําอางค
สมาชิกสภาจังหวัด
3.นายวิโรจน
เหลาประทุม
ที่ปรึกษานายก อบจ.
มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1.รวบรวมปญหา ความตองการ ของกองทุนหมูบาน และกองทุนชุมชนเมือง เสนอตอคณะ
อนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ระดับจังหวัด
2.วิเคราะหความตองการ จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อแกไขปญหาการดําเนินงาน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
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3.ประสานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของ
สนับสนุนการดําเนินงานดานวิชาการ งบประมาณ
4.ใหการสนับสนุนเครือขายกองทุนหมูบาน ระดับตําบล และอําเภอ
5.ประสานใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุม
ชนเมือง ระหวางกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตางๆ
6.เชื่อมโยงเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกับจังหวัดอื่นๆ
7.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
ระดับจังหวัด มอบหมาย
ที่มา : คําสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 659/2548 เรื่อง แตงตั้ง คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมู
บานและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2548
โดย นายประภาศ บุญยินดี รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม

ภาคผนวก ค
เครือขาย OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม
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คณะกรรมการเครือขาย OTOP ระดับจังหวัด ดังนี้
1.นายวินัย
รุงฤทธิเดช
ประธานกรรมการเครือขายฯ
2.นายปรีชา
ศรีประภา
รองประธาน (1)
3.นายธันยนันท
อภิจิรวัฑฒ รองประธาน (2)
4.นายวรพงษ
แสงเจริญถาวร เหรัญญิก
5.นางสาวอรพิน
ประชานิยม ผูชวยเหรัญญิก
6.นางรุงฤดี
ถวิลรักษ
นายทะเบียน
7.นางกัลยาณี
บุษบก
นายทะเบียน
8.นายณรงค
แสงพันธ
นายทะเบียน
9.นางสาวกรองแกว ลิ้มไพบูรณ
กรรมการรับผิดชอบดานการตลาด
10.นายบุญชัย
คล้ําจิต
กรรมการรับผิดชอบดานการตลาด
11.นางสาวศรีประไพ นิลศรี
กรรมการรับผิดชอบดานการตลาด
12.นายยอดชาย ปนโสภา
กรรมการรับผิดชอบดานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ
13.นายสมหมาย สมปรุง
กรรมการรับผิดชอบดานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ
14.นางจุฬา
จันทรเพ็ง กรรมการรับผิดชอบดานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ
15.นางอรุณี
ศรีราษฎร
กรรมการรับผิดชอบดานประสานงานและประชาสัมพันธ
16.นางรําพา
คําวัฒนะกุล กรรมการรับผิดชอบดานประสานงานและประชาสัมพันธ
17.นางทองเจือ
ปนสวาสดิ์
กรรมการรับผิดชอบดานประสานงานและประชาสัมพันธ
18.นายสุเทพ
แคลวภัยพาล กรรมการรับผิดชอบดานเยาวชน
19.นางเกสรี
เต็มสวาท
กรรมการรับผิดชอบดานเยาวชน
20.นายธนฉัตร
โพธิ์ออง
กรรมการรับผิดชอบดานเยาวชน
21.นางสุกัญญา
ศรีสมพร
กรรมการ
22.นางพัชรี
พันธเสน
กรรมการ
23.นางพิชชาภา
รอดคลาย
กรรมการ
24.นางอุไร
สีเหลือง
กรรมการ
25.นายสมปอง
ศิริไล
กรรมการ
26.นางรจนา
ศรีราษฎร
กรรมการ
27.นางสาวนารีรัตน เจริญชาง
กรรมการ
28.นางสาวฉวีวรรณ หัตถกรรม
กรรมการ
29.นางอรวรรณ
เต็มเปยม
กรรมการ
30.นายธนภัทธ
รวมสุข
กรรมการและเลขานุการ
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มีหนาที่ ดังนี้
1.กําหนดนโยบายดําเนินงานของเครือขาย OTOP ระดับจังหวัด
2.จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
3.จัดทําฐานขอมูลกลุม/ขอมูลผลิตภัณฑของเครือขายฯ
4.สงเสริมดานการผลิต การตลาด (ตลาดชั่วคราว-ถาวรอยางตอเนื่อง)
5.จัดกิจกรรมหาทุน และกิจกรรมอื่นๆ
6.อบรมใหความรู เปนศูนยกลางการเรียนรูรวมกันระดับจังหวัด
7.สงเสริม พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ
8.ประชาสัมพันธกิจกรรมของเครือขายฯ
9.ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ที่มา : คําสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 1252/2548 เรื่อง แตงตั้ง คณะกรรมการเครือขาย OTOP
ระดับจังหวัด สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2548 โดย นายวิชชา ประสานเกลียว ผูวาราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น งานของคณะกรรมการเครือ ข าย OTOP ระดั บ อํ า เภอ และระดั บ
จังหวัด มีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือขาย OTOP ระดับ
อําเภอและระดับจังหวัดขึ้นตามที่ไดทบทวนและปรับปรุง
คณะกรรมการเครือขาย OTOP ระดับอําเภอ ดังนี้
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
1.นายวินัย
รุงฤทธิเดช
ประธานกรรมการเครือขายฯ
2.นายธนภัทธ
รวมสุข
รองประธานฯ
3.นายวรพงษ
แสงเจริญถาวร เหรัญญิก
4.นางสุกัญญา
ศรีสมพร
นายทะเบียน
5.นายบุญชัย คล้ําจิต
กรรมการรับผิดชอบดานการตลาด
6.นายสมหมาย สมปรุง
กรรมการรับผิดชอบดานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ
7.นางรําพา
คําวัฒนะกุล กรรมการรับผิดชอบดานประสานงานและประชาสัมพันธ
8.นางเกสรี
เต็มสวาท
กรรมการรับผิดชอบดานเยาวชน
9.นางพัชรี
พันธเสน
กรรมการ
10.นายณรงค
แสงพันธ
กรรมการและเลขานุการ
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อําเภออัมพวา
1.นายธันยนันท
อภิจิรวัฑฒ
ประธานกรรมการเครือขายฯ
2.นางสาวศรีประไพ นิลศรี
รองประธานฯ
3.นางสาวอรพิน
ประชานิยม
เหรัญญิก
4.นางบาหยัน
รอดคลาย
นายทะเบียน
5.นางจุฬา
จันทรเพ็ง
กรรมการรับผิดชอบดานการตลาด
6.นางอุไร
สีเหลือง
กรรมการรับผิดชอบดานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ
7.นางกัลยาณี
บุษบก
กรรมการรับผิดชอบดานประสานงานและประชาสัมพันธ
8.นายธนฉัตร
โพธิ์ออง
กรรมการรับผิดชอบดานเยาวชน
9.นางชอง
ทับทิมทอง
กรรมการ
10.นางชนัญญา
คชเสนีย
กรรมการ
11.นางศรัญญา
เพ็ชรรัตน
กรรมการ
12.นางสมปอง
พวงสมบูรณ
กรรมการ
13.นางอรุณี
ศรีราษฎร
กรรมการและเลขานุการ
อําเภอบางคนที
1.นายปรีชา
ศรีประภา
ประธานกรรมการเครือขายฯ
2.นายยอดชาย
ปนโสภา
รองประธานฯ
3.นายสมปอง
ศิริไล
เหรัญญิก
4.นายเก็บ
หัตถกรรม
นายทะเบียน
5.นางอรวรรณ
เต็มเปยม
กรรมการรับผิดชอบดานการตลาด
6.นางรจนา
ศรีราษฎร กรรมการรับผิดชอบดานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ
7.นางทองเจือ
ปนสวาสดิ์ กรรมการรับผิดชอบดานประสานงานและประชาสัมพันธ
8.นางสาวฉวีวรรณ หัตถกรรม กรรมการรับผิดชอบดานประสานงานและประชาสัมพันธ
9.นายสุเทพ
แคลวภัยพาล กรรมการรับผิดชอบดานเยาวชน
10.นางรุงฤดี
ถวิลรักษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ดังนี้
1.จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
2.จัดทําฐานขอมูลกลุม/ขอมูลผลิตภัณฑของเครือขายฯ
3.สงเสริมดานการผลิต การตลาด
4.จัดกิจกรรมหาทุน และกิจกรรมอื่นๆ
5.การประสานงานระหวางเครือขายฯ
6.วางแผนดําเนินงานของเครือขายฯ
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7.ประชาสัมพันธกิจกรรมของเครือขายฯ
8.ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ที่มา : คําสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 1253/2548 เรื่อง แตงตั้ง คณะกรรมการเครือขาย OTOP
ระดับอําเภอ สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2548 โดย นายวิชชา ประสานเกลียว ผูวาราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาคผนวก ง
ภาพกิ จกรรม
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ภาคผนวก จ
แบบสอบถาม
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สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
(การสรางเครือขายพันธมิตรระหวางกลุม/องคกรประชาชน และสหกรณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม)
แบบสอบถาม
ก.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.ชื่อผูตอบแบบสอบถาม....................................................................................................................
ตําแหนง..............................................................................................................................................
ที่อยูเลขที่..............หมูที่………...ซอย……………….………ถนน……………..………………….
ตําบล…………….อําเภอ……………….จังหวัด………………….รหัสไปรษณีย…………….…...
โทรศัพท...................................................โทรศัพทมือถือ................................................................
ข.ขอมูลทั่วไปของสหกรณ / กลุมเกษตรกร / กลุมOTOP/ กลุมที่ทานสังกัด
1. ชื่อสหกรณ…………………………………..
กลุมเกษตรกร……………………………….. กลุมOTOP………………………………….
กลุม………………………………………….
2.สินคาและบริการหลัก
2.1…………………………….….….………..2.2……………..……………………………
2.3……………………………………………
3.กิจกรรมที่เชื่อมโยงในขอ 2 ทานเชื่อมโยงกับกลุมหรือองคกรใดบาง
ชื่อสหกรณ………………………………………………………………………………
กลุมเกษตรกร……………………………………………………………………………
กลุมOTOP………………………………………………………………………………
กลุม……………………………………………………………………………………...
4.กลุมของทานมีจุดแข็งดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ดานการตลาด
ดานการผลิต
ดานปจจัยการผลิต
ดานการเงิน
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................
5.ทานสนใจจะเขารวมประชุมกิจกรรมการสรางเครือขายพันธมิตรระหวางกลุม/องคกรประชาชน
และสหกรณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในครั้งตอไปหรือไม
ยินดีเขารวม
ไมยินดีเขารวม
6.ทานคิดวาควรมีชมรมประสานงานของเครือขายพันธมิตรระหวางกลุม/องคกรประชาชน
และสหกรณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามหรือไม
ควรมี
ไมควรมี
7.ขอเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………….
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอขอบคุณทุกทานที่ตอบแบบสอบถาม
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โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
(การจัดตั้งองคกรเครือขายเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการทําธุรกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม)
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มี 3 สวน สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของสหกรณ / กลุมเกษตรกร / กลุม
OTOP/ กลุมที่ทานสังกัด สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ ขอมูลที่ไดจะนําไปใชในงานวิจัยเทานั้น ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือในการตอบแบบสอบ
ถามตามความเปนจริงมากที่สุด
กรุณาตอบคําถามและทําเครื่องหมาย / ลงหนาคําตอบที่ทานเห็นวาเหมาะสม

ก.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.ชื่อผูตอบแบบสอบถาม....................................................................................................................
ตําแหนง..............................................................................................................................................
โทรศัพท...................................................โทรศัพทมือถือ................................................................
2.เพศ ชาย หญิง
3.อายุ…………ป
4.ระดับการศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมตอนปลาย/ปวช อนุปริญญา/ปวส
ปริญญาตรี
ปริญญาโท/สูงกวา
อื่นๆ โปรดระบุ………………..
ข.ขอมูลทั่วไปของสหกรณ / กลุมเกษตรกร / กลุมOTOP/ กลุมที่ทานสังกัด
1. ชื่อสหกรณ…………………………………..
กลุมเกษตรกร……………………………….. กลุมOTOP………………………………….
กลุม………………………………………….
2.สินคาและบริการหลัก
2.1…………………………….….….………..
2.2……………..……………………………
2.3……………………………………………
3.กลุมของทานมีจุดแข็งดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ดานการตลาด
ดานการผลิต
ดานปจจัยการผลิต
ดานการเงิน
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................
4.กลุมของทานมีจุดออนดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ดานการตลาด
ดานการผลิต
ดานปจจัยการผลิต
ดานการเงิน
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอขอบคุณทุกทานที่ตอบแบบสอบถาม
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5.ทานคิดวาควรมีการจัดตั้งองคกรเครือขายเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการทําธุรกิจของจังหวัด
สมุทรสงครามหรือไม
ควรมี
ไมควรมี
6.ทานตองการที่จะใหองคกรเครือขายฯ สนับสนุนขอมูลใหแกธุรกิจของทานในดานใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ดานการผลิต
ดานปจจัยการผลิต
ดานการตลาด
ดานการเงิน
ดานวิชาการ/ขอมูลขาวสาร
ดานการวิจัยและพัฒนา
อื่นๆโปรดระบุ

ค.ขอเสนอแนะ

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอขอบคุณทุกทานที่ตอบแบบสอบถาม

ภาคผนวก ฉ
ผลการดําเนินงานแกไขปญหาสังคมและความยากจนของอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
อําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา

รายงานกลั่นกรองขอมูล (Verify) ผูจดทะเบียนปญหาสังคมและความยากจน
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
ขอมูลสะสมการกลั่นกรองขอมูลรวมตั้งแตกอนวันที่ 1 สิงหาคม 2548 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2548

ที่

1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8

(1)
ประเภทปญหา
ที่ดินทํากิน
ไมมีที่ดินทํากิน
มีที่ดินทํากินแตไมพอ
มีที่ดินแตไมมีเอกสารสิทธิ์
คนเรรอน
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
นร./น.ศ.มีรายไดอาชีพที่เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินภาคประชาชน
หนี้ในระบบ
หนี้นอกระบบ
ที่อยูอาศัย
ดานอื่นๆ
รวม

(2)
จํานวนผูจด
ทะเบียนทั้ง
หมด
1,689
170
75
8
8
108
80
1,520
1,558
3,975
2,144
11,335

ผลการกลั่นกรอง (Verify)
ผูไมประสงคขอรับการ ผูตองการความชวยเหลือ
ชวยเหลือ (Want)
(Need)
(3)
(4)
(5)
(6)
ราย
รอยละ
ราย
รอยละ
731
43.28
958
56.72
79
46.47
91
53.53
32
42.67
43
57.33
8
100
8
100
108
100
80
100
1,520
1,558
100
1,779
44.75
2,196
55.25
1,006
46.92
1,138
53.08
3,627
33.51
7,708
66.49

ผลการใหความชวยเหลือ (Matching Demand - Supply)
ไดรับความชวยเหลือ
อยูระหวางใหการชวย
ยังไมไดรับการชวยเหลือ
เสร็จสมบูรณ
เหลือ
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
ราย
รอยละ
ราย
รอยละ
ราย
รอยละ
42
4.40
916
95.61
6
6.60
85
93.40
43
100
8
100
8
100
108
100
80
100
1,520
100
1,558
100
36
1.63
2,160
98.37
963
84.62
58
5.10
117
10.28
4,329
56.17
58
0.75
3,321
43.08

ที่มา : ศตจ.จ.สมุทรสงคราม, 2549
หมายเหตุ ยอดผูลงทะเบียนหนี้สินภาคประชาชน (สย.7) แยกเฉพาะหนี้นอกระบบ
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แบบรายงานกลั่นกรองขอมูล (Verify) ผูจดทะเบียนปญหาสังคมและความยากจน
อําเภอบางคนที
ขอมูลสะสมการกลั่นกรองขอมูลรวมตั้งแตกอนวันที่ 1 สิงหาคม 2548 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2548

ที่

1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8

(1)
ประเภทปญหา
ที่ดินทํากิน
ไมมีที่ดินทํากิน
มีที่ดินทํากินแตไมพอ
มีที่ดินแตไมมีเอกสารสิทธิ์
คนเรรอน
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
นร./น.ศ.มีรายไดอาชีพที่เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินภาคประชาชน
หนี้ในระบบ
หนี้นอกระบบ
ที่อยูอาศัย
ดานอื่นๆ
รวม

(2)
จํานวนผูจด
ทะเบียนทั้ง
หมด
247
106
0
3
1
18
18
648
423
837
768
3,069

ผลการกลั่นกรอง (Verify)
ผูไมประสงคขอรับการ ผูตองการความชวยเหลือ
ชวยเหลือ (Want)
(Need)
(3)
(4)
(5)
(6)
ราย
รอยละ
ราย
รอยละ
93
37.65
154
62.35
75
70.75
31
29.25
0
0
0
0
0
0
3
100
0
0
1
100
0
0
18
100
0
0
18
100
0
0
648
100
0
0
423
100
465
55.56
372
44.44
213
29.39
555
70.61
846
27.56
2,223
72.44

ผลการใหความชวยเหลือ (Matching Demand - Supply)
ไดรับความชวยเหลือ
อยูระหวางใหการชวย
ยังไมไดรับการชวยเหลือ
เสร็จสมบูรณ
เหลือ
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
ราย
รอยละ
ราย
รอยละ
ราย
รอยละ
0
0
0
0
154
100
0
0
0
0
31
100
0
0
0
0
0
0
3
100
0
0
0
0
1
100
0
0
0
0
18
100
0
0
0
0
18
100
0
0
0
0
0
0
0
0
648
100
423
100
0
0
0
0
0
0
0
0
372
100
358
64.14
210
35.50
2
0.36
821
36.93
210
9.45
1,207
53.62

ที่มา : ศตจ.จ.สมุทรสงคราม, 2549
หมายเหตุ ยอดผูลงทะเบียนหนี้สินภาคประชาชน (สย.7) แยกเฉพาะหนี้นอกระบบ
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รายงานกลั่นกรองขอมูล (Verify) ผูจดทะเบียนปญหาสังคมและความยากจน
อําเภออัมพวา
ขอมูลสะสมการกลั่นกรองขอมูลรวมตั้งแตกอนวันที่ 1 สิงหาคม 2548 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2548

ที่

1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8

(1)
ประเภทปญหา
ที่ดินทํากิน
ไมมีที่ดินทํากิน
มีที่ดินทํากินแตไมพอ
มีที่ดินแตไมมีเอกสารสิทธิ์
คนเรรอน
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
นร./น.ศ.มีรายไดอาชีพที่เหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินภาคประชาชน
หนี้ในระบบ
หนี้นอกระบบ
ที่อยูอาศัย
ดานอื่นๆ
รวม

(2)
จํานวนผูจด
ทะเบียนทั้ง
หมด
388
211
28
30
37
844
1,297
1,528
1,595
5,598

ผลการกลั่นกรอง (Verify)
ผูไมประสงคขอรับการ ผูตองการความชวยเหลือ
ชวยเหลือ (Want)
(Need)
(3)
(4)
(5)
(6)
ราย
รอยละ
ราย
รอยละ
300
77.32
88
22.68
194
91.94
17
8.06
23
82.14
5
17.86
25
83.33
5
16.67
24
64.86
13
35.14
418
49.53
426
50.47
1,297
100.00
1,208
79.06
320
20.94
1,240
77.74
355
22.26
4,729
79.37
1,229
20.63

ผลการใหความชวยเหลือ (Matching Demand - Supply)
ไดรับความชวยเหลือ
อยูระหวางใหการชวย
ยังไมไดรับการชวยเหลือ
เสร็จสมบูรณ
เหลือ
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
ราย
รอยละ
ราย
รอยละ
ราย
รอยละ
88
100.00
17
100.00
5
100.00
5
100.00
13
100.00
426
100.00
320
100.00
258
72.68
97
27.32
258
20.99
448
37.62
523
42.55

ที่มา : ศตจ.จ.สมุทรสงคราม, 2549
หมายเหตุ ยอดผูลงทะเบียนหนี้สินภาคประชาชน (สย.7) แยกเฉพาะหนี้นอกระบบ
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ภาคผนวก ช
ขอมูลกลุม/องคกรภาคประชาชน และสหกรณในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามระหวางที่
เขารวมกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือขาย
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1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ลัก ษณะทั่ วไปของผู ต อบแบบสอบถามในพื้ น ที่ จังหวัดสมุ ท รสงคราม มี ราย
ละเอียดดังนี้
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้มีจํานวน 45 ชุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.9 สวนใหญมีอายุ 41 - 60 ป คิดเปนรอยละ 63.8 สวนใหญมี
การศึกษาในระดับ มัธยมตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 26.7 (ตารางที่ 1)
ตารางภาคผนวก ช1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป
จํานวน(คน)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ (ป)
10 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
รวม
การศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม

รอยละ

14
31
45

31.1
68.9
100.0

3
1
8
13
16
3
1
45

6.7
2.2
17.6
28.6
35.2
6.7
2.2
100.0

2
11
8
12
4
7
1
45

4.4
24.4
17.8
26.7
8.9
15.6
2.2
100.0
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของสหกรณ/กลุมเกษตรกร/กลุมOTOP และกลุม
สังกัด มีรายละเอียดดังนี้
ผูที่เขารวมตอบแบบสอบถามในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนั้นมาจากสหกรณ
คิดเปนรอยละ 28.9 กลุมเกษตรกรคิดเปนรอยละ 24.4 กลุม OTOP คิดเปนรอยละ 42.2 และ
กลุ ม ต างๆ คิ ด เป น ร อ ยละ 48.9 (ตารางที่ 2) จะเห็ น ว าผู เข ารว มตอบแบบสอบถามนั้ น เป น
สมาชิกอยูในหลายกลุมพรอมกัน สวนใหญพบวามีจุดแข็งดานการผลิต คิดเปนรอยละ 73.3 (ตา
รางที่ 3) และมีจุดออนดานการตลาด คิดเปนรอยละ 68.9 (ตารางที่ 4)
ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นควรใหมีการจัดตั้งองคกรเครือขายเพื่อสง
เสริมความเขมแข็งในการทําธุรกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม คิดเปนรอยละ 100 (ตารางที่ 5)
และตองการที่จะใหองคกรเครือขายฯสนับสนุนขอมูลใหแกธุรกิจในดานการตลาด คิดเปนรอยละ
91.1 (ตารางที่ 6)
ตารางภาคผนวก ช2 แสดงองคกรที่ผูตอบแบบสอบถามสังกัด (ตอบไดมากกวา 1ขอ)
องคกร
จํานวน(คน)
รอยละ
สหกรณ
13
28.9
กลุมเกษตรกร
11
24.4
กลุม OTOP
19
42.2
กลุมตางๆ
22
48.9
ตารางภาคผนวก ช3 แสดงจุดแข็งของกลุม/องคกรภาคประชาชน และสหกรณที่ตอบแบบสอบ
ถาม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
จุดแข็ง
จํานวน(คน)
รอยละ
ดานการตลาด
13
28.9
ดานการผลิต
33
73.3
ดานปจจัยการผลิต
17
37.8
ดานการเงิน
6
13.3
ดานอื่นๆ
3
6.7
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ตารางภาคผนวก ช4 แสดงจุดออนของกลุม/องคกรภาคประชาชน และสหกรณที่ตอบแบบสอบ
ถาม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
จุดออน
จํานวน(คน)
รอยละ
ดานการตลาด
31
68.9
ดานการผลิต
5
11.1
ดานปจจัยการผลิต
8
17.8
ดานการเงิน
29
64.4
ดานอื่นๆ
1
2.2
ตารางภาคผนวก ช5 แสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งองคกรเครือขายเพื่อสงเสริมความเขมแข็ง
ในการทําธุรกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม
ความคิดเห็น
จํานวน(คน)
รอยละ
ควรมี
45
100.0
ไมควรมี
0
0
รวม
45
100.0
ตารางภาคผนวก ช6 แสดงความตองการที่จะใหองคกรเครือขายฯสนับสนุนขอมูลใหแกธุรกิจ
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ความตองการ
จํานวน(คน)
รอยละ
ดานการผลิต
7
15.6
ดานปจจัยการผลิต
7
15.6
ดานการตลาด
41
91.1
ดานการเงิน
25
55.6
ดานวิชาการ/ขอมูลขาวสาร
27
60.0
ดานการวิจัยและพัฒนา
22
48.9
ดานอื่นๆ
2
4.4
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