รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี

โดย ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ และคณะ
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สัญญาเลขที่ RDG4840045/34

รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี

คณะผูว้ จิ ยั
ผศ.วัชริ นทร์ สายสาระ
นายยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
นายประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
(ความเห็นในรายงานนีเ้ ป็ นของผู้วจิ ยั สกว. ไม่ จาํ เป็ นต้ องเห็นด้ วยเสมอไป)

คํานํา
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดอุดรธานี ได้รับทุนสนับสนุนการดําเนิน
โครงการจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
และมีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็ นหน่วยงานหนุนเสริ มให้การดําเนินโครงการวิจยั ครั้งนี้สาํ เร็ จได้ดว้ ยดี
คณะผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ความสําเร็ จของผลการวิจยั ฉบับนี้ สําเร็ จได้ดว้ ยความร่ วมมือของทีมวิจยั ทุก ๆ ท่าน ที่มุ่งมัน่
ตั้งใจ เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการวิจยั และที่สาํ คัญที่สุดคือตัวแทนจากกลุ่ม/องค์กร
สหกรณ์ท้ งั ที่เป็ นสหกรณ์ที่จดทะเบียน และสหกรณ์ภาคประชาชนที่ไม่ได้จดทะเบียนทุกสหกรณ์ที่
สนใจเข้าร่ วมโครงการ ภายใต้ความเชื่อมัน่ ในแนวคิดเครื อข่ายคุณค่าสหกรณ์ ด้วยการร่ วมกันคิด
ร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมกันสร้าง จนกลายเป็ น “เครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี” และทําให้
เกิดองค์ความรู ้ที่เป็ นผลการวิจยั ในครั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอขอบพระคุณอย่างจริ งใจ อย่างไรก็ตาม
งานวิจยั ชิ้นนี้จะสําเร็ จไม่ได้ถา้ ไม่ได้รับการหนุนเสริ มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดอุดรธานีซ่ ึงเป็ นหน่วยงานต้นสังกัดของคณะผูว้ จิ ยั นอกจากนี้ยงั ได้รับความร่ วมมือด้วยดีจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วนหลายหน่วยงานที่ไม่อาจกล่าว ณ ที่น้ ีได้ท้ งั หมด
สุ ดท้าย
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล ที่กรุ ณาแปลบทคัดย่อเป็ นภาษาอังกฤษอันทําให้งานวิจยั
ชิ้นนี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ซึ่งคณะผูว้ ิจยั ใคร่ ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ในส่ วนของโครงสร้างของรายงานผลการวิจยั ฉบับนี้
คณะผูว้ ิจยั ได้แบ่งโครงสร้างการ
นําเสนอรายงานตามคําแนะนําของผูป้ ระสานงานโครงการ โดยแบ่งออกเป็ น 6 บท ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 บทสังเคราะห์ขอ้ มูลคนจนในพื้นที่ บทที่ 3 ขั้นตอน/กระบวนการสร้าง
เครื อข่ายคุณค่า บทที่ 4 เครื อข่ายที่เกิดขึ้นบทที่ 5 บทสังเคราะห์เครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหา
ความยากจน และบทที่ 6 เป็ นการสรุ ปและข้อเสนอแนะ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่างานวิจยั ชิ้นนี้จะมี
ประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้เป็ นแนวทางการเรี ยนรู ้ การ
สร้างเครื อข่ายสหกรณ์ต่าง ๆ ให้เข้มแข็งเพือ่ การพัฒนาประเทศต่อไป

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วชั ริ นทร์ สายสาระ
หัวหน้าโครงการวิจยั
10 สิ งหาคม 2549

(2)

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี
(Project on The Development of Co-operative Movement in Udon-thani Province)
โครงการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กร
ประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดเพื่อให้เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร
ในการแก้ปัญหาความยากจน วิธีดาํ เนินการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR :
Participatory Action Research) ทําการศึกษากลุ่มเป้ าหมายทั้งสหกรณ์ที่จดทะเบียน ในที่น้ ี ได้แก่
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์โคนม สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์ที่ไม่ได้จด
ทะเบียนหรื อสหกรณ์ภาคประชาชน ในที่น้ ีได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ใน
พื้นที่จงั หวัดอุดรธานี โดยคัดเลือกกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่ วมโครงการจํานวน 22
องค์กร มีสหกรณ์ที่จดทะเบียนจํานวน 17 แห่ ง กลุ่มเกษตรกร จํานวน 5 กลุ่ม และสําหรับกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตไม่มีความสนใจเข้าร่ วมโครงการ ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ช่วงกลางเดือน
สิ งหาคม 2548–14 สิ งหาคม 2549 มีข้นั ตอนการวิจยั 5 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ
1. การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนใน
พื้นที่จงั หวัด มีกิจกรรมที่สาํ คัญ ได้แก่ การศึกษาเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และบทบาทการดําเนินงาน โดยใช้การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
2. การตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/องค์กรประชาชนในพื้นที่
จังหวัด มีกิจกรรมที่สาํ คัญได้แก่ 1) สื บค้นรายชื่อผูล้ งทะเบียนคนจนจากข้อมูลสารสนเทศการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
จากศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดอุดรธานี
(ศตจ.จ.อด.) 2) ให้ตวั แทนกลุ่ม/องค์กรตรวจสอบรายชื่อผูจ้ ดทะเบียนคนจนกับรายชื่อสมาชิกใน
องค์กรว่ามีสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรตัวเองไปจดทะเบียนคนจนหรื อไม่ โดยในกรณี กลุ่ม/องค์กรที่
เป็ นสหกรณ์ ให้พนักงานฝ่ ายสิ นเชื่อเป็ นผูต้ รวจสอบ และกรณี ที่กลุ่มเกษตรกรให้ประธานกลุ่มเป็ นผู ้
ตรวจสอบ 3) นําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วน และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
SPSS for window
3. การจัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรเรื่ องการจัดทํากรอบทิศทางการ
ดําเนินงานขององค์กรและการเชื่อมโยงเครื อข่าย
4. การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชน โดยใช้เทคนิคการ
ประชุมแบบมีส่วนร่ วม ซึ่งประยุกต์ใช้เทคนิคการระดมแบบสร้างสรรค์ (AIC: Appreciate Influence
Control)

(3)
5. การสนับสนุนการสร้างพันธมิตร/การเชื่อมโยงเครื อข่าย เน้นการประชุมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้และการจัดการความรู ้ (Knowledge Management)
ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. สภาพทัว่ ไปของจังหวัด
จังหวัดอุดรธานีแบ่งการปกครองออกเป็ น 18 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 155 ตําบล และ 1,816
หมู่บา้ น มีประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 รวมทั้งสิ้ น 1,518,502 คน เป็ นชาย 761,135 คน
(50.12%) หญิง 757,367 คน (49.87%) จํานวนครัวเรื อนทั้งหมด 368,543 ครัวเรื อน มีลกั ษณะภูมิ
ประเทศโดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบสูง พื้นที่เอียงลาดลงสู่แม่น้ าํ โขงทางจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วยทุ่ง
นา ป่ าไม้ และภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็ นดินดาน ไม่เก็บนํ้าหรื อ
อุม้ นํ้าในฤดูแล้ง พื้นที่บางแห่ งเป็ นดินเค็ม พื้นที่บางส่ วนเป็ นลูกคลื่นลอนลาด มีพ้นื ที่ราบแทรกอยู่
กระจัดกระจาย สภาพพื้นที่ทางตะวันตกมีภูเขาและป่ าติดต่อกันเป็ นแนวยาว ด้านทิศตะวันออกมี
เทือกเขาที่สาํ คัญ คือเทือกเขาภูพานทอดเป็ นแนวยาวตั้งแต่เขตเหนือสุ ดของจังหวัด พืชเศรษฐกิจที่
ทํารายได้ ให้แก่จงั หวัดอุดรธานี ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และมันสําปะหลัง
2. สถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่
จังหวัด
ในการวิจยั ครั้งนี้แบ่งสหกรณ์และกลุ่ม/องค์กรประชาชนออกเป็ น 2 ประเภท
คือ
สหกรณ์ที่จดทะเบียน และสหกรณ์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรื อสหกรณ์ภาคประชาชน
2.1 สหกรณ์ที่จดทะเบียน พบว่าสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดอุดรธานี มีจาํ นวนทั้งหมด 99
สหกรณ์ แยกเป็ นสหกรณ์การเกษตรจํานวน 74 สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์จาํ นวน 17 สหกรณ์
สหกรณ์ประมงจํานวน 2 สหกรณ์ สหกรณ์ร้านค้าจํานวน 2 สหกรณ์ และสหกรณ์บริ การจํานวน
4 สหกรณ์ ในจํานวนนี้ต้ งั อยูใ่ นเขตอําเภอเมืองจํานวน 30 สหกรณ์ นอกจากนี้กระจายอยูต่ ามอําเภอ
ต่าง ๆ สหกรณ์การเกษตรส่ วนใหญ่มีขนาดเล็ก แต่ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นสหกรณ์
ขนาดใหญ่ มีสมาชิกในทุกประเภทรวมกันจํานวนทั้งสิ้น 157,824 คน สหกรณ์ส่วนใหญ่มีหนี้สิน
มากกว่าทุนของสหกรณ์ และส่ วนใหญ่ดาํ เนินธุรกิจให้สินเชื่อ
ในการบริ หารจัดการของสหกรณ์ สหกรณ์เกือบทั้งหมดจะมีการกําหนดแผนงานและการ
ดําเนินงานประจําปี ไว้ แต่สหกรณ์ไม่ได้ติดตามผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับแผนงานที่กาํ หนด
ไว้ ซึ่งพบมากกว่าครึ่ งหนึ่งของสหกรณ์ท้งั หมด นอกจากนี้มีสหกรณ์จาํ นวน 24 สหกรณ์ ที่มีการ
จัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงาน แต่จากการติดตามเยีย่ มเยือนสหกรณ์ใน
พื้นที่โดยเฉพาะสหกรณ์กลุ่มเป้ าหมายในเครื อข่ายพบว่าเกือบทั้งหมดยังขาดทักษะการบริ หารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ จึงทําให้แผนกลยุทธ์ที่จดั ทําเสร็ จแล้วยังเก็บไว้ในตูเ้ อกสาร
2.2 สหกรณ์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรื อสหกรณ์ภาคประชาชน ในที่น้ ีได้แก่ กลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จากการศึกษา พบว่า กลุ่มเกษตรในเขตจังหวัดอุดรธานีมีจาํ นวน

(4)
ทั้งหมด 204 กลุ่ม เป็ นกลุ่มที่สามารถตรวจสอบบัญชีได้ 112 กลุ่ม นอกจากนี้คา้ งตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนใหม่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบและล้มละลาย มีจาํ นวนสมาชิกรวมกันทั้งหมด 26,531 คน และ
จํานวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มส่ วนใหญ่มีไม่เกิน 500 คน สําหรับการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร
ในด้านต่าง ๆ พบว่า ในการบริ หารงานของกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีการจัดทําแผนเพื่อใช้ในการ
บริ หารงานอย่างเป็ นทางการ ไม่ได้มีการบันทึกแผนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ส่ วนใหญ่ใช้วิธีการ
วางแผนโดยการพูดคุยกัน จะมีการประชุมใหญ่และใช้อาํ นาจของที่ประชุมใหญ่ในการตัดสิ นใจโดย
มอบหมายให้คณะกรรมการเป็ นผูน้ าํ ข้อมูลในแผนมาวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย การเก็บข้อมูลจะ
ใช้การพูดคุยกันโดยตรงกับสมาชิก ส่ วนใหญ่กเ็ ป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับความต้องการของสมาชิกในด้าน
ต่าง ๆ เช่น สอบถามเรื่ องปุ๋ ยที่สมาชิกต้องการ การจ่ายเงินกู้ ก็มีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทํา
เป็ นบัญชีอย่างง่ายๆ แต่ยงั ไม่ใช่ระบบบัญชีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีมากนัก
ในส่ วนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พบว่าในพื้นที่จงั หวัดอุดรธานีมีจาํ นวนทั้งหมด 780
กลุ่ม มีสมาชิกรวมทั้งหมด 72,263 คน เงินสัจจะสะสมมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 106,161,506 บาท ผลการ
ประเมินจัดระดับการพัฒนาส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับพอใช้ นอกจากนี้ในการบริ หารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต มีการจัดกิจกรรมเครื อข่าย โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่สามารถดําเนินการ
ในรู ปแบบเครื อข่ายแยกเป็ นกิจกรรมได้แก่ ศูนย์สาธิตการตลาดจํานวน 89 แห่ง ยุง้ ฉางจํานวน 4 แห่ง
ธนาคารข้าวจํานวน 34 แห่ง ปั๊ มนํ้ามันจํานวน 5 แห่ ง โรงสี จาํ นวน 4 แห่ง และลานตากผลผลิต
จํานวน 3 แห่ง ในส่ วนของการจัดสวัสดิการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่สามารถจัดระบบ
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจํานวน 60 กลุ่ม ทุนการศึกษาจํานวน 92 กลุ่ม การบํารุ ง
สาธารณะจํานวน 200 กลุ่ม สวัสดิการเด็กและคนชราจํานวน 91 กลุ่มและการจัดสวัสดิการฌาปนกิจ
จํานวน 58 กลุ่ม ในด้านคุณภาพการบริ หารจะขึ้นอยูก่ บั ผูน้ าํ องค์กรเป็ นหลัก
3. สถานการณ์การเชื่อมโยงเครื อข่ายของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่
สถานการณ์การเชื่อมโยงเครื อข่ายของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่ พบว่า มี
เครื อข่ายสหกรณ์ที่เกิดจากการหนุนเสริ มตามนโยบายของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ดังนี้
3.1 เครื อข่ายการกูย้ มื เงิน
มีสหกรณ์ที่เชื่อมโยงการกูย้ มื เงินภายในจังหวัด 1 คู่ คือ สหกรณ์การเกษตรเมือง
อุดรธานีจาํ กัดให้สหกรณ์การเกษตรนํ้าโสมกูย้ มื เป็ นเงิน 4 แสนบาท นอกจากนั้นเป็ นการกูย้ มื เงิน
จากสหกรณ์ภายนอกจังหวัด ได้แก่ สอ. มศว.จํากัด สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาํ กัด สอ.
จุฬาลงกรณ์ จํากัด ให้ สอ. เสมาธรรมจักรจํากัดกูย้ มื เงิน รวมกันมีมูลค่า 122.7 ล้านบาท สอ.การบิน
จํากัด ชสอ. แห่งประเทศไทย ให้ สอ.สาธารณสุ ข จํากัด กูย้ มื เงิน จํานวน 113.5 ล้านบาท ชอส. แห่ง
ประเทศไทยให้ สอ.ร13 พัน 3 กูย้ มื เงินจํานวน 2 ล้านบาท และ สอ.รพ.อุดรธานี ให้สอ.พระจอม
เกล้า กูย้ มื เงินจํานวน 10 ล้านบาท รวมมูลค่าการเชื่อมโยงกูย้ มื เงินทั้งหมด 248.6 ล้านบาท
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3.2 เครื อข่ายการฝากเงิน
พบว่ามีสหกรณ์เชื่อมโยงการฝากเงินกันทั้งหมด19 องค์กรโดยมีสหกรณ์การเกษตร
หนองวัวซอ จํากัดเป็ นผูน้ าํ ไปฝากกับสหกรณ์ต่าง ๆ จํานวน 11 องค์กร นอกจากนั้นเป็ นการ
เชื่อมโยงเป็ นคู่ ๆ มีมูลค่ารวมกันทั้งหมด 7,632,584.55 บาท
3.3 เครื อข่ายการซื้อขายปุ๋ ย
มีการซื้อขายเป็ นคู่ ๆ จํานวน 5 คู่ มีมูลค่ารวมทั้งหมด 278,870 บาท
ได้แก่
1) สหกรณ์การเกษตรนํ้าโสม จํากัด ขายให้กบั สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จํากัด 2) สหกรณ์การ
เกษตรหนองวัวซอ จํากัด ขายให้กบั สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนํ้าพ่น จํากัด 3) สหกรณ์การ
เกษตรบ้านดุง จํากัด ขายให้กบั กลุ่มเกษตรกรทํานาบ้านม่วง 4) สหกรณ์การเกษตรอําเภอเพ็ญ จํากัด
ขายให้กบั สหกรณ์การเกษตรสร้างคอม จํากัด 5) สกต. ธกส. อุดรธานี ขายให้กบั สหกรณ์การเกษตร
โคนมศรี ธาตุ จํากัด
3.4 เครื อข่ายการซื้อขายนํ้ามัน
มีสหกรณ์ที่เชื่อมโยงซื้อขายนํ้ามันเป็ นกลุ่มเล็ก ได้แก่ 1) สหกรณ์การเกษตรเมือง
จํากัด ขายให้กบั สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จํากัด สหกรณ์การเกษตรนิคมฯเชียงพิณ จํากัด สหกรณ์
การเกษตรเมืองหนองหาน จํากัด และสหกรณ์การเกษตรสร้างคอม จํากัด สหกรณ์การเกษตรโนน
สะอาด จํากัด 2) สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จํากัดซื้อจากสหกรณ์การเกษตรบ้านดุง จํากัดและ
สหกรณ์การเกษตรไชยวาน จํากัด ขายให้กบั สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จํากัด และสหกรณ์การ
เกษตรบ้านผือ จํากัด ขายให้กบั สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จํากัด และทําการทั้งซื้อและขายกับ
สหกรณ์การเกษตรอําเภอเพ็ญ จํากัด นอกจากนี้เป็ นการเชื่อมโยงรายคู่ ได้แก่ สหกรณ์โคนมกุดจับ
จํากัด ซื้อจาก สกต.ธกส.อุดรธานี สหกรณ์การเกษตรสว่างแดนดินจํากัด(จ.สกลนคร)ขายให้กบั
สหกรณ์การเกษตรไชยวาน จํากัด มีมูลค่าการเชื่อมโยงรวมกันทั้งหมด 10,390,970 บาท
3.5 เครื อข่ายการบริ การขนส่ งนํ้ามัน
เป็ นการเชื่อมโยงการให้บริ การจากสหกรณ์ที่มีรถขนส่ งนํ้ามัน ซึ่งได้แก่สหกรณ์
การเกษตรหนองวัวซอ จํากัด ให้บริ การทั้งหมดจํานวน 14 สหกรณ์ แยกเป็ นสหกรณ์ภายในจังหวัด
จํานวน 6 สหกรณ์ นอกจากนั้นเป็ นสหกรณ์นอกจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลําภู ชัยภูมิ
ขอนแก่น มีมลู ค่าการเชื่อมโยงรวมกัน 593,420 บาท
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ รู ปแบบการเชื่อมโยงส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะการซื้อขายเป็ นคู่ ๆ
แบบแม่คา้ กับลูกค้า ขาดการประสานถักทอที่ทาํ ให้เกิดพลัง(Synergy) ของการเชื่อมโยง เพราะยัง
ไม่มีกลไกในการเชื่อมโยงดีพอ เช่น ระบบการประสานงานและการติดต่อสื่ อสาร มีการประชุม
ร่ วมกันน้อย ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจในความเป็ นเครื อข่าย และขาดความต่อเนื่อง
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4. สถานการณ์การลงทะเบียนคนจน
แหล่งข้อมูลการลงทะเบียนคนจนในพื้นที่จงั หวัดอุดรธานี มี 2 ระดับหลัก ๆ คือ
แหล่งข้อมูลระดับอําเภอและระดับจังหวัด โดยมีการจัดทําเป็ นเวปไซต์ของจังหวัด และให้หน่วย
ระดับอําเภอเป็ นผูน้ าํ ข้อมูลเข้า(upload) จากการศึกษาพบว่า จากจํานวนประชากรทั้งหมด 1,518,502
คน มีจาํ นวนคนจนที่ลงทะเบียนทั้งหมด 66,330 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.37 เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่
สหกรณ์กลุ่มเป้ าหมายตั้งอยูจ่ าํ นวน 9 อําเภอ มีประชากรทั้งหมด 997,091 คน มีจาํ นวนคนจนที่
ลงทะเบียนทั้งหมด 42,201 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.23 และหากวิเคราะห์จาํ นวนสมาชิกสหกรณ์ที่เข้า
ร่ วมโครงการ พบว่า มีจาํ นวนสมาชิกสหกรณ์ท้ งั หมด 23,544 คน มีสมาชิกสหกรณ์ที่ลงทะเบียนคน
จนจํานวน 2,868 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.18 ในจํานวนนี้ส่วนใหญ่ลงทะเบียนหนี้สินภาคประชาชน
มากที่สุดมีจาํ นวน 2,012 คน รองลงมาคือปั ญหาที่ดินทํากิน จํานวน 787 คน
5. กระบวนการเสริ มสร้างเครื อข่าย
จากกระบวนการวิจยั ครั้งนี้สามารถสรุ ปและแบ่ง
กระบวนการเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรี ยมการและประสานการ
ก่อตัวของเครื อข่าย ได้แก่ การศึกษาทบทวนสถานการณ์การดําเนินงานของสหกรณ์กลุ่มเป้ าหมาย
และคัดเลือกผูม้ ีใจเข้าร่ วมโครงการ 2) การเสริ มสร้างและพัฒนาระบบความสัมพันธ์ได้แก่ การร่ วม
กันคิดวิเคราะห์กรอบทิศทางการเชื่อมโยง และค้นหากลไกที่เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิการเชื่อมโยง
4) การปฏิบตั ิการเชื่อมโยง เป็ นการปฏิบตั ิตามกรอบทิศทาง กลไกและแนวทางที่ร่วมกันคิด มีการ
ทบทวนปัญหา สะท้อนปัญหาเพื่อปรับปรุ งและเรี ยนรู ้ต่อเนื่อง และ 5) การบํารุ งรักษาเครื อข่ายให้
ยัง่ ยืน โดยองค์กรภายในเครื อข่ายร่ วมกันฟูมฟัก การได้รับการหนุนเสริ มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง
6. เครื อข่ายที่เกิดขึ้น
จากการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แก่กลุ่มองค์กรเป้ าหมายทําให้เกิดเครื อข่ายของกลุ่ม
องค์กร ซึ่งสามารถจําแนกได้ 2 ประเภทคือ เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ และเครื อข่ายธุรกิจ
6.1 เครื อข่ายการเรี ยนรู ้
ในการวิจยั ครั้งนี้กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่ วมโครงการได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซ่ ึงกันและกัน วิเคราะห์ปัญหาร่ วมกัน จนทําให้เกิดความไว้ใจกัน(Trust) สร้างกลไก
เพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และ เรี ยกตัวเองว่า “เครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี” โดยมีสหกรณ์ที่เข้า
ร่ วมเครื อข่ายในเบื้องต้นจํานวน 22 สหกรณ์ ระหว่างกระบวนการเรี ยนรู ้มีบางสหกรณ์ไม่พร้อม
และขอถอนตัว ขณะเดียวกันมีสหกรณ์ที่สนใจและมีใจเข้าร่ วมเพิ่มเติมอีก ทําให้ปัจจุบนั ก่อนปิ ด
โครงการมีสหกรณ์ในเครื อข่ายจํานวนทั้งหมด 26 สหกรณ์
6.2 เครื อข่ายธุรกิจ
หลังจากกลุ่มองค์กรต่าง ๆ มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันจนกลายเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ทํา
ให้มีการเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายธุรกิจ ได้แก่
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6.2.1 เครื อข่ายอาหารสัตว์ เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์การเกษตรที่สามารถ
รวบรวมมันเส้นสะอาดให้กบั สหกรณ์โคนม ซึ่งมี สกก.นิคม ฯ ห้วยหลวง จํากัด สกก.การเกษตร
นิคม ฯ เชียงพิณ จํากัด รวบรวมมันเส้นสะอาดให้ สหกรณ์โคนมกุดจับ จํากัด คิดเป็ นปริ มาณ
รวมกัน 18 ตัน ต่อเดือน สกก.วังสามหมอ จํากัด รวบรวมให้สหกรณ์โคนมศรี ธาตุ จํากัด ปริ มาณ
300 ตัน และสหกรณ์โคนมทั้งสองได้มีการเจราจาเพื่อซื้อขายอาหารสัตว์ซ่ ึงกันและกัน ทําให้
สมาชิกได้ใช้อาหารสัตว์ที่ผลิตเอง ราคาถูกลง
6.2.2 เครื อข่ายข้าวเปลือก เป็ นเครื อข่ายการรวมหัวกัน(Collusion) ซึ่งเดิมที
สหกรณ์ต่าง ๆ จะดําเนินการต่างซื้อต่างขาย หลังจากเกิดเครื อข่ายการเรี ยนรู ้สหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี
จึงทําให้ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จํากัด สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จํากัด สหกรณ์
การเกษตรหนองวัวซอ จํากัด สหกรณ์การเกษตรอําเภอเพ็ญ จํากัด รวมหัวกันเพื่อต่อรองราคา
ข้าวเปลือกให้ได้ราคาที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิก โดยมีปริ มาณข้าวเปลือกรวมกันทั้งหมด 2,185 ตัน
6.2.3 เครื อข่ายนํ้าตาลทรายขาว
ระหว่างการเกิดขึ้นของเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
“เครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี” สถานการณ์น้ าํ ตาลทรายมีราคาสูงขึ้น สหกรณ์ร้านค้านิคมฯ
เชียงพิณ จํากัด ได้ประสานงานกับสํานักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี กระทรวงพาณิ ชย์ในการ
ขอโควตานํ้าตาลทรายขาว จึงทําให้มีการรวมกันซื้อ จํานวน 8 กลุ่ม/องค์กร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทํา
ไร่ โนนสะอาด สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จํากัด สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จํากัด สหกรณ์
การเกษตรหนองวัวซอ จํากัด และกลุ่มองค์กรชุมชนภายนอกเครื อข่ายอีกจํานวน 4 กลุ่ม มีปริ มาณ
ทั้งหมด 3,600 กิโลกรัม
6.2.4 เครื อข่ายข้าวเปลือก-ข้าวสาร
เกิดขึ้นหลังจากทีมวิจยั ได้ลงไปเยีย่ มเยือน
กลุ่มเกษตรกรทํานานาข่า ทําให้ทราบสถานการณ์เชิงลึกโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับโรงสี จึงทําให้
ผูน้ าํ กลุ่มมีความสนใจที่จะฟื้ นฟูกิจการ หน่วยงานหนุนเสริ มร่ วมกับทีมวิจยั จึงได้เข้าไปจัดเวทีการ
เรี ยนรู ้ ทําให้มีมติให้ฟ้ื นฟูกิจการ ประกอบกับในเวทีเครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานีมีสหกรณ์
การเกษตรอําเภอเพ็ญจํากัดมีประสบการณ์ในการจัดการโรงสี ขนาดใหญ่ จึงทําให้เกิดความร่ วมมือ
กันในการช่วยเหลือฟื้ นฟู และมีสหกรณ์ในเครื อข่ายสนใจที่จะเชื่อมโยงเพื่อจําหน่ายข้าวสารให้แก่
สมาชิก ได้แก่ สหกรณ์ร้านค้านิคมเชียงพิณ จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด จึงร่ วมกัน
วางแผนและลงมือดําเนินการ ซึ่งตอนนี้อยูใ่ นช่วงทดลองสี ขา้ วเพื่อนํามาเรี ยนรู ้และพัฒนา
6.2.5 เครื อข่ายปุ๋ ยเคมี เป็ นแนวคิดร่ วมกันของ “เครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัด
อุดรธานี” ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้วา่ ในขณะที่ยงั ไม่สามารถปรับวิธีคิดของสมาชิกให้มาใช้ปุ๋ย
อินทรี ยไ์ ด้ เครื อข่ายควรจะเชื่อมโยงโดยรวมกันซื้อปุ๋ ยเคมี และได้วางแผนร่ วมกัน แบ่งภารกิจ
มอบหมายคณะทํางานกลุ่มต่าง ๆ ให้ไปศึกษาลู่ทางการเชื่อมโยง เพราะเครื อข่ายไม่ได้จดทะเบียน
เป็ นนิติบุคคล และได้สรุ ปร่ วมกันว่า ให้สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จํากัด เป็ นหลักในการสัง่
ผลิตปุ๋ ย แทนเครื อข่ายโดยได้กาํ หนดแผนปฏิบตั ิงานดังนี้ คือ เดือนสิ งหาคม – กันยายน 2549
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ประสานงานเรื่ องการขออนุญาตกับส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องในการสัง่ ผลิต
และจําหน่ายปุ๋ ยเคมี
เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2549 สํารวจความต้องการปริ มาณการสัง่ ซื้อปุ๋ ย ประสานงานกับโรงงาน
ผูผ้ ลิตปุ๋ ย มีจาํ นวนองค์กรทั้งหมดรวมกัน 26 องค์กร
7. ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน
จากการศึกษาครั้งนี้สรุ ปได้วา่ ปัจจัยที่สาํ คัญและมีความสัมพันธ์ระหว่างเครื อข่ายคุณค่า
กับการแก้ปัญหาความยากจน มีดงั นี้
7.1 วิธีคิดของผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร ในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ผูน้ าํ องค์กรส่ วนใหญ่มีวิธีคิด
ตามกระแสหลักคือ วัฒนธรรมที่ใช้เงินเป็ นตัวตั้ง ดังนั้นการดําเนินงานจึงเป็ นการเน้นมุ่งให้มีการ
เพิม่ ขึ้นของรายได้ และพึ่งพาภายนอก ซึ่งสวนทางกับหลักการสหกรณ์ที่ยดึ หลักการพึ่งตนเอง
การเชื่อมโยงเครื อข่ายจึงยังไม่สามารถสร้างรู ปแบบกิจกรรมการเชื่อมโยงที่เกื้อกูลกันเป็ นระบบ แต่
อย่างไรก็ตามวิธีคิดแบบการเชื่อมโยงที่เกื้อกูลกันนี้
ได้ปรากฏอยูใ่ นแนวคิดการดําเนินงานของ
สหกรณ์หลาย ๆ สหกรณ์ เช่น กลุ่มเกษตรกรทํานานาข่า มีแนวคิดว่าผลผลิตจากโรงสี แต่ละอย่าง
จะต้องนําไปเพิ่มมูลค่า เช่น แกลบ ไปใช้เลี้ยงหมูหลุม และจะกลายเป็ นปุ๋ ยอินทรี ย ์ ไปปลูกข้าว เพื่อ
ป้ อนเข้าสู่โรงสี ฯลฯ ดังนั้นในการเชื่อมโยงครั้งนี้จึงขึ้นอยูก่ บั วิธีคิดของผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร เป็ นสําคัญ
และจําเป็ นต้องสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้เพือ่ ปรับวิธีคิดผูน้ าํ ให้กลับเข้าสู่หลักคุณค่าของสหกรณ์ให้
มากที่สุด
7.2 ระบบของเครื อข่ายคุณค่าที่เกิดขึ้น
7.2.1 การจัดการเครื อข่ายแบบมีส่วนร่ วม ในการวิจยั ครั้งนี้ได้จดั กระบวนการ
เรี ยนรู ้โดยให้สมาชิกองค์กรเครื อข่ายมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมวิเคราะห์ปัญหา ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิ
ร่ วมรับผลประโยชน์และร่ วมประเมินผล กระบวนการดังกล่าวทําให้ตวั แทนสมาชิกองค์กรเครื อข่าย
เกิดการเรี ยนรู ้ มีความมัน่ ใจและเข้าใจต่อแนวทางการพัฒนาเครื อข่ายมากขึ้น มีการเสี ยสละเงิน
สลับกันเป็ นเจ้าภาพเพื่อให้การประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประจําเดือนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจาก
เสร็ จสิ้ นระยะเวลาการวิจยั ดังนั้นกระบวนการเสริ มสร้างและพัฒนาจึงควรต้องออกแบบกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมได้มีส่วนร่ วมสูงสุ ดอย่างแท้จริ ง ภายใต้การเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์อย่างเท่าเทียม ซึ่งจะส่ งผลทําให้ค่อย ๆ เกิดเครื อข่ายทางธุรกิจตามมา
7.2.2 การบริ หารจัดการของกลุ่ม/องค์กร ระบบการบริ หารจัดการของกลุ่ม
ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์
ปฏิบตั ิตามแผน และการประเมินผลแผน ดังนั้นหากกิจกรรมการ
เชื่อมโยงปรากฏอยูใ่ นแผนกลยุทธ์หรื อการดําเนินงานประจําปี จะทําให้เป็ นกลไกในการปฏิบตั ิการ
เชื่อมโยงให้เป็ นไปตามแผนนัน่ เอง
7.2.3 แบบแผนของการเชื่อมโยงเครื อข่าย ในการวิจยั ครั้งนี้หมายถึง แบบแผนการ
เชื่อมโยงในมิติของความสัมพันธ์ของคนในฐานะตัวแทนขององค์กร และแบบแผนการเชื่อมโยง
กิจกรรม
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1) ความสัมพันธ์ของคนในฐานะตัวแทนขององค์กร การเชื่อมโยงเครื อข่าย
ครั้งนี้ กล่าวได้วา่ การจัดระบบความสัมพันธ์ต้ งั อยูบ่ นฐานความเท่าเทียม เคารพและให้เกียรติซ่ ึงกัน
และกัน ซึ่งนําไปสู่การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวาง
2) แบบแผนการเชื่อมโยงกิจกรรม แบบแผนการเชื่อมโยงกิจกรรม กล่าวได้วา่
มีลกั ษณะเชิงเดี่ยว ขาดความเชื่อมโยงการผลิตที่ใช้หลัก “คุณค่า” นําไปเพิ่ม “มูลค่า” ที่เกื้อกูลกัน
เช่น การทํานาได้ผลผลิตข้าว แปรรู ปเป็ นข้าวสาร ปลายข้าว รํา แกลบ สามารถนําเป็ นคุณค่าไปเพิ่ม
มูลค่า เช่น รํานําไปเป็ นอาหารสัตว์ สัตว์ขบั ถ่ายเป็ นปุ๋ ย หรื อ แกลบนําไปผลิตถ่านใช้หุงต้มอาหาร
ฯลฯ ซึ่งการเชื่อมโยงแบบนี้จะทําให้ลดต้นทุนการผลิต นัน่ คือการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้นนั่ เอง
7.2.4 การจัดระบบการสื่ อสาร ระบบการสื่ อสารถือได้วา่ เป็ นปัจจัยสําคัญอีกอย่าง
หนึ่งเพราะหากขาดซึ่งการสื่ อสารย่อมทําให้เครื อข่ายไม่มีการเชื่อมโยง การวิจยั ครั้งนี้จึงได้เรี ยนรู ้
และสร้างระบบการสื่ อสารจากเครื อข่าย ไปสู่องค์กรและสมาชิก โดยกําหนดให้ตวั แทนเป็ นผูน้ าํ
ข่าวสารจากเครื อข่ายไปรายงานในการประชุมประจําเดือนให้กรรมการและฝ่ ายจัดการทราบ และให้
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ ขณะเดียวกันในวันประชุมประเดือนของเครื อข่ายต้องนําข่าวสาร
จากองค์มาแลกเปลี่ยนในที่ประชุมด้วย จึงทําให้คณะกรรมการของแต่ละกลุ่มองค์กรได้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ขอ้ มูลการเชื่อมโยงเครื อข่ายไปด้วย
7.2.5 ประเภทของกิจกรรมที่เชื่อมโยง กิจกรรมการเชื่อมโยงบางอย่างไม่ก่อในเกิด
การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในทันที เช่น การเชื่อมโยงในเรื่ องเงินทุน หน่วยองค์กรกูย้ มื เงินไปให้
สมาชิกกูต้ ่อ ทําให้สมาชิกมีหนี้สิน และหากการกูเ้ งินนําใช้ผดิ วัตถุประสงค์ ก็ยงิ่ นําไปสู่กบั ดักของ
หนี้สิน ซึ่งมีผลให้เป็ นหนี้มากขึ้น มีระยะเวลาเป็ นหนี้มากขึ้น และหากไม่สามารถเพิ่มทรัพย์สินจาก
หนี้สินได้ แสดงให้เห็นว่า ไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนตามแนวการพึ่งตนเองได้ ตรงกัน
ข้ามกลับทําให้เป็ นหนี้ยนื ยาว ดังนั้นประเภทของกิจกรรมการเชื่อมโยงจึงส่ งผลต่อการแก้ปัญหา
ความยากจนของสมาชิกด้วย
7.2.6 ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร หมายถึงทุนต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นแต่ละองค์กรโดย
เฉพาะทุนเกี่ยวกับวิถีการผลิต กลุ่ม/องค์กรบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรมักเป็ นกลุ่มขนาดเล็ก
ศักยภาพในการผลิตจึงทําได้นอ้ ย เช่น กลุ่มเกษตรกรทํานานาข่า สามารถผลิตปุ๋ ยอินทรี ยจ์ าํ หน่ายแก่
สมาชิก ไม่สามารถผลิตเพื่อขายนอกกลุ่มของตนได้เพราะเกินศักยภาพการผลิต ดังนั้นการเชื่อมโยง
จึงขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ด้วย
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุ งกระบวนการวิจยั
ควรให้มีการวิจยั ต่อเนื่องในพื้นที่เดิมที่นาํ ร่ องเพราะจะเป็ นการบํารุ ง ดูแลเครื อข่าย
ให้ยงั่ ยืนและค้นหาองค์ความรู ้ใหม่อย่างต่อเนื่องจากทุนทางสังคมของเครื อข่ายที่ได้ก่อรู ปไว้แล้ว
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8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวิจยั ในอนาคต
ควรมีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
หน่วยสหกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเชื่อมโยงขยายเครื อข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในระดับเครื อข่าย และขยาย
ไปหน่วยระดับจังหวัด และภูมิภาค
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บทคัดย่ อ
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี
โครงการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กร
ประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดเพื่อให้เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร
ในการแก้ปัญหาความยากจน วิธีดาํ เนินการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (PAR :
Participatory Action Research) ทําการศึกษากลุ่มเป้ าหมายทั้งสหกรณ์ที่จดทะเบียนและสหกรณ์ที่
ไม่ได้จดทะเบียนในเขตพื้นที่จงั หวัดอุดรธานี โดยคัดเลือกกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่ วม
โครงการจํานวน 22 องค์กร ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิ งหาคม 2548–14 สิ งหาคม
2549 มีข้ นั ตอนการวิจยั 5 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัด 2)การตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิก
สหกรณ์/องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัด 3)การจัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร
เรื่ องการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานขององค์กรและการเชื่อมโยงเครื อข่าย 4) การจัดทํากรอบ
ทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชน 5) การสนับสนุนการสร้างพันธมิตร/การเชื่อมโยง
เครื อข่าย
ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. สถานการณ์ดาํ เนินงานของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์ที่จดทะเบียน
ส่ วนใหญ่มีการจัดทําแผนในการดําเนินงาน และมีสหกรณ์ที่จดั ทําแผนกลยุทธ์จาํ นวน 24 แห่ง แต่ยงั
ขาดทักษะการบริ หารเชิงกลยุทธ์ที่ดีพอ ไม่มีการทบทวนแผน การประเมินผลแผน การบริ หารงาน
มีการกําหนดกฎระเบียบการปฏิบตั ิงานชัดเจน สหกรณ์ส่วนใหญ่มีหนี้สินมากกว่าทุนของสหกรณ์
สมาชิกไม่เข้าใจระบบหลักการสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการส่ วนใหญ่ขาดประสบการณ์ และ
สําหรับในการดําเนินธุรกิจส่ วนใหญ่เป็ นการให้สินเชื่อแก่สมาชิก ในส่ วนของกลุ่มเกษตรกร และ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พบว่า การบริ หารงานยังไม่มีแผนการดําเนินงานอย่างเป็ นทางการ
คุณภาพการบริ หารขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของผูน้ าํ
ไม่มีความรู ้ในการจัดทําบัญชีตามแนวทาง
วิชาการ มีกลุ่มเกษตรกรจํานวนมากเกือบครึ่ งหนึ่งไม่สามารถปิ ดบัญชีได้ และในส่วนของการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย มีเครื อข่ายสหกรณ์ที่เกิดจากการหนุนเสริ มตามนโยบายของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ได้แก่ เครื อข่ายการกูย้ มื เงินและการฝากเงินทั้งภายนอกและภายในจังหวัด มีการซื้อขายปุ๋ ย มีการ
ซื้อขายนํ้ามันและการบริ การขนส่ งนํ้ามัน รู ปแบบการเชื่อมโยงส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะการซื้อขาย
เป็ นคู่ ๆ ขาดการประสานถักทอที่ทาํ ให้เกิดพลังของการเชื่อมโยง
เพราะยังไม่มีกลไกในการ
เชื่อมโยงยังไม่ดีพอ เช่น ระบบการประสานงานและการติดต่อสื่ อสาร มีการประชุมร่ วมกันน้อย ขาด
ความไว้เนื้อเชื่อใจในความเป็ นเครื อข่าย และทําให้ขาดความต่อเนื่อง
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2. กระบวนการเสริ มสร้างพันธมิตรโดยใช้การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทาํ ให้เกิดเครื อข่ายการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันและกลายเป็ นทุนทางสังคมทําให้เกิดเครื อข่ายทางธุรกิจ ได้แก่ เครื อข่ายอาหารสัตว์
เครื อข่ายข้าวเปลือก เครื อข่ายนํ้าตาลทรายขาว เครื อข่ายข้าวเปลือก-ข้าวสาร เครื อข่ายเงินทุน และ
ยังมีแผนการเชื่อมโยงเครื อข่ายปุ๋ ยเคมี และผลผลิตของแต่ละองค์กรอีกหลายรายการ ผลการเกิด
เครื อข่ายทางธุรกิจทําให้สมาชิกในองค์กรเครื อข่าย ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ และยังสร้างโอกาสเข้าถึง
การบริ การต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
3. ปัจจัยที่สาํ คัญที่ทาํ ให้เครื อข่ายก่อเกิดและดํารงอยู่ คือ วิธีคิดของผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร
และระบบของเครื อข่ายคุณค่าที่เกิดขึ้น ได้แก่ การจัดการเครื อข่ายแบบมีส่วนร่ วม การบริ หาร
จัดการของกลุ่ม/องค์กร รู ปแบบของเครื อข่าย การจัดระบบการสื่ อสาร ประเภทของกิจกรรมที่
เชื่อมโยงและศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร
ในการวิจยั ครั้งนี้มีระยะเวลาสั้นเกินไป ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องใช้เวลาฟูมฟัก บ่มเพาะ
เครื อข่ายอีกระยะหนึ่งเพื่อให้เกิดพลังการเชื่อมโยงที่ส่งผลประโยชน์สูงสุ ดแก่สมาชิกให้สามารถแก้
ปั ญหาความยากจนต่อไป
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Abstract
Project on The Development of Co-operative Movement in Udon-thani Province
This research aims at an alliance network establishment among people groups and
organizations in Udon-thani Province in order to increase people empowerment for poverty
reduction. Participatory Action Research (PAR) was employed for the study. The registered and
non – registered cooperatives in Udon-thani Province were the populations and 22 organizations
were selected. The study was conducted during the middle of August B.E. 2548 to August B.E.
2549. The research was divided into 5 stages: 1) a study of situations and performances of
cooperatives, people groups and people organizations in the area, 2) a data investigation of
registered poor people who were the cooperative members, 3) forum setting of understanding
among the organization leaders about the organization directions and networks, 4) direction
framework and 5) supporting the establishment of alliance networks.
Results:
1. Situations: it was found that most registered groups, organizations and cooperatives had
work plans. The 24 cooperatives had strategic plans but lacked of proper administration skills: no
plan review and evaluation. The rules of work management were clearly established. However,
most of the cooperatives had more dept than the capital, the members lacked of understanding on
cooperative systems, and most auditors had no experiences. Most of work management were
releasing loan to the members. For the agricultural groups and the saving groups for production, it
was found that no formal work planning. The leader capacities conditioned the administrative
quality. No formal accountings were provided. More than a half of the agricultural members could
not complete the accounts. For the network issue, the new networks were established after the
policy of the Cooperative Department. They were the money-loan and the money deposit both
inside and outside of the province. They were also fertilizer trade and gasoline trade including
transportation. Most of the network models were bi-lateral trading more than the network
management because of no proper system used: poor cooperation and communication, little
meeting, lack of confident on network system and lack of continuity.
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2. Alliance establishment by sharing of knowledge supported the sharing knowledge
network and became the social capital for social business networks. They were cattle feed, paddy,
sugar cane, paddy and grain, capital networks and planning to join chemical fertilizer networks.
These included products of other organizations. The business networks could reduce the expense,
increase the income and assessment to other social and organization services.
3. The important factors of network maintaining were the leaders’ knowledge. The
network value was network participation, organization and group administration, communication,
activities and capacity.
This research, however, was conducted in limited time. The network, there for, needs
more time to be strengthened and release effective results to the members.
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ตารางที่ 20 จํานวน ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ที่ลงทะเบียนคนจน และจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดจําแนกตามสหกรณ์เข้าร่ วมโครงการเครื อข่าย
ตารางที่ 21 จํานวนกลุ่มองค์กรที่เชื่อมโยง จํานวนสมาชิกรวม จํานวนสมาชิกที่จด สย.และ
ผลที่เกิดจากการเชื่อมโยง เชิงแก้ปัญหาความยากจนแก่สมาชิก จําแนกตาม
เครื อข่ายที่เกิดขึ้น
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(18)

สารบัญแผนภูมิ
หน้ า
แผนภูมิที่ 1 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายการกูย้ มื เงิน
แผนภูมิที่ 2 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายการฝากเงิน
แผนภูมิที่ 3 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายการซื้อขายปุ๋ ย
แผนภูมิที่ 4 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายการซื้อขายนํ้ามัน
แผนภูมิที่ 5 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายบริ การขนส่ งนํ้ามัน
แผนภูมิที่ 6 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
แผนภูมิที่ 7 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายอาหารสัตว์
แผนภูมิที่ 8 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายข้าวเปลือก
แผนภูมิที่ 9 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายนํ้าตาลทรายขาว
แผนภูมิที่ 10 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายข้าวเปลือก-ข้าวสาร
แผนภูมิที่ 11 แผนผังแนวคิดการเชื่อมโยงกิจกรรมการผลิตของกลุ่มเกษตรกรนาข่า
แผนภูมิที่ 12 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายปุ๋ ยเคมี
แผนภูมิที่ 13 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 บริบทของจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยูภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่ างจากกรุ งเทพมหานคร
ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ระยะทาง 564 กิโลเมตร มีพ้นื ที่ประมาณ 11,730.302 ตาราง
กิโลเมตร หรื อประมาณ 7,331,438.75 ไร่ เป็ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่มากเป็ นอันดับ 4 ของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ 6 จังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสิ นธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสิ นธุ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดเลย
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า บริ เวณพื้นที่ที่เป็ นจังหวัดอุดรธานีใน
ปั จจุบนั เคยเป็ นถิ่นที่อยูข่ องมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 5,000-7,000 ปี จาก
หลักฐานการค้นพบที่บา้ นเชียง อําเภอหนองหาน และภาพเขียนสี บนผนังถํ้า ที่อาํ เภอบ้านผือ เป็ น
สิ่ งที่แสดงให้เห็นเป็ นอย่างดี จนเป็ นที่ยอมรับกันในวงการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีวา่
จังหวัดอุดรธานีมีอารยธรรมความเจริ ญในระดับสู ง และอาจถ่ายทอดความเจริ ญนี้ไปสู่ประเทศจีนก็
อาจเป็ นได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เครื่ องปั้ นดินเผาสี ลายเส้นที่บา้ นเชียงนั้น สันนิษฐานว่าอาจเป็ น
เครื่ องปั้ นดินเผาสี ลายเส้นที่เก่าที่สุดของโลก
พื้นที่ที่เป็ นจังหวัดอุดรผืนนี้มีพฒั นาการมาเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ พ.ศ. 2450 คําว่า “ อุดร ” มา
ปรากฏเป็ นชื่อเมือง (พิธีต้ งั เมืองอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรี สุริยราชวรานุ
วัตร “โพธิ์ เนติโพธิ์” ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มีกระแสพระบรมราชโองการ
ให้จดั ตั้งเมืองอุดรธานีข้ ึนที่บา้ นหมากแข้ง อยูใ่ นการปกครองของมณฑลอุดร หลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิ ทธิราช มาเป็ นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน
พ.ศ. 2475 แล้ว ได้มีการปรับปรุ งระเบียบการบริ หารราชการแผ่นดิน ยกเลิกการปกครองในระบบ
มณฑลในส่วนภูมิภาค ยังคงเหลือเฉพาะจังหวัดและอําเภอเท่านั้น มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไป เหลือ
เพียงจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น (ระบบศูนย์ปฏิบตั ิการจังหวัดอุดรธานี, 2548)
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ปัจจุบนั จังหวัดอุดรธานีแบ่งการปกครองออกเป็ น 18 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 155 ตําบล และ
1,816 หมู่บา้ น ในส่ วนของการปกครองส่ วนท้องถิ่นมีองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลนคร 1
แห่ง เทศบาลตําบล 29 แห่ ง องค์การบริ หารส่ วนตําบล 151 แห่ ง ในส่ วนของประชากร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2547 รวมทั้งสิ้ น 1,518,502 คน เป็ นชาย 761,135 คน (50.12%) หญิง 757,367 คน
(49.87%) จํานวนครัวเรื อนทั้งหมด 368,543 ครัวเรื อน มีจาํ นวนประชากรที่อยูใ่ นเขตเทศบาล
385,120 คน แยกเป็ นชาย 190,521 คน และหญิง 194,599 คน ความหนาแน่นของประชากรทั้ง
จังหวัดเฉลี่ย 129 คนต่อตารางกิโลเมตร(สํานักงานสถิติจงั หวัดอุดรธานี,2548)
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรในแต่ละอําเภอจําแนกตามเพศ
อําเภอ/กิ่งอําเภอ
เมืองอุดรธานี
กุมภวาปี
หนองหาน
เพ็ญ
บ้านผือ
กุดจับ
หนองวัวซอ
นํ้าโสม
วังสามหมอ
บ้านดุง
โนนสะอาด
ศรี ธาตุ
ไชยวาน
ทุ่งฝน
สร้างคอม
หนองแสง
นายูง
พิบูลย์รักษ์

ชาย
193,649
63,094
57,567
54,646
53,924
31,315
30,864
28,066
28,326
120,966
24,302
24,102
19,059
15,535
14,232
13,042
13,040
12,128

หญิง
196,983
63,399
57,074
54,776
53,189
30,804
30,839
27,233
27,129
60,798
24,081
23,521
18,692
15,372
14,063
12,654
12,433
12,008

รวม
390,632
126,493
114,641
109,422
107,113
62,119
61,703
55,299
55,455
60,168
48,383
47,623
37,751
30,907
28,295
25,696
25,473
24,136
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
อําเภอ/กิง่ อําเภอ
กิ่ง อ.กู่แก้ว
กิ่ง อ.ประจักษ์ศิลปาคม
รวมทั้งหมด

ชาย
11,105
12,341
761,135

หญิง
10,761
12,188
757,367

รวม
21,866
24,529
1,518,502

สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี มีลกั ษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบสู ง สู งกว่า
ระดับนํ้าทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ 187 เมตร พื้นที่เอียงลาดลงสู่แม่น้ าํ โขงทางจังหวัดหนองคาย
ประกอบด้วยทุ่งนา ป่ าไม้ และภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็ นดิน
ดาน ไม่เก็บนํ้าหรื ออุม้ นํ้าในฤดูแล้ง พื้นที่บางแห่งเป็ นดินเค็ม ทําให้ประกอบการกสิ กรรมไม่ค่อย
ได้ผลดี พื้นที่บางส่ วนเป็ นลูกคลื่นลอนลาด มีพ้นื ที่ราบแทรกอยูก่ ระจัดกระจาย สภาพพื้นที่ทาง
ตะวันตกมีภูเขาและป่ าติดต่อกันเป็ นแนวยาว ด้านทิศตะวันออกมีเทือกเขาที่สาํ คัญ คือเทือกเขา
ภูพานทอดเป็ นแนวยาวตั้งแต่เขตเหนือสุ ดของจังหวัด
สภาพอากาศของจังหวัดอุดรธานี แบ่งออกเป็ น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นมากในฤดูหนาว เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุด
คือ เดือนเมษายน และหนาวเย็นที่สุด คือ เดือนมกราคม
และสําหรับด้านเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจที่ทาํ รายได้ ให้แก่จงั หวัดอุดรธานี ได้แก่ ข้าว อ้อย
และมันสําปะหลัง ซึ่งข้อมูลในปี พ.ศ. 2547 มีปริ มาณดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี เพาะปลูก พ.ศ. 2547
ชนิดของพืชที่ปลูก
ข้าวเจ้า(นาปี )
ข้าวเหนียว(นาปี )
อ้อยโรงงาน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง
มันสําปะหลัง

เนื้อที่ที่ปลูก(ไร่ )
598,503
1,946,082
772,499
92,497
150
253,426

ที่มา: สํานักงานสถิติจงั หวัดอุดรธานี,2548)

ผลผลิต(ตัน)
209,183
695,882
7,499,653
72,162
134
808,902
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นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2547 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้รายงานว่าจังหวัดอุดรธานีมีผลิตภัณฑ์จงั หวัด (GPP) ตามราคาประจําปี 53,140 ล้าน
บาท ผลิตภัณฑ์จงั หวัดเฉลี่ยต่อหัว (Percapita GPP) 36,100 บาท เป็ นลําดับที่ 3 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสี มา และเป็ นลําดับที่ 56 ของ
ประเทศ สาขาที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มากที่สุดคือ การค้าส่ งและการค้าปลีก มีจาํ นวน 12,361 ล้านบาท
รองลงมาได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่ าไม้ 8,667 ล้านบาท และสาขา
อุตสาหกรรมการผลิต 7,005 ล้านบาท ตามลําดับ ในส่ วนของรายได้ ปี พ.ศ. 2547 จังหวัด
อุดรธานีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,789 บาทต่อครัวเรื อน สําหรับ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนต่อครัวเรื อน มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 8,364 บาทต่อครัวเรื อน โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค
7,693 บาทต่อครัวเรื อน
ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ของจังหวัดไว้วา่ “ เมืองน่าอยู่
ศูนย์กลางการค้า การบริ การ เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวมรดกโลก” มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ
1. เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ด้านเกษตร การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
2. การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่ งโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสาร และพลังงาน
3. การพัฒนาสังคมแก้ไขปั ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต ด้าน OTOP ความ
ยากจน แรงงาน การศึกษา และสาธารณสุ ข
4. ด้านความมัน่ คง และการอํานวยความยุติธรรม
5. ด้านการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.2 สภาพการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์ กร
ในการศึกษาสภาพการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรที่ดาํ เนินงานตามแนวขบวนการสหกรณ์
ครั้งนี้ทาํ การศึกษาเพียง 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต จึงขอเสนอรายละเอียดตามประเภทข้างต้นดังต่อไปนี้
1.2.1 สภาพการดําเนินงานของสหกรณ์
สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดอุดรธานี มีจาํ นวนทั้งหมด 99 สหกรณ์ แยกเป็ นสหกรณ์การ
เกษตรจํานวน 74 สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์จาํ นวน 17 สหกรณ์ สหกรณ์ประมงจํานวน 2
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สหกรณ์ สหกรณ์ร้านค้าจํานวน 2 สหกรณ์ และสหกรณ์บริ การจํานวน 2 สหกรณ์ ในจํานวนนี้
ตั้งอยูใ่ นเขตอําเภอเมืองจํานวน 30 สหกรณ์ นอกจากนี้กระจายอยูต่ ามอําเภอต่าง ๆ สหกรณ์การ
เกษตรส่ วนใหญ่มีขนาดเล็ก แต่ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีสมาชิก
ในทุกประเภทรวมกันจํานวนทั้งสิ้ น 157,824 คน จําแนกตามประเภทของสหกรณ์ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนสมาชิกของสหกรณ์แต่ละประเภท
ประเภทของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์บริ การ
รวมทั้งหมด

จํานวนสมาชิกทั้งหมด
125,472
1,652
3,622
25,554
1,524
157,824

จากตารางที่ 3 พบว่า สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรมีจาํ นวนมากที่สุดคือ 125,472 คน
รองลงมาได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จาํ นวน 25,554 คน
ในการบริ หารจัดการของสหกรณ์ สหกรณ์เกือบทั้งหมดจะมีการกําหนดแผนงานและ
การดําเนินงานประจําปี ไว้ แต่สหกรณ์ไม่ได้ติดตามผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับแผนงานที่
กําหนดไว้ ซึ่งพบมากกว่าครึ่ งหนึ่งของสหกรณ์ท้ งั หมด นอกจากนี้มีสหกรณ์จาํ นวน สหกรณ์ที่มี
การจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงาน
แต่จากการติดตามเยีย่ มเยือนพื้นที่
โดยเฉพาะสหกรณ์กลุ่มเป้ าหมายเครื อข่าย พบว่า เกือบทั้งหมดยังขาดทักษะการบริ หารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ ทําให้แผนกลยุทธ์ที่จดั ทําเสร็ จแล้วยังเก็บไว้ในตูเ้ อกสาร
และเพื่อเป็ นกรอบในการอธิบาย คณะผูว้ ิจยั ใคร่ ประมวลสรุ ปสภาพการดําเนินงาน
ออกเป็ น 5 ระบบย่อยคือ ระบบบุคลากร ระบบงาน ระบบเงินและบัญชี ระบบการตรวจสอบ
กิจการ และระบบการดําเนินธุรกิจ
1.2.1.1 ระบบบุคลากร
ระบบบุคลากรของสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดอุดรธานี สรุ ปได้วา่ สหกรณ์บางแห่ง
มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ บรรจุแต่งตั้ง กําหนดความรับผิดชอบชัดเจน และมีการจัดทําหลักประกัน
ครบถ้วนเพียงพอทุกตําแหน่ง เอื้อสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ เป็ นไปตามระเบียบที่กาํ หนด ทําให้องค์กร
มีเจ้าหน้าที่มีความรู ้ความเหมาะสมกับตําแหน่งในการปฏิบตั ิงาน
มีการพัฒนาบุคลากรอยูเ่ สมอ
เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข จ.อุดร มีการจ้างเจ้าหน้าที่ 6 คน เป็ นไปตามระเบียบกําหนด
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เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้สหกรณ์ยงั
ส่ งเสริ มให้ได้รับการพัฒนาโดยส่ งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นครั้งคราว เพื่อให้มีความรู ้ดา้ น
สหกรณ์เพิ่มขึ้น
สหกรณ์บางแห่ งไม่มีพนักงานเป็ นของตนเองโดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร และ
บางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานบ่อยครั้งทําให้ขาดความรู ้ ทักษะในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้
ในส่ วนของคณะกรรมการดําเนินการ และสมาชิกยังไม่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และปฏิบตั ิ
งานยังไม่ยดึ อุดมการณ์สหกรณ์เท่าที่ควร
1.2.1.2 ระบบงาน
ในส่ วนระบบงานของสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดอุดรธานี ส่ วนใหญ่แทบทุกสหกรณ์
มีการกําหนดระเบียบปฏิบตั ิงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานครบถ้วน และการปฏิบตั ิงานก็
เป็ นไปตามที่ระเบียบกําหนด อย่างไรก็ตามพบว่า มีสหกรณ์เพียงจํานวนน้อยที่กาํ หนดระเบียบ
ปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ ยังไม่เรี ยบร้อย บางสหกรณ์ไม่มีการกําหนดระเบียบปฏิบตั ิงาน และบาง
สหกรณ์ปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิงาน เช่น การดําเนินธุรกิจรับฝากเงินที่รับฝากจาก
บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น สหกรณ์บางแห่งมีการกําหนดระเบียบไว้
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานแต่ยงั ไม่ครอบคลุมทุกธุรกิจ ซึ่งผูส้ อบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้
แนะนําว่า สหกรณ์ควรมีการกําหนดระเบียบปฏิบตั ิงานเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้
ครบถ้วนทุกธุรกิจ
นอกจากนี้สภาพเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานที่กล่าวแล้วในระบบบุคลากร ทําให้สหกรณ์บาง
แห่งต้องปรับตัวในการปฏิบตั ิงานเพื่อการบรรลุผลในรู ปแบบแตกต่างกันไป เช่น
1) สหกรณ์บางแห่ ง แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้ประธานและ/หรื อ
คณะกรรมการดําเนินงานเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเงินการบัญชีเพราะไม่มีการจ้างพนักงานการ
บัญชี
2) สหกรณ์บางแห่งให้คณะกรรมการดําเนินงานเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการ
รับ- จ่ายเงิน และให้บุคคลภายนอกเป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชี แต่ไม่มีค่าตอบแทน
4) สหกรณ์บางแห่ งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางราชการมา
ช่วยปฏิบตั ิงาน โดยให้ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
แต่อยูใ่ นการควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
ดําเนินงาน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปื นใหญ่ที่ 13 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.13 พัน 2
จํากัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.13 พัน 1 จํากัด
5) สหกรณ์บางแห่งมีการจัดจ้างพนักงานคนเดียวแต่ทาํ หน้าที่หลายด้าน
บางครั้งเหรัญญิกของสหกรณ์ไม่ทาํ หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทําให้เจ้าหน้าที่ตอ้ งมารับหน้าที่
แทน
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6) สหกรณ์บางแห่ งได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์เป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชีให้
1.2.1.3 ระบบเงินและบัญชี
เกี่ยวกับระบบเงินและการบัญชี พบว่าทุนดําเนินงานของสหกรณ์มาจาก 2 แหล่ง
ใหญ่ คือ (1) ทุนภายในของสหกรณ์ คือทุนของสหกรณ์เอง เช่น ทุนเรื อนหุน้ ของสหกรณ์ มีการให้
สมาชิกถือหุน้ เพิ่มขึ้น ทุนจากการรับฝากเงินจากสมาชิก (2) ทุนจากภายนอก มีเงินกูจ้ ากกรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์ กูจ้ ากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุ งไทย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสหกรณ์อื่น ๆ
เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทยและจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย การรับ
ฝากเงินจากสหกรณ์อื่น การใช้เครดิตการค้า กูย้ มื จากโรงงานนํ้าตาล
การรับฝากเงินจาก
บุคคลภายนอก
เงินทุนส่ วนใหญ่ของสหกรณ์เป็ นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเป็ นลูกหนี้เงินกู้ ลักษณะ
การนําเงินไปลงทุนของสหกรณ์พบว่า
1) ทุนดําเนินงานส่ วนใหญ่ของสหกรณ์นาํ ไปลงทุนในลูกหนี้ท้ งั ระยะสั้นและ
ระยะยาว
2) การนําเงินไปลงทุนโดยการบริ หารเงินสดและนําไปฝากธนาคาร
3) มีการนําเงินไปลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
นอกจากนี้ในภาพรวมของระบบเงิน พบว่า สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดอุดรธานีมี
สิ นทรัพย์รวม หนี้สินรวม และมีทุนของสหกรณ์รวมกัน สามารถจําแนกรายละเอียดแยกตาม
ประเภทของสหกรณ์ดงั นี้
ตารางที่ 4 มูลค่าสิ นทรัพย์ หนี้สินรวม และ ทุนของสหกรณ์แต่ละประเภท
ประเภทของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์บริ การ
รวมทั้งหมด

สิ นทรัพย์รวม
1,203,700,729.82
821,289.06
3,686,819.16
7,610,622,603.03
13,463,289.96
8,832,294,721.03

หนี้สินรวม
708,884,720.75
344,617.52
970,546.69
3,220,289,730.51
11,745,648.36
3,942,235,263.83

ทุน
494,815,999.07
476,671.54
2,716,272.47
4,390,332,872.52
1,717,641.60
4,890,059,457.20

จากตารางที่ 4 พบว่า สิ นทรัพย์รวมของสหกรณ์ทุกประเภทมีมูลค่า 8,832,294,721.03 บาท
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มีหนี้สินรวมทั้งหมด 3,942,235,263.83 บาท และมีทุนของสหกรณ์รวมกัน 4,890,059,457.20 บาท
และเมื่อพิจารณาแต่ละประเภท พบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ มีสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และทุนของ
สหกรณ์มากที่สุด มูลค่า 7,610,622,603.03 บาท, 3,220,289,730.51 บาทและ 4,390,332,872.52บาท
ตามลําดับ รองลงมาเป็ นสหกรณ์การเกษตร ส่ วนสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และทุน
ของสหกรณ์นอ้ ยที่สุด คือสหกรณ์ประมง
ในส่ วนของหนี้สิน พบว่า สหกรณ์เกือบทั้งหมดมีหนี้สิน มีเพียงสหกรณ์เดียวเท่านั้นที่ไม่มี
หนี้สิน คือสหกรณ์การเกษตรโคเนื้อบ้านดานใหญ่ และเมื่อพิจารณาสัดส่ วนหนี้สินกับทุนของ
สหกรณ์พบว่า สหกรณ์การเกษตรส่ วนใหญ่มีหนี้สินมากกว่าทุน แต่ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์มีหนี้สินน้อยกว่าทุน ดังตาราง ที่ 5
ตารางที่ 5 จํานวนของสหกรณ์แต่ละประเภทจําแนกตามสัดส่ วนหนี้สินกับทุนของสหกรณ์
สัดส่ วนหนี้สินกับทุนของสหกรณ์
ประเภทของสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์บริ การ
รวมทั้งหมด

หนี้สินน้อยกว่าทุน

หนี้สินมากกว่าทุน

16
1
1
13
0
31
(38.27)

45
1
0
3
1
50
(61.72)

รวมทั้งหมด
61
2
1
16
1
81
(100.00)

จากตารางที่ 5 พบว่าส่ วนใหญ่ของสหกรณ์ มีหนี้สินมากกว่าทุน คิดเป็ นร้อยละ 61.72
นอกจากนี้เกี่ยวกับระบบเงินและบัญชีโดยทัว่ ไป พบว่า คณะกรรมการยังขาดความรู ้
ความเข้าใจด้านบัญชี แต่ส่วนใหญ่ของสหกรณ์แทบทุกสหกรณ์มีการใช้ระบบบัญชีที่เหมาะสมกับ
ลักษณะและปริ มาณธุรกิจ การจัดทําบัญชีเป็ นปัจจุบนั และมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึก
บัญชี บางแห่งก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นมาโดยกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่บางสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขมีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการประมวลผลข้อมูล โดยสหกรณ์ได้พฒั นาโปรแกรมขึ้นเอง การประมวลผลเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีความเหมาะสม
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อย่างไรก็ตาม ยังมีสหกรณ์บางแห่ งที่มีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการทําบัญชี เช่น
ทะเบียนหุน้ ไม่เรี ยบร้อยและไม่เป็ นปัจจุบนั การบัญชียงั ไม่เรี ยบร้อยเป็ นปั จจุบนั เท่าที่ควร การ
จัดทําบัญชียอ่ ยลูกหนี้เงินกูแ้ ละทะเบียนสิ นทรัพย์ถาวรที่ไม่เรี ยบร้อยและไม่เป็ นปั จจุบนั
มีการ
กําหนดผังบัญชีผดิ พลาด มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี แต่ไม่มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยให้รัดกุม บัญชีค่อนข้างสับสน ไม่ครบถ้วน และไม่เป็ นปัจจุบนั ทําให้การตรวจสอบเพื่อ
ปิ ดบัญชีเป็ นไปอย่างล่าช้า
1.2.1.4 ระบบการตรวจสอบกิจการ
จากข้อมูลที่มีการรายงานโดยผูส้ อบบัญชี ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เห็นได้วา่
แม้วา่ สหกรณ์เกือบทั้งหมดจะมีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี แต่
ผูต้ รวจสอบของสหกรณ์ส่วนใหญ่กไ็ ม่ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก ผูต้ รวจสอบกิจการยังขาดประสบการณ์งานตรวจสอบ จึงทําให้การตรวจสอบไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ผูส้ อบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เสนอแนะว่าควรเลือกผูม้ ีความรู ้และผ่าน
การฝึ กอบรม
พร้อมกับส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบกิจการได้รับการฝึ กอบรมเพิ่มเติมในหลักสู ตรที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้และสามารถนําผลการตรวจสอบกิจการมาใช้ในการพัฒนา
งานของสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
อย่างไรก็ตาม สหกรณ์บางแห่งก็มีผตู ้ รวจสอบกิจการแล้ว และผูต้ รวจสอบได้
ดําเนินการแล้วแต่ยงั ไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย หรื อบาง
แห่งผูต้ รวจสอบได้ตรวจสอบพร้อมรายงานผลแก่ที่ประชุมเป็ นครั้งคราว บางแห่งผูต้ รวจสอบได้
ตรวจเฉพาะงานทัว่ ๆไปเท่านั้น
มีสหกรณ์ไม่มากที่มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการตามที่กฎหมายกําหนด และได้
ทําการตรวจสอบกิจการแล้วรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเป็ นประจํา
ทุกเดือน
นอกจากนี้ยงั มีสหกรณ์ที่ยงั ไม่มีผตู ้ รวจสอบกิจการคือ สหกรณ์เคหสถานบ้าน
มัน่ คงอุดรธานี เพราะเพิ่งจัดตั้งสหกรณ์เป็ นปี แรก ซึ่งควรจัดให้มีผตู ้ รวจสอบกิจการโดยเลือกจากที่
ประชุมสามัญใหญ่ประจําปี ของสหกรณ์
1.2.1.5 ระบบการดําเนินธุรกิจ
ในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ พบว่า มีการดําเนินธุรกิจใน 5 ประเภท ได้แก่ การ
ให้สินเชื่อ การจัดหาสิ นค้ามาจําหน่าย การรวบรวมผลิตผล การรับเงินฝาก และให้บริ การและ
ส่ งเสริ มการเกษตร ซึ่งสหกรณ์บางแห่งดําเนินการเพียง 1 ประเภท บางแห่ งดําเนินการ 2 ประเภท
หรื อมากกว่า ธุรกิจที่สหกรณ์ต่าง ๆ ดําเนินการมากที่สุด คือการให้สินเชื่อ มีจาํ นวน 61 สหกรณ์
มีมูลค่ารวมของธุรกิจทั้งสิ้ น 7,975,833,848 บาท
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เกี่ยวกับมูลค่ารวมของธุรกิจของสหกรณ์ต่าง ๆ มีมูลค่ารวมในแต่ละประเภท สามารถ
จําแนกได้ดงั ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 มูลค่ารวมของธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภทจําแนกตามประเภทของธุรกิจของ
สหกรณ์
ประเภทของธุรกิจของสหกรณ์
ให้บริ การ
และ
จัดหาสิ นค้า รวบรวม
การรับเงิน
ส่ งเสริ ม
ให้สินเชื่อ มาจําหน่าย
ผลิตผล
ฝาก
การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร 453,904,248 442,020,220 162,890,183 314,376,614 749,983
สหกรณ์ประมง
664
สหกรณ์ร้านค้า
3,391,805
สหกรณ์ออมทรัพย์ 7,520,754,800
889,182,856
สหกรณ์บริ การ
1,174,800
83,608
993,140
1,518,568
รวมทั้งหมด
7,975,833,848 445,495,633 162,890,183 1,204,553,274 2,268,551
ประเภทของ
สหกรณ์

จากตารางที่ 6 พบว่า มูลค่ารวมของธุรกิจของสหกรณ์มากที่สุด ได้แก่ การให้สินเชื่อ มี
มูลค่ารวม 7,975,833,848 บาท มูลค่ารวมน้อยที่สุด ได้แก่ การให้บริ การและส่ งเสริ มการเกษตร
มีมูลค่ารวม 2,268,551 บาท
โดยภาพรวมสหกรณ์ส่วนใหญ่มีกาํ ไรจากการดําเนินธุรกิจ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จํานวน ร้อยละ ของสหกรณ์จาํ แนกตามผลการดําเนินธุรกิจ
ผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
มีกาํ ไร
ขาดทุน
รวมทั้งหมด

จํานวน

คิดเป็ นร้อยละ

48
26
74

64.9
35.1
100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ส่วนใหญ่มีกาํ ไร คิดเป็ นร้อยละ 64.9

11
บทวิเคราะห์ จุดเด่ น จุดด้ อย ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ์
ตัวแทนสหกรณ์ต่าง ๆ ร่ วมกันวิเคราะห์จุดเด่น- จุดด้อยเกี่ยวกับสถานการณ์
ดําเนินงาน สรุ ปเรี ยงตามลําดับความสําคัญดังนี้
1.1) จุดเด่น
(1) มีการดําเนินธุรกิจได้ผลดี ธุรกิจซื้อ (การรวบรวมข้าวเปลือก
,ยางพารา) ธุรกิจขาย ธุรกิจสิ นเชื่อ และรับฝากเงิน
(2) การบริ หารจัดการ วางแผนอย่างเป็ นระบบ มีการทํางานเป็ นทีม
(3) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
(4) มีทาํ เลที่ต้ งั เหมาะสม
(5) มีโครงสร้างเหมาะสม ชัดเจน
1.1) จุดด้อย
(1) สมาชิกไม่เข้าใจระบบสหกรณ์ ไม่ให้ความร่ วมมือการ
ดําเนินการธุรกิจ และการลงทุน ไม่ฝากเงินกับสหกรณ์
(2) คณะกรรมการขาดความรู ้ แสวงหาผลประโยชน์ และอํานาจ
(3) การดําเนินธุรกิจมีปัญหาหนี้คา้ ง และยังรวบรวมผลผลิตได้นอ้ ย
(4) เงินทุนไม่เพียงพอ ต้องพึ่งพาภายนอก
(5) การเชื่อมโยงเครื อข่ายยังไม่ดีพอ
(6) การประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ยงั ไม่ดีพอ
(7) การควบคุมภายในยังไม่ดีพอ
(8) ขาดทรัพย์สิน (สํานักงาน /วัสดุอุปกรณ์/อุปกรณ์การตลาด)
(9) ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทําให้ตน้ ทุนสูง
(10) ระบบสวัสดิการสมาชิกยังไม่ดีพอ
(11) มีคู่แข่งมาก
(12) นโยบายรัฐ กฎหมายยังไม่เอื้อเท่าที่ควร
1.2.2 สภาพการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรในเขตจังหวัดอุดรธานีมีจาํ นวนทั้งหมด 204 กลุ่ม เป็ นกลุ่มที่สามารถ
ตรวจสอบบัญชีได้ 112 กลุ่ม นอกจากนี้คา้ งตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนใหม่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ
และล้มละลาย
ในส่ วนของสมาชิก พบว่าจํานวนสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีจาํ นวนทั้งหมด
26,531 คน และจํานวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มส่ วนใหญ่มีไม่เกิน 500 คน สําหรับการดําเนินงาน
ของกลุ่มเกษตรกรในด้านต่าง ๆ พบว่า ในการบริ หารงานของกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีการจัดทําแผน
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เพื่อใช้ในการบริ หารงานอย่างเป็ นทางการ ไม่ได้มีการบันทึกแผนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ส่ วน
ใหญ่ใช้วิธีการวางแผนโดยการพูดคุยกัน การวางแผนแบบปากเปล่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการประชุมใหญ่
และใช้อาํ นาจของที่ประชุมใหญ่ในการตัดสิ นใจ และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็ นผูน้ าํ ข้อมูลใน
แผนมาวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย การเก็บข้อมูลจะใช้ การพูดคุยกันโดยตรงกับสมาชิก ส่ วน
ใหญ่กเ็ ป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับความต้องการของสมาชิกในด้านต่างๆ เช่น สอบถามเรื่ องปุ๋ ยที่สมาชิก
ต้องการ การจ่ายเงินกู้ ก็มีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทําเป็ นบัญชีอย่างง่ายๆ แต่ยงั ไม่ใช่ระบบ
บัญชีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชี ประมวลสรุ ปแต่ละประเด็นดังนี้
1.2.2.1 ระบบงาน ระเบียบกฎกติกาของกลุ่มเกษตรกร
การทํางานหรื อกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรมีกฎระเบียบ ข้อบังคับภายใต้ตามพระ
ราชกฤษฎีกา 2547 ซึ่งร่ างโดยนายทะเบียนของสหกรณ์แล้วนําไปขอมติของที่ประชุมใหญ่ ส่ วน
ระเบียบบางส่วนที่ไม่สาํ คัญมากก็สามารถร่ างโดยคณะกรรมการ ส่ วนระเบียบและข้อบังคับที่สาํ คัญ
มักจะต้องร่ างโดยที่ประชุมใหญ่
ส่ วนข้อกําหนดของกลุ่มเกษตรกรเกิดจากการกําหนดโดย
คณะกรรมการเพื่อใช้ในช่วงสั้นๆ
กิจกรรมที่ดาํ เนินอยูเ่ ป็ นส่ วนใหญ่คือการให้กเู้ ป็ นสิ นค้าแก่สมาชิก เช่น มีบริ ษทั มา
ให้เครดิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ สมาชิกกูย้ มื ปุ๋ ยไปแล้วก็ค่อยนําเงินมาคืนภายหลัง
1.2.2.2 ระบบบุคลากร การคัดเลือกบุคลากรและคุณภาพของบุคลากร
ระบบบุคลากรของกลุ่มเกษตรกรจะมีเพียงฝ่ ายบริ หาร มีการคัดเลือกและแต่งตั้ง
ตามโครงสร้างทัว่ ไป ตามพระราชกฤษฎีกา 2547 โดยประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน
เลขานุการ และคณะกรรมการ สิ่ งที่น่าสนใจคือ การคัดเลือกหรื อแต่งตั้งผูม้ าดํารงตําแหน่งบริ หาร
ของกลุ่ม ให้ความสําคัญกับความอาวุโส การเป็ นที่เคารพนับถือของสมาชิกในกลุ่มที่มีต่อบุคคล
เป็ นอันดับแรก ส่ วนการให้ความสําคัญกับความรู ้ความสามารถของบุคลนั้นเป็ นอันดับรองลงไป
ดังนั้น ตําแหน่งและบทบาททางสังคม ตลอดจนวัยวุฒิของตัวบุคคลจึงเป็ นที่ยอมรับมากกว่าความรู ้
สามารถ เช่น คนที่เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นที่จบ ป.6 อาจจะได้รับคัดเลือกและได้รับการยอมรับให้เป็ น
หัวหน้ากลุ่มมากกว่าลูกบ้านธรรมดาที่มีการศึกษาสูงกว่า เป็ นต้น
โดยทัว่ ไปบุคลากรที่อยูใ่ นตําแหน่งประธานกลุ่มต่างก็มีความสามารถที่จะ
ควบคุมดูแลสมาชิกในกลุ่มได้มาก เพราะความเป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่ยอมรับของคนทัว่ ไป คนที่เป็ น
ประธานกลุ่มจึงต้องมีความเสี ยสละทั้งเวลา ทุนทรัพย์ แรงกาย แรงใจในการทํางานเพื่อกลุ่มมาก
พอสมควรจึงจะทําให้กิจการของกลุ่มดําเนินต่อไปได้
เมื่อเกิดคณะกรรมการและการแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ของกลุ่ม คณะกรรมการก็
จะเข้ามาทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ว่าใครรับผิดชอบหน้าที่อะไรบ้าง การที่กลุ่มเกษตรกรไม่มี
ทุนดําเนินการหรื อไม่มีงบประมาณมากพอนี้เอง จึงทําให้ไม่สามารถจัดจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการได้
ดังนั้น ภาระรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจึงตกอยูก่ บั คณะกรรมการเท่านั้น หากประธานกลุ่ม
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และกรรมการไม่เข้มแข็งและไม่มีความเสี ยสละพอก็จะทําให้กลุ่มเกษตรกรนั้น ๆ ท้อถอยและล้ม
ไปได้
เท่าที่พบส่ วนใหญ่แล้วประธานกลุ่มและกรรมการของกลุ่มเกษตรกรมีความพร้อม
ที่จะเรี ยนรู ้อยูม่ าก หากแต่ยงั ขาดการสนับสนุนที่เพียงพอจากหน่วยหนุนเสริ ม เช่น เจ้าหน้าที่จาก
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ที่จะไปให้ความรู ้เรื่ องบัญชี การตลาด แม้กระทัง่ การเกษตร ให้ครบถ้วนเพือ่
เป็ นที่พ่ งึ ให้กลุ่มเกษตรกรได้
1.2.2.3 ระบบเงินและบัญชี
ในส่ วนของระบบเงิน โดยภาพรวมกลุ่มเกษตรกรมีฐานะทางการเงิน มูลค่า
ทรัพย์สินรวม และหนี้สินรวม ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ฐานะทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร
ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุน

มูลค่า(บาท)
25,421,041.75
18,780,036.19
10,029,472.66

จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มเกษตรกรมีสินทรัพย์รวมมูลค่า 25,421,041.75 บาท หนี้สินรวม
มูลค่า 18,780,036.19 บาท และ หนี้สินรวมมูลค่า 10,029,472.66 บาท
และหากพิจารณาเป็ นรายกลุ่ม พบว่า มากกว่าครึ่ งของกลุ่มเกษตรกรมีมูลค่าทรัพย์สินรวม
น้อยกว่า 100,000 บาท และ ร้อยละ 66.07 มีมูลค่าหนี้สินรวม น้อยกว่า 100,000 บาท เช่นกัน
อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีหนี้สินจํานวน 16 กลุ่ม ดังตารางที่
ตารางที่ 9 จํานวนของกลุ่มเกษตรกรจําแนกตามหนี้สิน
หนี้สิน
ไม่มีหนี้สิน
มีหนี้สิน
รวมทั้งหมด

จํานวน(กลุ่ม)
16
96
112

ร้อยละ
14.29
85.71
100.00

จากตารางที่ 9 พบว่า ส่ วนใหญ่มากกว่า 3 ใน 4 ของกลุ่มเกษตรกร มีหนี้สิน คิดเป็ นร้อยละ
85.71
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ตารางที่ 10 จํานวนของกลุ่มเกษตรกรจําแนกตามสัดส่ วนหนี้สินกับทุนของกลุ่มเกษตรกร
สัดส่ วนหนี้สินกับทุนของกลุ่มเกษตรกร
หนี้สินน้อยกว่าทุน
หนี้สินมากกว่าทุน
รวมทั้งหมด

จํานวน(กลุ่ม)
50
62
112

ร้อยละ
44.60
55.40
100.00

จากตารางที่ 10 พบว่า สัดส่ วนหนี้สินกับทุนของกลุ่มเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรส่ วนใหญ่
มีหนี้สินมากกว่าทุน คิดเป็ นร้อยละ 55.40
และสําหรับการบัญชี พบว่า กลุ่มเกษตรกรใช้วิธีการง่ายๆในการทําบัญชีโดยจดบันทึกลง
ในสมุดด้วยลายมือ มีบางกลุ่มเกษตรกรเท่านั้นที่ได้รับการอบรมจากกรมตรวจสอบบัญชี ส่ วนหุน้
ของกลุ่มเกษตรกรเป็ นหุน้ ที่มีอยูเ่ พียงเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็ นสมาชิกอยูแ่ ต่จาํ นวนหุน้ มักไม่เคลื่อนไหว
การกูเ้ งินถึงแม้จะไม่มีรูปแบบเอกสารที่เป็ นมาตรฐานแต่กเ็ ชื่อถือได้เพราะมีการเซ็นรับ เซ็นจ่าย จึง
ทําให้เกือบครึ่ งหนึ่งของกลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปิ ดบัญชีได้
1.2.2.4 ระบบการตรวจสอบกิจการ
การตรวจสอบกิจการของกลุ่มเกษตรกรมี ๒ แบบคือ วิธีแรกเป็ นการแต่งตั้ง
สมาชิกเข้าไปตรวจสอบแต่กม็ กั ไม่ได้ตรวจสอบเพราะขาดความรู ้เรื่ องการตรวจสอบ วิธีที่ ๒ เป็ น
การให้คนภายนอกเข้าไปตรวจสอบ เช่น สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เป็ นผูต้ รวจสอบอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง โดยตรวจสอบจากสมุดออมทรัพย์ในธนาคารและตรวจสอบจากเงินสดในมือ อย่างไรก็
ตาม หากคณะกรรมการให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบก็จะทําให้สามารถตรวจสอบได้ดี แต่หาก
คณะกรรมการไม่ให้ความร่ วมมือ เช่น ร่ วมกันปกปิ ดก็มกั จะทําให้ตรวจสอบได้ยาก
1.2.2.5 การดําเนินธุรกิจในกลุ่ม
จากจํานวนทั้งหมดมีกลุ่มเกษตรกรเพียง 56 กลุ่มเท่านั้น ที่มีการดําเนินธุรกิจ ส่ วน
ใหญ่เป็ นการให้สินเชื่อ และการจัดหาสิ นค้ามาจําหน่าย ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 จํานวนของกลุ่มเกษตรกรจําแนกตามประเภทของธุรกิจที่ดาํ เนินการ
ประเภทของธุรกิจที่ดาํ เนินการ
การให้สินเชื่อ
การจัดหาสิ นค้ามาจําหน่าย
การรวบรวมผลิตผล
การรับเงินฝาก
การให้บริ การและส่ งเสริ มการเกษตร

จํานวน(กลุ่ม)
30
40
6
1
1
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จากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มเกษตรกรส่ วนใหญ่ดาํ เนินธุรกิจการจัดหาสิ นค้ามาจําหน่าย
จํานวน 40 กลุ่ม
ตารางที่ 12 มูลค่ารวมของธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรจําแนกตามประเภทของธุรกิจ
มูลค่ารวมของธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร
การให้สินเชื่อ
การจัดหาสิ นค้ามาจําหน่าย
การรวบรวมผลิตผล
การรับเงินฝาก
การให้บริ การและส่ งเสริ มการเกษตร
รวมทั้งหมด

จํานวน
8,478,235.29
19,846,079.00
22,979,765.20
23,150.00
90.00
51,327,319.49

จากตารางที่ 12 พบว่า มูลค่ารวมของกลุ่มเกษตรกรมีท้ งั หมด 51,327,319.49 บาท
ตารางที่ 13 จํานวน ร้อยละ ของกลุ่มเกษตรกรจําแนกตามผลการดําเนินธุรกิจ
ผลการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม
เกษตรกร
มีกาํ ไร
ขาดทุน
รวมทั้งหมด

จํานวน(กลุ่ม)

คิดเป็ นร้อยละ

49
27
76

64.47
35.53
100.0

จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการดําเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรส่ วนใหญ่มีกาํ ไร คิดเป็ น
ร้อยละ 64.47
สถานการณ์ดาํ เนินงานของกลุ่มเกษตรกรจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ตัวแทนกลุ่ม
เกษตรกร ร่ วมกันวิเคราะห์จุดเด่น- จุดด้อยเกี่ยวกับสถานการณ์ดาํ เนินงาน สรุ ปเรี ยงตามลําดับ
ความสําคัญดังนี้
1. จุดเด่น
(1) กรรมการมีความสามัคคีและมีความซื่อสัตย์ และมีความเข้าใจใน
ระบบงาน
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(2)
(3)
(4)
(5)

การเข้าใจปั ญหาพื้นฐานของสมาชิก
ปฏิบตั ิงานยึดตามข้อบังคับและระเบียบ
ใช้หลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน
มีนโยบายของรัฐที่สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ การพักชําระหนี้

คาราวานแก้จน ฯลฯ
(6) ผูน้ าํ มีความรับผิดชอบสูง
(7) มีสาํ นักงานกลุ่มที่แน่นอน
2. จุดด้อย
(1) ขาดเงินทุนหมุนเวียน
(2) สมาชิกไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
(3) ขาดระบบการบริ หารจัดการที่ดี
(4) กรรมการไม่เสี ยสละ ขาดความรู ้ในกฏระเบียบ
(5) การสนับสนุนจากเงินทุนจากภาครัฐล่าช้าไม่สอดคล้องกับฤดูกาล
(6) ขาดความรู ้ในการจัดทําบัญชี
(7) การจัดเอกสารต่าง ๆ ยังไม่เป็ นระบบ
(8) ขาดพันธมิตรทางธุรกิจที่แท้จริ ง
(9) สมาชิกส่ งเงินชําระหนี้ไม่ตรงกําหนด
(10) ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจํา
1.2.3 สภาพการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดอุดรธานีมี
จํานวนทั้งหมด 780 กลุ่ม มีสมาชิกรวมทั้งหมด 72,263 คน เงินสัจจะสะสมมูลค่ารวมทั้งสิ้ น
106,161,506 บาท ผลการประเมินจัดระดับการพัฒนาส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับพอใช้ นอกจากนี้ใน
การบริ หารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีการจัดกิจกรรมเครื อข่าย โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตที่สามารถดําเนินการในรู ปแบบเครื อข่ายแยกเป็ นกิจกรรมได้แก่
ศูนย์สาธิตการตลาด
จํานวน 89 แห่ง ยุง้ ฉาง จํานวน 4 แห่ ง ธนาคารข้าวจํานวน 34 แห่ง ปั๊มนํ้ามันจํานวน 5 แห่ง โรงสี
จํานวน 4 แห่ง และลานตากผลผลิตจํานวน 3 แห่ ง ในส่ วนของการจัดสวัสดิการ กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตที่สามารถจัดระบบสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจํานวน 60 กลุ่ม ทุนการศึกษา
จํานวน 92 กลุ่ม การบํารุ งสาธารณะจํานวน 200 กลุ่ม สวัสดิการเด็กและคนชราจํานวน 91 กลุ่ม
และการจัดสวัสดิการฌาปนกิจจํานวน 58 กลุ่ม (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี,2548)
สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญตามระบบย่อยดังนี้
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1.2.3.1 ระบบงาน
ในส่ วนของระบบงาน พบว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการวางแผนงาน
ประจําปี เพียงบางกลุ่มและ ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง สาเหตุที่ไม่ค่อยมีกลุ่มใดทํานั้น
เพราะชาวบ้านมีแผนงานอยูใ่ นใจแล้ว แต่ไม่ได้เขียนออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กลุ่มฯที่ไม่มีแผน
จะทํางานแบบรู ้หน้าที่ของตนเอง หรื อตามแบบแผนที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา คุณภาพของการ
บริ หารงาน ขึ้นอยูก่ บั ความสนใจของผูน้ าํ ความกระตือรื อร้น ความเข้มแข็ง ซึ่งในการบริ หารงาน
ทางกลุ่มฯจะเป็ นผูก้ าํ หนดระเบียบ และ บางกลุ่มฯ ยึดเอาระเบียบของระบบสหกรณ์เป็ นแนวทาง
ทางสํานักงานพัฒนาชุมชนเองก็ได้มีการอบรมทําแผนเพิม่ ประสิ ทธิภาพ มีการ
อบรมทําแผนธุรกิจ เช่น การทําเศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็ นต้น
1.2.3.2 ระบบบุคคลากร
ในส่ วนของระบบบุคลากร ทางสํานักงานพัฒนาชุมชนได้กาํ หนดแนวทางการตั้ง
คณะกรรมการทํางานเอาไว้ 4 คณะ คือ คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
คณะกรรมการฝ่ ายส่ งเสริ ม และคณะกรรมการฝ่ ายตรวจสอบ กลุ่มที่มีครบทั้ง 4 คณะส่ วนใหญ่เป็ น
กลุ่มที่มีความเข้มแข็งอยูแ่ ล้ว สมาชิกของกลุ่มจะแบ่งออกเป็ น สมาชิกสามัญ ส่ วนใหญ่จะเป็ น
ชาวบ้าน และสมาชิกวิสามัญ ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ
ระบบการคัดเลือกคณะกรรมการ ทางราชการไม่มีกฎระเบียบมาบังคับ ทางกลุ่มจะ
เป็ นผูก้ าํ หนดกฎระเบียบขึ้นมาเอง เน้นที่วา่ ไม่ผดิ กฎหมาย การร่ างกฎระเบียบส่ วนใหญ่ดูมากจาก
กลุ่มที่มีความเข้มแข็ง หรื อกลุ่มที่ประสบความสําเร็ จ
1.2.3.3 ระบบการเงินการบัญชี
ถ้ากลุ่มใดที่มีการวางระบบดี
จะเป็ นในลักษณะของการมีเหรัญญิกที่มีความรู ้
ความสามารถ และมีกรรมการตรวจสอบอยูเ่ สมอ ส่ วนกลุ่มที่วางระบบไม่ดี จะดําเนินกิจการไม่ได้
นาน หลังจากนั้นก็เลิกดําเนินการไปเลย
กลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ระบบบัญชีจะมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วย ส่ วน
กลุ่มเล็ก ๆ เป็ นบัญชีที่ทาํ ให้พอมีการตรวจสอบได้
1.2.3.4 ระบบการตรวจสอบกิจการ
การตรวจสอบกิจการ มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอง โดยที่ทางรัฐเข้าไปดู
อยูห่ ่าง ๆ เพราะไม่มีกฎหมายมารองรับให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปตรวจสอบ
เกี่ยวกับปั ญหาในการดําเนินงานของกลุ่ม ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องความไม่เข้าใจในระบบบัญชี
ซึ่งคณะกรรมการจะตรวจสอบภายในกลุ่มเอง เป็ นการตรวจสอบในเรื่ องบัญชี ค่าใช้จ่าย สัญญา
ลูกหนี้ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ เมื่อครบวาระแล้วสามารถสับเปลี่ยนตําแหน่งกันได้
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สถานการณ์ดาํ เนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ร่ วมกันวิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อย
สรุ ปเรี ยงตามลําดับ
ความสําคัญดังนี้
1) จุดเด่น
(1) สมาชิกให้ความร่ วมมือดี มีการร่ วมกันซื้อ ร่ วมกันขาย
(2) ระเบียบข้อบังคับชัดเจน ครอบคลุม เป็ นที่ยอมรับ
(3) กรรมการได้มาด้วยระบบประชาธิปไตย
(4) มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี
(5) กรรมการมีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
(6) มีจาํ นวนเงินกองทุนมากพอสมควร
(7) มีแหล่งทุนภายนอกให้กยู้ มื
(8) มีกิจกรรมของกลุ่มที่มีความหลากหลาย
2) จุดด้อย
(1) สมาชิกบางคนกุข่าวที่เป็ นผลเสี ยต่อกลุ่ม
(2) สมาชิกไม่ปฏิบตั ิตามกติกา
(3) กรรมการไม่มาปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) เงินในกองทุนยังไม่เพียงพอต่อการกูย้ มื ของสมาชิก
(5) สมาชิกนําเงินไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์
(6) สมาชิกไม่ชาํ ระเงินกูต้ ามกําหนด
(7) สมาชิกไม่เข้าร่ วมประชุม

1.3 เครือข่ ายพันธมิตรทีม่ ีอยู่เดิมในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
เกี่ยวกับสถานการณ์การเชื่อมโยงของกลุ่ม/องค์กรในพื้นที่ พบว่า มีการเชื่อมโยงตาม
แนวทางการหนุนเสริ มของกรมการส่ งเสริ มสหกรณ์โดยสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี การ
เชื่อมโยงที่มีอยูเ่ ป็ นการเชื่อมโยงธุรกิจและสิ นเชื่อระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จําแนกตาม
ประเภทธุรกิจการเชื่อมโยงได้ดงั นี้
1.3.1 การกู้ยมื เงิน
พบว่าการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการกูย้ มื เงินมีท้ งั ภายในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับ
สหกรณ์ภายนอก มีรูปแบบการเชื่อมโยงดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายการกูย้ มื เงิน

สอ.พนักงานการบินไทย
จํากัด

11.9 ล้าน

สอ.สาธารณสุ ขอุดรธานี
จํากัด

101.6 ล้าน
ชสอ.แห่ งประเทศไทย

สอ. มศว.จํากัด

2 ล้าน

47.5 ล้าน
64 ล้าน

สอ. ม เกษตร จํากัด

สอ.จุฬาลงกรณ์
จํากัด

สอ. ร. 13 พัน3 จํากัด

สอ. เสมาธรรมจักร
อุดรธานี จํากัด

11.2 ล้าน

สอ.รพอุดรธานีจาํ กัด

10 ล้าน

สกก.เมืองอุดรธานี
จํากัด

4 แสน

สอ.พระจอมเกล้า
จํากัด

สกก.นํ้าโสม จํากัด
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1.3.2 การฝากเงิน
พบว่าการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการฝากเงินมีการเชื่อมโยงภายในพื้นที่เป็ นกลุ่ม ๆ มี
มูลค่าการเชื่อมโยง รวมกัน 7,632,584.55 บาท สามารถเขียนแบบแผนการเชื่อมโยงดังนี้
แผนภูมิที่ 2 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายการฝากเงิน
สกก. บ้านดุง
จํากัด
สกก.เมือง
หนองหาน

สกก.นิคมฯ
เชียงพิณจํากัด
ก. เกษตรกร
บ้านจอมศรี

สกก.อําเภอ
เพ็ญ จํากัด

สกก.หนอง
แสงจํากัด

สกก.หนองวัว
ซอ จํากัด

สกก.ทุ่งฝน
จํากัด

สกก.วังสาม
หมอจํากัด

สกก.โนน
สะอาดจํากัด

สกก.เมือง
อุดรธานีจาํ กัด

สกก.ไชยวาน
จํากัด
ชสก.อุดรธานี

สกก.นํ้าโสม
จํากัด
สกก.ศรี ธาตุ
จํากัด

สกก.พัฒนา
ชนบท ศรี ธาตุ

สกก.นาเตย
สามัคคีจาํ กัด
สกก.บ้านผือ
จํากัด
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1.3.3 การเชื่อมโยงการซื้อขาย
การเชื่อมโยงเกี่ยวกับการซื้อขาย มีการเชื่อมโยงกลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ การซื้อขาย
นํ้ามัน ปุ๋ ย ข้าวเปลือก มันเส้น ข้าวโพดบด ลิ้นจี่ สามารถเขียนแบบแผนการเชื่อมโยงดังนี้
แผนภูมิที่ 3 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายการซื้อขายปุ๋ ย
ผูข้ าย

ผูซ้ ้ือ

สกก. นํ้าโสม
จํากัด

43,500 บาท

สกก.บ้านผือ
จํากัด

สกต.ธกส.
อุดรธานี

49,325 บาท

สก. โคนมศรี ธาตุ
จํากัด

สกก. หนอง
วัวซอจํากัด

35,400 บาท

สกก. .ปฏิรูปที่ดิน
นํ้าพ่นจํากัด

สกก.อําเภอ
เพ็ญจํากัด

43,000 บาท

สกก.สร้างคอม
จํากัด

สกก.บ้านดุง
จํากัด

107,645 บาท

กลุ่มเกษตรกรทํา
นาบ้านม่วง

มูลค่ารวม 278,870 บาท
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แผนภูมิที่ 4 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายการซื้อขายนํ้ามัน
ผูข้ าย

ผูซ้ ้ือ
สกก. .เมือง
ร้อยเอ็ดจํากัด

สกก.อําเภอ
เพ็ญ จํากัด

สกก.บ้านผือ
จํากัด

สกก.หนองวัว
ซอ จํากัด

สกก.บ้านดุง
จํากัด
สตก.ธกส.
อุดรธานี

สกก.ไชยวาน
จํากัด
สกก.สว่าง
แดนดิน จํากัด

สกก. เมืองหนอง
หานจํากัด

สกก. เมือง
อุดรธานีจาํ กัด

สกก.กุดจับ
จํากัด

สกก. โนน
สะอาดจํากัด

สกก.นิคมฯ
เชียงพิณจํากัด

สกก.สร้างคอม
จํากัด

ในการเชื่อมโยงการซื้อขายน้ามันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 10,390,970 บาท

สก.โคนมกุด
จับจํากัด
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แผนภูมิที่ 5 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายบริ การขนส่ งนํ้ามัน
สกก.ภูเขียวจํากัด

สกก.หนองวัว
ซอ จํากัด

สกก. .นิคมฯเชียง
พิณจํากัด
สกก. บ้านดุง
จํากัด

สกก. นา
กลาง

สกก.ปฏิรูปที่ดิน
นํ้าพ่นจํากัด

สกก.โนนสัง

สกก. วังสาม
หมอจํากัด

สกก.ศรี บุญ
เรื อง

สกก.ไชยวาน
จํากัด

สกก.หนองบัวลําภู
จํากัด

สกก. กุดดู่
จํากัด

สกก.พรเจริ ญ
จํากัด
สกก.บ้าน
แท่น จํากัด

สกก.นํ้าโสม
จํากัด

ต่างจังหวัด
ภายในจังหวัด
มีมูลค่าการเชื่อมโยงรวมกัน 593,420 บาท
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1.4 สรุ ป
สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี มีลกั ษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบสูง เอียงลาดลงสู่
แม่น้ าํ โขงทางจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วยทุ่งนา ป่ าไม้ และภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นดินปน
ทรายและลูกรัง พืชเศรษฐกิจหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของจังหวัดได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มัน
สําปะหลัง รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อนต่อเดือนประมาณ 10,789 บาท มีประชากรทั้งหมด 1,518,502
คน มีสหกรณ์จดทะเบียนทั้งหมด 99 สหกรณ์ มีสมาชิกรวมกันทั้งหมด 157,824 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.39 ของประชากรทั้งหมด
สภาพการดําเนินงานของสหกรณ์จดทะเบียน โดยส่ วนใหญ่ มีการจัดทําแผนในการ
ดําเนินงาน แต่ยงั ไม่มีทกั ษะการบริ หารเชิงกลยุทธ์ที่ดีพอ ไม่มีการทบทวนแผน การประเมินผล
แผน แผนที่วางไว้เก็บวางไว้เฉย ๆ การบริ หารงานมีการกําหนดกฎระเบียบการปฏิบตั ิงานชัดเจน
สหกรณ์ส่วนใหญ่มีหนี้สินมากกว่าทุนของสหกรณ์ สมาชิกไม่เข้าใจระบบหลักการสหกรณ์ ผู ้
ตรวจสอบกิจการส่ วนใหญ่ขาดประสบการณ์ ในการดําเนินธุรกิจส่ วนใหญ่เป็ นการให้สินเชื่อแก่
สมาชิก
สภาพการดําเนินการของกลุ่มเกษตรกร การบริ หารงานของกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีแผนที่
เป็ นทางการมากนัก จะใช้วธิ ีการให้คณะกรรมการประชุมหารื อ แล้วนําไปปฏิบตั ิ ไม่มีความรู ้ใน
การจัดทําบัญชีตามแนวทางวิชาการ จึงทําให้กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถปิ ดบัญชีได้จาํ นวนมากเกือบ
ครึ่ งหนึ่ง และในส่ วนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่ วนใหญ่ไม่มีแผนการดําเนินงาน คุณภาพ
การบริ หารจึงขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของผูน้ าํ
ในส่ วนของการเชื่อมโยงเครื อข่าย มีเครื อข่ายที่เกิดจากการหนุนเสริ มตามนโยบายของกรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์ ได้แก่ เครื อข่ายเงินทุน จากภายนอกจังหวัด และการฝากเงินกันภายในจังหวัด
การซื้อขายปุ๋ ย การซื้อขายนํ้ามัน และการบริ การขนส่ งนํ้ามัน สังเกตได้วา่ รู ปแบบการเชื่อมโยง
เป็ นลักษณะเน้นการซื้อขายเป็ นคู่ ๆ ขาดการประสานถักทอที่สะท้อนถึงพลังของการเชื่อมโยง ซึ่ง
อาจเป็ นเพราะว่ากลไกในการเชื่อมโยงยังไม่ดีพอ เช่น ขาดการประสานงาน ไม่มีศนู ย์ประสานงาน
เพื่อติดต่อสื่ อสาร ทําให้มีการประสานงานกันน้อย และขาดการประสานติดต่อในที่สุด มีการ
ประชุมร่ วมกันน้อย ไม่ค่อยได้คุยกัน ระเบียบไม่สอดคล้องและเอื้ออํานวยกันให้ทาํ งานร่ วมกันได้
ดี ความไม่มนั่ ใจ ไม่เชื่อใจกันในความเป็ นเครื อข่าย ขาดการมีใจให้กนั และกัน การเชื่อมโยงจึง
อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว และทําให้ขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยง

บทที่ 2
บทสั งเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
2.1 แหล่ งข้ อมูล/วิธีการเก็บข้ อมูล
2.1.1 แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลคนจนในพื้นที่จงั หวัดอุดรธานี มี 2 ระดับหลัก ๆ คือ แหล่งข้อมูล
ระดับอําเภอ และแหล่งข้อมูลระดับจังหวัด
2.1.1.1 แหล่งข้อมูลระดับอําเภอ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนย์ต่อสูค้ วามยากจน
(ศตจ.อ/กิ่ง อ.) ซึ่งเป็ นหน่วยรวบรวมข้อมูลคนจน คัดกรอง และนําเสนอข้อมูลของแต่ละ
อําเภอไปยังระดับจังหวัด โดยให้ผรู ้ ับผิดชอบระดับอําเภอ เป็ นผูน้ าํ ข้อมูลเข้า(upload) ระบบ
สารสนเทศของจังหวัด
2.1.1.2 แหล่งข้อมูลระดับจังหวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือศูนย์อาํ นวยการ
ปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดอุดรธานี (ศตจ. จ.อด.) ซึ่งได้จดั ตั้งสํานักงาน
ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดอุดรธานี (สนง.ศตจ.จ.อด.) ขึ้น
บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 10 หน่วยงาน โดยมีปลัดจังหวัดอุดรธานีเป็ นหัวหน้า
สํานักงานและจ่าจังหวัดอุดรธานีเป็ นเลขานุการ และยังมีคณะทํางานด้านข้อมูลสารสนเทศการ
แก้ไขปั ญหาความยากจน ซึ่งประกอบด้วย จ่าจังหวัดอุดรธานีเป็ นประธานคณะทํางาน การจัด
องค์กรดังกล่าวจึงทําให้ฐานข้อมูลของจังหวัดมีการเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบและเป็ นปัจจุบนั
2.1.2 วิธีการเก็บข้อมูล
ในเก็บข้อมูลครั้งนี้คณะผูว้ ิจยั ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เป็ นแหล่งข้อมูลทั้ง 2
ระดับที่กล่าวแล้ว
ได้รับการยืนยันตรงกันว่าข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดคือข้อมูลที่นาํ เข้าสู่ระบบ
สารสนเทศของจังหวัดซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้คณะผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้วิธีการสื บค้นข้อมูลผูจ้ ดทะเบียนคนจนในแต่ละ
อําเภอจากเวปไซต์ฐานข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอุดรธานี และเนื่องจาก
จังหวัดอุดรธานีเป็ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่ขนาดใหญ่ มีจาํ นวน 18 อําเภอและ 2 กิ่ง อําเภอ การเก็บ
ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ท้ งั หมดจะต้องใช้ คน เวลา และงบประมาณ จํานวนมาก ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั
จึงเก็บข้อมูลเฉพาะสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเป้ าหมายที่เข้าร่ วมเครื อข่าย ซึ่งตั้งอยูใ่ นพื้นที่ 9 อําเภอ
เท่านั้น โดยมีข้นั ตอนในการเก็บข้อมูลดังนี้
2.1.2.1 ประสานงานกับสํานักงานศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะ
ความยากจนจังหวัดอุดรธานี(สนง.ศตจ.จ.อด.) เพื่อขอรหัสผ่าน(Password) ในการเข้าสู่ระบบ
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ภายในของฐานข้อมูลจาก WWW.dopaud.go.th ซึ่งโดยปกติจะอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่
2.1.2.2 สื บค้นข้อมูลรายชื่อผูจ้ ดทะเบียนคนจนทั้งหมด โดยจําแนกตามรายอําเภอ
และสําเนาเป็ นเอกสารตามจํานวนกลุ่ม/องค์กรกลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่แต่ละอําเภอ
2.1.2.3 ให้ตวั แทนกลุ่ม/องค์กรตรวจสอบรายชื่อผูจ้ ดทะเบียนคนจน กับรายชื่อ
สมาชิกในองค์กรว่ามีสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรตัวเองไปจดทะเบียนคนจนหรื อไม่ โดยในกรณี
กลุ่ม/องค์กรที่เป็ นสหกรณ์ ให้พนักงานฝ่ ายสิ นเชื่อเป็ นผูต้ รวจสอบ และกรณี ที่กลุ่มเกษตรกรให้
ประธานกลุ่มเป็ นผูต้ รวจสอบ
2.1.2.4 นําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วน และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรม SPSS for window

2.2 ตารางวิเคราะห์ ข้อมูลคนจนจดทะเบียน
จังหวัดอุดรธานีประกอบด้วย 18 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ มีประชากรทั้งหมด 1,518,502 คน
มีผลู ้ งทะเบียนคนจนทั้งหมด 66,330 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.37 ในการศึกษาครั้งนี้ช่วงการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีสหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการจํานวน 19 สหกรณ์ ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ 9 อําเภอ และ
เมื่อพิจารณาเฉพาะจํานวน 9 อําเภอมีประชากรรวมทั้งสิ้ น 997,091 คน มีผลู ้ งทะเบียนคนจน
42,201 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.23 ในส่ วนของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการเครื อข่ายจาก 19
องค์กร มีสมาชิกรวมทั้งหมด 23,544 คน มีสมาชิกลงทะเบียนคนจน จํานวน 2,868 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.18 และส่ วนใหญ่ลงทะเบียนปั ญหาหนี้สินภาคประชาชน มากที่สุด รายละเอียด
ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 14 สรุ ปภาพรวมการลงทะเบียนคนจน
รายการ

จํานวนทั้งหมด(คน)

ประชากรในจังหวัด
ประชากรในพื้นที่ที่สหกรณ์
เครื อข่ายตั้งอยู(่ 9 อําเภอ)
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วม
โครงการเครื อข่าย

1,518,502

จํานวนคนจน
จดทะเบียน
66,330

997,091

42,201

4.23

23,544

2,868

12.18

คิดเป็ นร้อยละ
4.37

จากตารางที่ 14 พบว่า จํานวนคนจนจดทะเบียนทั้งหมดในพื้นที่จงั หวัดและในพื้นที่ที่
สหกรณ์เครื อข่ายตั้งอยู่ (9 อําเภอ) มีสดั ส่ วนใกล้เคียงกันคือคิดเป็ นร้อยละ 4.37 และ 4.23 แต่

27
เมื่อพิจารณาจากสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการเครื อข่าย พบว่า สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วม
โครงการเครื อข่าย ที่จดทะเบียนคนจนคิดเป็ นร้อยละ 12.18
ตารางที่ 15 จํานวน ร้อยละ ผูล้ งทะเบียนคนจน จําแนกตามอําเภอ/กิ่งอําเภอ
อําเภอ/กิ่งอําเภอ
กิ่งอ.กู่แก้ว
กิ่งอ.ประจักษ์ฯ
กุดจับ
กุมภวาปี
ไชยวาน
ทุ่งฝน
นายูง
นํ้าโสม
โนนสะอาด
บ้านดุง
บ้านผือ
พิบูลย์รักษ์
เพ็ญ
เมือง(เทศบาลนคร
อุดรธานี)
เมืองอุดรธานี
วังสามหมอ
ศรี ธาตุ
สร้างคอม
หนองวัวซอ
หนองแสง
หนองหาน
รวม

จํานวนประชากร
ทั้งหมด

จํานวนผู ้
ลงทะเบียน (คน)

21,866
24,529
62,119
126,493
37,751
30,907
25,473
55,299
48,383
120,966
107,113
24,136
109,422
144,887

3,224
1,771
4,793
1,248
2,162
678
657
2,377
5,033
5,511
4,129
3,273
2,481
1,223

ร้อยละของผู ้
ลงทะเบียนใน
อําเภอ/กิ่งอําเภอ
14.74
7.22
7.72
0.99
5.73
2.19
2.58
4.30
10.40
4.56
3.85
13.56
2.27
0.84

245,745
55,455
47,623
28,295
61,703
25,696
114,641
1,518,502

7,578
4,316
4,008
2,001
3,251
1,227
5,389
66,330

3.08
7.78
8.42
7.07
5.27
4.78
4.70
4.37
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จากตารางที่ 15 พบว่าอําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนจนมากที่สุดคืออําเภอเมือง จํานวน
7,578 คน รองลงมาคือ อําเภอบ้านดุง จํานวน 5,511 คน อําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนจนน้อยที่สุด
คือ อําเภอนายูง จํานวน 657 คน แต่เมื่อพิจารณาสัดส่ วนเป็ นร้อยละของประชากรในแต่ละ
อําเภอ พบว่า อําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนจนมากที่สุดกิ่งอ.กู่แก้ว มีผลู ้ งทะเบียนคนจน คิดเป็ น
ร้อยละ 14.74 อําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนจนน้อยที่สุด คืออําเภอกุมภวาปี คิดเป็ นร้อยละ 0.99
ตารางที่ 16 จํานวน ร้อยละของผูล้ งทะเบียนคนจนและจํานวนประชากรทั้งหมด จําแนก
ตามอําเภอ/กิ่งอําเภอที่สหกรณ์เข้าร่ วมโครงการเครื อข่ายตั้งอยู่
อําเภอ/กิ่งอําเภอ
กุดจับ
โนนสะอาด
บ้านผือ
เพ็ญ
เมืองอุดรธานี
วังสามหมอ
ศรี ธาตุ
หนองวัวซอ
หนองหาน
รวม

จํานวนประชากร
ทั้งหมด
62,119
48,383
107,113
109,422
390,632
55,455
47,623
61,703
114,641
997,091

จํานวนผู ้
ลงทะเบียน (คน)
4,793
5,033
4,129
2,481
8,801
4,316
4,008
3,251
5,389
42,201

คิดเป็ นร้อยละ
7.72
10.40
3.85
2.27
2.25
7.78
8.42
5.27
4.70
4.23

จากตารางที่ 16 พบว่า อําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนจนมากที่สุดคืออําเภอเมือง จํานวน
8,801 คน รองลงมาคืออําเภอหนองหาน จํานวน 5,389 คน อําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนจนน้อย
ที่สุดคือ อําเภอเพ็ญ จํานวน 2,481 คน เมื่อพิจารณาสัดส่ วนเป็ นร้อยละของประชากรในแต่ละ
อําเภอ พบว่า อําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนจนมากที่สุดคืออําเภอโนนสะอาดมีผลู ้ งทะเบียนคนจน
คิดเป็ นร้อยละ 10.40 อําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนจนน้อยที่สุด คืออําเภอเมืองอุดรธานี คิดเป็ นร้อย
ละ 2.27
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ตารางที่ 17 จํานวนผูล้ งทะเบียนคนจน จําแนกตามประเภทปั ญหา
ประเภท
ปั ญหาที่ดินทํากิน
ปั ญหาคนเร่ ร่อน
ปั ญหาผูป้ ระกอบอาชีพกฎหมาย
ปั ญหาการให้การช่วยเหลือนักเรี ยน/ นักศึกษาให้
มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม
ปั ญหาการถูกหลอกหลวง
ปั ญหาหนี้สินภาคประชาชน
ปั ญหาที่อยูอ่ าศัยของคนจน
ปั ญหาอื่นๆ
รวม

จํานวนผูล้ งทะเบียน (คน)
21,354
23
51
4,660
1,594
32,811
3,153
2,684
66,330

จากตารางที่ 17 พบว่าผูล้ งทะเบียนคนจนมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินภาคประชาชนมาก
ที่สุด มีจาํ นวน 32,811 คน และรองลงมาคือปัญหาที่ดินทํากิน มีจาํ นวน 21,354 คน
ตารางที่ 18 จํานวนสมาชิกสหกรณ์ที่ลงทะเบียนคนจน จําแนกตามอําเภอ/กิ่งอําเภอ และ
สหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการเครื อข่าย

อําเภอ/กิ่ง
อําเภอ
กุดจับ

โนนสะอาด
บ้านผือ
เพ็ญ

สหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการเครื อข่าย
สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จํากัด
สหกรณ์โคนมกุดจับ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯห้วยหลวง จํากัด
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ โนนสะอาด
สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรอําเภอเพ็ญ จํากัด

จํานวน
สมาชิกที่ลง
ทะเบียน
(คน)
81
145
21
350
895

รวม

226
21
350
895
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ตารางที่ 18 (ต่อ)

อําเภอ/กิ่ง
อําเภอ

สหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการเครื อข่าย

เมืองอุดรธานี สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จํากัด

วังสามหมอ
ศรี ธาตุ
หนองวัวซอ

หนองหาน

จํานวน
สมาชิกที่ลง
ทะเบียน
(คน)
250

สหกรณ์โคนมอุดรธานี จํากัด

9

สหกรณ์การเกษตรนิคม ฯ เชียงพิณ จํากัด
สหกรณ์ร้านค้านิคมฯเชียงพิณ จํากัด

40
14

กลุ่มเกษตรกรทํานานาข่า

7

รวม

320

สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จํากัด
สหกรณ์โคนมศรี ธาตุ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จํากัด

230
34
293

230
34

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านนํ้าพ่น จํากัด
กลุ่มเกษตรกรทํานากุดหมากไฟ
กลุ่มเกษตรกรทําสวนยางพาราหนองบัวบาน

48
23
21

385

สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จํากัด
กลุ่มเกษตรกรทํานาผักตบ
รวม

359
48

407
2,868

จากตารางที่ 18 พบว่า สหกรณ์ที่เข้าร่ วมเครื อข่ายทั้งหมดจํานวน 19 สหกรณ์ มีสมาชิก
ไปลงทะเบียนคนจนรวมกันทั้งหมด 2,868 คน อําเภอที่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการ
เครื อข่ายไปลงทะเบียนคนจนมากที่สุดคืออําเภอเพ็ญมีจาํ นวน 895 คน และสหกรณ์การเกษตร
อําเภอเพ็ญ จํากัดมีสมาชิกไปลงทะเบียนคนจนมากที่สุด จํานวน 895 คน
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ตารางที่ 19 จํานวนสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการเครื อข่ายที่ลงทะเบียนคนจน จําแนก
ตามประเภทปัญหา*
ประเภท
ปั ญหาที่ดินทํากิน
ปั ญหาคนเร่ ร่อน
ปั ญหาผูป้ ระกอบอาชีพกฎหมาย
ปั ญหาการให้การช่วยเหลือนักเรี ยน/ นักศึกษาให้
มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม
ปั ญหาการถูกหลอกหลวง
ปั ญหาหนี้สินภาคประชาชน
ปั ญหาที่อยูอ่ าศัยของคนจน
ปั ญหาอื่นๆ

จํานวนสมาชิกที่ลงทะเบียน (คน)
787
0
1
1
65
2,012
77
28

จากตารางที่ 19 พบว่า สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการเครื อข่าย ที่ลงทะเบียนคนจน
ลงทะเบียนปัญหาหนี้สินภาคประชาชนมากที่สุดจํานวน 2,012 คน รองลงมาเป็ นปัญหาที่ดินทํา
กิน จํานวน 787 คน
*ลงทะเบียนได้มากกว่า 1 ปัญหา
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ตารางที่ 20 จํานวน ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ที่ลงทะเบียนคนจน และจํานวนสมาชิกทั้งหมด
จําแนกตามสหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการเครื อข่าย

สหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการ
สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จํากัด
สหกรณ์โคนมกุดจับ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯห้วยหลวง จํากัด
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ โนนสะอาด
สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรอําเภอเพ็ญ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จํากัด
สหกรณ์โคนมอุดรธานี จํากัด
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯเชียงพิณ จํากัด
สหกรณ์ร้านค้านิคมฯเชียงพิณ จํากัด
กลุ่มเกษตรกรทํานานาข่า
สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จํากัด
สหกรณ์โคนมศรี ธาตุ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านนํ้าพ่น จํากัด
กลุ่มเกษตรกรทํานากุดหมากไฟ
กลุ่มเกษตรกรทําสวนยางพาราหนองบัวบาน
สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จํากัด
กลุ่มเกษตรกรทํานาผักตบ
รวมทั้งหมด

จํานวน
สมาชิก
ทั้งหมด
1,306
98
619
119
3,617
3,267
3,708
109
1,793
131
250
1,410
139
2,536
616
437
199
2,908
282
23,544

จํานวน
สมาชิกที่ คิดเป็ นร้อยละ
ลงทะเบียน
81
6.20
145
23.42
21
17.65
350
9.68
895
27.40
250
6.74
9
8.26
40
2.23
14
10.69
7
2.80
230
16.31
34
24.46
293
11.55
48
7.79
23
5.26
21
10.55
359
12.35
48
17.02
2,868
12.18

จากตารางที่ 20 พบว่า สหกรณ์ที่มีสมาชิกลงทะเบียนคนจนมากที่สุดคือสหกรณ์
การเกษตรอําเภอเพ็ญ จํากัด คิดเป็ นร้อยละ 27.40
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2.3 สรุ ป
แหล่งข้อมูลคนจนในพื้นที่จงั หวัดอุดรธานี มี 2 ระดับหลัก ๆ คือ แหล่งข้อมูล
ระดับอําเภอ และแหล่งข้อมูลระดับจังหวัด โดยมีการจัดทําเป็ นเวปไซต์ของจังหวัด คือ
WWW.dopaud.go.th และให้หน่วยระดับอําเภอเป็ นผูน้ าํ ข้อมูลเข้า(upload) จากการศึกษา พบว่า
จากประชากรทั้งหมด 1,518,502 คน มีจาํ นวนคนจนที่ลงทะเบียนทั้งหมด 66,330 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4.37 เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่สหกรณ์กลุ่มเป้ าหมายตั้งอยูจ่ าํ นวน 9 อําเภอ มี
ประชากรทั้งหมด 997,091 คน มีจาํ นวนคนจนที่ลงทะเบียนทั้งหมด 42,201 คน คิดเป็ นร้อยละ
4.23 และหากวิเคราะห์จาํ นวนสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการ พบว่า มีจาํ นวนสมาชิก
สหกรณ์ท้ งั หมด 23,544 คน มีสมาชิกสหกรณ์ที่ลงทะเบียนคนจนจํานวน 2,868 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 12.18 ในจํานวนนี้ส่วนใหญ่ลงทะเบียนหนี้สินภาคประชาชนมากที่สุดมีจาํ นวน 2,012 คน
รองลงมาคือปั ญหาที่ดินทํากิน จํานวน 787 คน
จากข้อมูลการลงทะเบียนคนจน เห็นได้ชดั ว่าความยากจนของผูล้ งทะเบียนคนจนมี
ปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินภาคประชาชน

บทที่ 3
ขั้นตอน/กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของทีมวิจัย
ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั มีกระบวนการหลัก 9 ขั้นตอนคือ
1. การประชุมทีมวิจยั
2. การศึกษาบริ บทจังหวัดอุดรธานีและสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของกลุ่ม/
องค์กร
3. การศึกษาข้อมูลคนจน
4. การประชุมชี้แจงทําความเข้าใจโครงการและประเมินความสนใจในการเข้าร่ วมโครงการ
ครั้งที่ 1
5. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลสถานการณ์และบทบาทการ
ดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร (SWOT Analysis) และประเมินความสนใจครั้งที่ 2
6. การวิเคราะห์เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม/องค์กรและทําการคัดเลือกเพื่อเชื่อมโยงเครื อข่าย
7. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการโดยใช้เทคนิค AIC (ประยุกต์) เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
7.1 การวิเคราะห์ทบทวนสภาพเครื อข่ายที่มีอยู่
7.2 การวิเคราะห์ศกั ยภาพและความต้องการเชื่อมโยงของแต่ละกลุ่ม/องค์กร
7.3 การวิเคราะห์กระบวนการและการจัดองค์กรเครื อข่าย กลไกที่จาํ เป็ นในเบื้องต้น
7.4 การวิเคราะห์กิจกรรมการเชื่อมโยง
8. การประชุมระดมสมอง(Brain storming) เพื่อทบทวนและค้นหาแนวทางการหนุนเสริ ม
เครื อข่าย
9. การปฏิบตั ิการเชื่อมโยงเครื อข่าย
9.1 การประชุมประจําเดือน
9.2 การเยีย่ มเยือนกลุ่ม/องค์กรเครื อข่าย
9.3 การประชุมกลุ่มองค์กรที่สนใจเชื่อมโยง
9.4 การทําพิธีผกู เสี่ ยวสหกรณ์
9.5 การจัดทําแผนกลยุทธ์
9.6 การอบรมเชิงปฏิบตั ิ
มีรายละเอียดตามตารางดังนี้
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กระบวนการ/วิธีการ
ว/ด/ป
ที่ ของทีมวิจยั (ระบุการ
สถานที่/
จัดสัมมนา/เวที
ระยะเวลา(ระบุ
แลกเปลี่ยน)
ชัว่ โมง)
1. การประชุมทีมวิจยั
6 ก.ย. 2548
ณ ห้อง 137
คณะมนุษย์ฯ
ม.ราชภัฏเลย
เวลา 09.0015.00 น.
จํานวน5 ชัว่ โมง
2. การศึกษาบริ บท
21 ก.ย. - ต.ค.
จังหวัดอุดรธานี
2548
และสถานการณ์และ หน่วยงานต่าง ๆ
บทบาทการดําเนินงาน สนง.สถิติ
ของกลุ่ม/องค์กร
จังหวัด /สนง.
พัฒนาชุมชน
จังหวัด/ สนง.
สหกรณ์จงั หวัด
สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์จงั หวัด
ฯลฯ
จํานวน 41 วัน
3. การศึกษาข้อมูลคนจน 21 ก.ย. – ธ.ค.
2548
หน่วยงานต่าง
ๆ ฝ่ ายปกครอง
จังหวัด/อําเภอ
ฯลฯ
จํานวน 3 เดือน
10 วัน

กลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
ผลงานที่เกิดจาก
สู่กระบวนการ
กระบวนการ(เช่นสร้าง
(ระบุจาํ นวน)
ความเข้าใจ/เกิดเครื อข่าย)
ทีมวิจยั 3 จังหวัด
และผูช้ ่วยผูว้ ิจยั
รวมทั้งหมด
จํานวน 13 คน

ทีมวิจยั ได้แก่ นักวิจยั จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
และนักวิจยั ในพื้นที่
ตลอดจนผูช้ ่วยนักวิจยั มี
ความเข้าใจตรงกัน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ที่มี
เอกสารบริ บท
จังหวัดอุดร ธานี
และสหกรณ์ /กลุ่ม
องค์กรเป้ าหมาย
ต่าง ๆ

ได้ขอ้ มูลสภาพทัว่ ไปของ
จังหวัดอุดรธานีในด้านต่าง
ๆ เช่นด้านกายภาพ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง ตลอดจน
การเชื่อมโยงเครื อข่ายที่มี
อยู่

หน่วยงานที่
ได้ขอ้ มูลรายชื่อคนจนที่
เกี่ยวข้อง ที่มี
ลงทะเบียนในพื้นที่จงั หวัด
บทบาทในการ
อุดรธานี
จัดการข้อมูลการ
จดทะเบียนคนจน

36
ที่

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั (ระบุการ
จัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)

ว/ด/ป
กลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
ผลงานที่เกิดจาก
สถานที่/
สู่กระบวนการ
กระบวนการ(เช่นสร้าง
ระยะเวลา(ระบุ
(ระบุจาํ นวน)
ความเข้าใจ/เกิดเครื อข่าย)
ชัว่ โมง)

4. การประชุมชี้แจงทํา
ความเข้าใจโครงการ
และประเมินความ
สนใจในการเข้าร่ วม
โครงการ ครั้งที่ 1

29 ก.ย. 2548

ผูน้ าํ หรื อตัวแทน
กลุ่ม/องค์กร ได้แก่
ณ ห้อง ประชุม สหกรณ์ / กลุ่ม
เกษตรกร
ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี /กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต และ
หน่วยงานที่หนุน
เวลา 09.00เสริ มจากสนง.
15.00 น.
สหกรณ์จงั หวัด
จํานวน5 ชัว่ โมง อุดรธานี รวม
ทั้งหมด 84 คน

ผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร ได้แก่
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต มีความเข้าใจและ
สนใจเข้าร่ วมโครงการวิจยั

5. การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการทบทวน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ข้อมูลสถานการณ์และ
บทบาทการดําเนินงาน
ของกลุ่ม/องค์กร
(SWOT Analysis)
และประเมินความ
สนใจครั้งที่ 2

ผูน้ าํ หรื อตัวแทน
กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ
ณ ห้องประชุม ได้แก่สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรและ
ฟ้ าหลวง 5
โรงแรมนภาลัย กลุ่มออมทรัพย์ฯ
จํานวนทั้งสิ้ น 77
อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี คน

ทําให้ได้ขอ้ มูลสถานการณ์
ดําเนินงาน ของกลุ่ม/
องค์กรประชาชน
ตลอดจนข้อเด่น ข้อด้อย
ในการดําเนินงานของกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
มีส่วนร่ วมของตัว แทน
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ

20 ต.ค. 2548

เวลา 09.00 –
16.00 น.
จํานวน6 ชัว่ โมง
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ที่

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั (ระบุการ
จัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)

6. การวิเคราะห์เกณฑ์การ
คัดเลือกกลุ่ม/องค์กร
และทําการคัดเลือก
เพื่อเชื่อมโยงเครื อข่าย

ว/ด/ป
กลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
ผลงานที่เกิดจาก
สถานที่/
สู่กระบวนการ
กระบวนการ(เช่นสร้าง
ระยะเวลา(ระบุ
(ระบุจาํ นวน)
ความเข้าใจ/เกิดเครื อข่าย)
ชัว่ โมง)
1 พ.ย. 2548
ทีมวิจยั
สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
อุดรธานี
เวลา 09.0015.00น.

ได้กลุ่ม/องค์กรที่จะ
เชื่อมโยงเครื อข่ายจํานวน
21 องค์กร
ได้แก่ สหกรณ์จาํ นวน 16
องค์กร
กลุ่มเกษตรกรจํานวน 5
กลุ่ม

จํานวน5 ชัว่ โมง
7. การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการโดยใช้
เทคนิค AIC
(ประยุกต์) เพือ่ กําหนด
กรอบทิศทางการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
7.1 การวิเคราะห์
ทบทวนสภาพ
เครื อข่ายที่มีอยู่
7.2 การวิเคราะห์
ศักยภาพและความ
ต้องการเชื่อมโยงของ
แต่ละกลุ่ม/องค์กร

1. กลุ่ม/องค์กรเป้ าหมายได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อจัด
องค์กรเครื อข่ายของตนเอง
2. ทําให้ได้กรอบทิศทาง
หรื อกิจกรรมในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายของ
กลุ่ม/องค์กรเป้ าหมาย
1. ตัวแทนจาก
กลุ่ม/องค์กรที่
ณ ห้องประชุม ได้รับการคัดสรร
จํานวนกลุ่ม/
สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด องค์กรละ 2 คน
อุดรธานี
จํานวนทั้งหมด 42
คน
เวลา 09.002. ทีมวิจยั จํานวน
16.00 น.
5 คน
8 พ.ย. 2548

จํานวน6 ชัว่ โมง

38
ที่

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั (ระบุการ
จัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)
7.3 การวิเคราะห์
กระบวนการและการ
จัดองค์กรเครื อข่าย
ตลอดจนกลไกที่
จําเป็ นในเบื้องต้น
7.4 การวิเคราะห์
กิจกรรมการเชื่อมโยง

8. การประชุมระดม
สมอง(Brain storming)
เพื่อทบทวนและค้นหา
แนวทางการหนุนเสริ ม
เครื อข่าย

ว/ด/ป
กลุ่มเป้ าหมายที่เข้า ผลงานที่เกิดจาก
สถานที่/
สู่กระบวนการ กระบวนการ(เช่นสร้าง
ระยะเวลา(ระบุ
(ระบุจาํ นวน) ความเข้าใจ/เกิดเครื อข่าย)
ชัว่ โมง)
21 พ.ย.2548
สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
อุดรธานี
เวลา 09.00 –
16.00 น.
จํานวน6 ชัว่ โมง

1. ตัวแทนจาก
กลุ่ม/องค์กรที่
ได้รับการคัดสรร
จํานวนกลุ่ม/
องค์กรละ 2 คน
จํานวนทั้งหมด 42
คน
2. ทีมวิจยั จํานวน
5 คน

1. มีแนวทางกระบวนการ
ในการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่
เกิดจากกระบวนการมีส่วน
ร่ วมของกลุ่มเป้ าหมาย
2. แนวทางกิจกรรมในการ
เชื่อมโยง

14 ธ.ค.2548
สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
อุดรธานี

1. ตัวแทนจาก
หน่วย MU สนง.
สหกรณ์จงั หวัด
อุดรธานี จํานวน
ทั้งหมด 17 คน
2. ทีมวิจยั 5 คน

แนวทางการหนุนเสริ ม
เครื อข่ายของหน่วยหนุน
เสริ มที่เกิดจากการมีส่วน
ร่ วม

จํานวน 5
ชัว่ โมง
9. การปฏิบตั ิการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
9.1 การประชุม
ประจําเดือน

1. ตัวแทนจาก
กลุ่ม/องค์กร
เครื อข่ายเป้ าหมาย
กลุ่ม/องค์กรเครื อข่ายเกิด
รายละเอียดตาม จํานวนกลุ่ม/
เอกสารสรุ ปท้าย องค์กรละ 2 คน
กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ตาราง
จํานวนทั้งหมด 42 เข้าใจ ไว้วางใจกัน
คน
2. ทีมวิจยั จํานวน
5 คน
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กระบวนการ/วิธีการ
ที่ ของทีมวิจยั (ระบุการ
จัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)
9.2 การเยีย่ มเยือน
กลุ่ม/องค์กรเครื อข่าย

ว/ด/ป
สถานที่/
ระยะเวลา(ระบุ
ชัว่ โมง)
รายละเอียดตาม
แผนปฏิบตั ิการ
ท้ายตาราง

9.3 การประชุมกลุ่ม
องค์กรที่สนใจ
เชื่อมโยง

รายละเอียดตาม
แผนปฏิบตั ิการ
ท้ายตาราง

9.4 การทําพิธีผกู เสี่ ยว
สหกรณ์

18 พ.ค. 2549
ณ สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
อุดรธานี
เวลา 17.00 –
22.00 น.
จํานวน5 ชัว่ โมง

กลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
ผลงานที่เกิดจาก
สู่กระบวนการ
กระบวนการ(เช่นสร้าง
(ระบุจาํ นวน)
ความเข้าใจ/เกิดเครื อข่าย)
1. ทีมวิจยั 5คน
2. ตัวแทนกลุ่ม/
องค์กรในเครื อข่าย
ได้แก่ ผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการ
จํานวนอย่างน้อย
5 คน
3. ตัวแทนจากMU
ที่ดูแลในพื้นที่ 1
คน
1. ทีมวิจยั 5 คน
2. ตัวแทนกลุ่ม/
องค์กรในเครื อข่าย
ที่สนใจในแต่ละ
กิจกรรมการ
เชื่อมโยง
1. ทีมวิจยั 5 คน
2. ตัวแทนกลุ่ม/
องค์กรในเครื อข่าย
ได้แก่ ผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรจากสนง.
สหกรณ์จงั หวัด
จํานวนทั้งหมด
200 คน

1. เกิดเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ระหว่างทีมวิจยั กับกลุ่ม/
องค์กรในเครื อข่าย
2. ได้รับข้อมูลการ
ดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร
ในเครื อข่าย
เชิงลึกมากขึ้น

ตัวแทนกลุ่ม/องค์กรใน
เครื อข่าย แต่ละกิจกรรมที่
สนใจเรื่ องเดียวกันมีความ
เข้าใจเพื่อเชื่อมโยงกันมาก
ขึ้น
ตัวแทนกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ
ในเครื อข่าย มีความเข้าใจ
และไว้ใจกัน รักใคร่ กนั มี
ความสัมพันธ์แบบเครื อ
ญาติมากขึ้น
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กระบวนการ/วิธีการ
ว/ด/ป
ที่ ของทีมวิจยั (ระบุการ
สถานที่/
จัดสัมมนา/เวที
ระยะเวลา(ระบุ
แลกเปลี่ยน)
ชัว่ โมง)
9.5 การจัดทําแผนกล 22-23 มิ.ย. 49
ยุทธ์
1. สกก.ปฏิรูป
ที่ดินนํ้าพ่น
จํากัด
จํานวน 2 วัน
1-2 ก.ค. 49
2. สก. ร้านค้า
นิคมฯเชียงพิณ
จํากัด
จํานวน 2 วัน
9.6 การอบรมเชิง
ปฏิบตั ิ
1.อบรมการและจัดทํา 23-25 พ.ค. /5-7,
เวปไซต์ของโครงการ 19-21 มิ.ย. 2549
www.projectudon.com ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
จํานวน 9 วัน
2.อบรมการใช้
อินเตอร์เน็ตเพือ่ การ
8-9 มิถุนายน
สื่ อสาร
2549
ณ ศูนย์พฒั นา
ฝี มือแรงงาน จ.
อุดรธานี
จํานวน 2 วัน

กลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
ผลงานที่เกิดจาก
สู่กระบวนการ
กระบวนการ(เช่นสร้าง
(ระบุจาํ นวน)
ความเข้าใจ/เกิดเครื อข่าย)

1. ตัวแทนจากฝ่ าย
จัดการ กรรมการ
และสมาชิก รวม
30 คน

สหกรณ์เป้ าหมายได้เรี ยนรู ้
การจัดการเชิงกลยุทธ์
กระบวนการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ และมีแผนกลยุทธ์ใช้
ในการดําเนินงาน

2. ตัวแทนจากฝ่ าย
จัดการ กรรมการ
และสมาชิก รวม
20 คน

บุคลากรจากสนง. บุคลากรจากสนง.สหกรณ์
สหกรณ์จงั หวัด
จังหวัดอุดรธานีสามารถ
จัดทําเวปไซต์โครงการได้
อุดรธานี 1 คน
และสามารถดูแลเวปไซต์
ของหน่วยงานได้

ตัวแทนจาก
สหกรณ์ต่างๆ
จํานวน 32 คน

ตัวแทนจากสหกรณ์ต่างๆ
ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่าย
โครงการวิจยั จํานวน 32
คน ให้สามารถใช้เว็บไซต์
www.projectudon.com ใน
การสื่ อสารและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารในเครื อข่าย
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กระบวนการ/วิธีการ
ที่ ของทีมวิจยั (ระบุการ
จัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)
10 การสรุ ปบทเรี ยน

ว/ด/ป
สถานที่/
ระยะเวลา(ระบุ
ชัว่ โมง)
27 ก.ค. 49
ณ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู
อุดรธานีจาํ กัด

กลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
ผลงานที่เกิดจาก
สู่กระบวนการ
กระบวนการ(เช่นสร้าง
(ระบุจาํ นวน)
ความเข้าใจ/เกิดเครื อข่าย)

1. ตัวแทนจาก
กลุ่ม/องค์กร
เครื อข่ายเป้ าหมาย
จํานวนกลุ่ม/
องค์กรละ 2 คน
เวลา 09.00 –
จํานวนทั้งหมด 42
16.00 น.
คน
จํานวน6 ชัว่ โมง 2. ทีมวิจยั จํานวน
4 คน

1. สมาชิกเครื อข่ายได้
ทบทวน สรุ ปบทเรี ยน
ร่ วมกัน
2. สมาชิกเครื อข่ายได้ได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนาเสริ มสร้างเครื อข่าย
ให้เข้มแข็งมากขึ้น

วัน เดือน ปี สถานที่การประชุมประจําเดือนเครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานีรอบ 9 เดือน
ที่
1
2
3
4
5
6

วัน เดือน ปี
ธันวาคม 2548
มกราคม 2549
กุมภาพันธ์ 2549
มีนาคม 2549
เมษายน 2549
พฤษภาคม 2549

20
20
20
20
25
22

7
8
9

26 มิถุนายน 2549
17 กรกฎาคม 2549
20 สิ งหาคม 2549

สถานที่
หมายเหตุ
สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จํากัด
สัญจร
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จํากัด
สัญจร
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จํากัด
ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 12 จังหวัดอุดรธานี สัญจรสหกรณ์การร้านค้า
นิคมฯเชียงพิณ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรอําเภอเพ็ญ จํากัด
สัญจร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด
สัญจร
สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน
สัญจร
จํากัด
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แผนปฏิบตั ิการการเยีย่ มเยือนสหกรณ์ต่าง ๆ ในเครื อข่าย
ที่
ชื่อสหกรณ์
1 สหกรณ์การเกษตรอําเภอเพ็ญ จํากัด

2

3

4
5

6

วันที่ เดือน พ.ศ.
ผูร้ ับผิดชอบ
10 ม.ค. 49
ผศ.วัชริ นทร์ สายสาระ
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายจิรายุทธ สุ ขศิริ
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จํากัด
11 ม.ค. 49
ผศ.วัชริ นทร์ สายสาระ
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายจิรายุทธ สุ ขศิริ
สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จํากัด
17 ม.ค. 49
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายจิรายุทธ สุ ขศิริ
สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จํากัด
14 ก.พ. 49
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
นายพยอม สวัสดี
สหกรณ์การเกษตรร้านค้านิคมฯเชียงพิณ ฯ จํากัด 15 ก.พ. 49
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายจิรายุทธ สุ ขศิริ
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯห้วยหลวง จํากัด
8 มี.ค. 49
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์

7 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านนํ้าพ่น จํากัด

9 มี.ค. 49

อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์

8 สหกรณ์โคนมกุดจับ จํากัด

10 มี.ค. 49

อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์

9 สหกรณ์การเกษตรสร้างคอม จํากัด

14 มี.ค. 49

อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม

10 สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จํากัด

9 พ.ค. 49

ผศ.วัชริ นทร์ สายสาระ
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี
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แผนปฏิบตั ิการเยีย่ มเยือนสหกรณ์ต่าง ๆ ในเครื อข่าย(ต่อ)
ที่
ชื่อสหกรณ์
11 กลุ่มเกษตรกรทํานานาข่า

12 สหกรณ์การเกษตรทุ่งฝน จํากัด

13 สหกรณ์การเกษตรบ้านดุง จํากัด

14 สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จํากัด

15 สหกรณ์โคนมศรี ธาตุ จํากัด

16 สหกรณ์โคนมอุดรธานี จํากัด

17 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํากัด

18 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด
19 สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จํากัด

วันที่ เดือน พ.ศ.
ผูร้ ับผิดชอบ
10 พ.ค. 49
ผศ.วัชริ นทร์ สายสาระ
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี
9 มิ.ย. 49
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี
12 มิ.ย. 49
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี
13 มิ.ย. 49
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี
14 มิ.ย. 49
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี
15 มิ.ย. 49
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี
16 มิ.ย. 49
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี
19 มิ.ย. 49
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี
23 มิ.ย. 49
ผศ.วัชริ นทร์ สายสาระ
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี
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แผนปฏิบตั ิการเยีย่ มเยือนสหกรณ์ต่าง ๆ ในเครื อข่าย(ต่อ)
ที่
ชื่อสหกรณ์
20 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯเชียงพิณ จํากัด

21 กลุ่มเกษตรกรทํานากุดหมากไฟ

วันที่ เดือน พ.ศ.
ผูร้ ับผิดชอบ
26 มิ.ย. 49
ผศ.วัชริ นทร์ สายสาระ
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี
27 มิ.ย. 49
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี

22 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ โนนสะอาด

28 มิ.ย. 49

อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี

23 กลุ่มเกษตรกรทํานาผักตบ

29 มิ.ย. 49

24 กลุ่มเกษตรกรทําสวนยางพาราหนองบัวบาน

30 มิ.ย. 49

25 สหกรณ์การเกษตรไชยวาน จํากัด

3 ก.ค. 49

อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี
อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิ ทธิ์
อ.ประยุทธ วรรณอุดม
นายพยอม สวัสดี
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สรุ ปรายงานผลกิจกรรมการจัดอบรมการทําเว็บไซต์ และการอบรมอินเตอร์เน็ต
ที่

รายการอบรม

1.

อบรมข้าราชการประจําสํานัก
งานสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2549
ในการออกแบบและสร้าง
เว็บไซต์ ที่คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย อ.เมือง จ.เลย

2

3

กิจกรรม วิธีการ และกระบวนการ

อบรมหลักการออกแบบและ
ตกแต่งเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม
Dream weaver MX 2004 และ
Photoshop
โดยทีมวิจยั ได้จดั
อบรมเจ้าหน้าที่จาํ นวน 1 คนซึ่ง
ได้รับการวางตัวให้เป็ น
Webmaster ประจําเว็บไซต์ของ
โครงการวิจยั เพื่อให้ได้ผลเร็ วและ
เรี ยนรู ้ได้เต็มที่มากที่สุด
อบรมข้าราชการประจําสํานัก อบรมหลักการการบริ หารจัดการ
งานสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี และดูแลระบบกระดานสนทนา
ระหว่างวันที่ 5-7มิถุนายน
(Webboard)ให้แก่เจ้าหน้าที่
2549 ในการบริ หารจัดการ จํานวน 1 คน ซึ่งเป็ นWebmaster
และดูแลระบบกระดาน
ของเว็บไซต์
สนทนา(Webboard)ประจํา www.projectudon.com
เว็บไซต์ เพื่อรองรับการใช้
งานของสมาชิกเครื อข่าย ที่
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.
เมือง จ.เลย
อบรมการใช้อินเตอร์เน็ต
อบรมการใช้อินเตอร์เน็ตให้แก่
สมาชิกเครื อข่ายโครงการวิจยั
ให้แก่สมาชิกเครื อข่าย
ขบวนการสหกรณ์ ซึ่งเป็ น
โครงการวิจยั ขบวนการ
สหกรณ์ในพื้นที่ จ.อุดรธานี ตัวแทนจากสหกรณ์ต่างๆ จํานวน
ระหว่างวันที่ ๘-๙มิถุนายน 32 คน เพื่อให้สามารถใช้เว็บไซต์
www.projectudon.com ในการ
๒๕๔๙ ที่ศนู ย์พฒั นาฝี มือ
สื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
แรงงาน จ.อุดรธานี
ข่าวสารในเครื อข่าย

ผลที่ได้รับ
ข้าราชการประจํา
สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดอุดรธานีสามารถ
ออกแบบ สร้างสรรค์
และตกแต่งเว็บไซต์ของ
โครงการวิจยั ได้สาํ เร็ จ
โดยมีชื่อเว็บไซต์วา่
www.projectudon.com
ข้าราชการประจําสํานัก
งานสหกรณ์จงั หวัด
อุดรธานีสามารถบริ หาร
จัดการและดูแลระบบ
กระดานสนทนา
(Webboard) จนใช้งาน
ระบบกระดานสนทนา
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ตัวแทนจากสหกรณ์ต่างๆ
จํานวน 32 คน เพื่อให้
สามารถใช้เว็บไซต์
www.projectudon.com ได้
อย่างดี

46
สรุ ปรายงานผลกิจกรรมการจัดอบรมการทําเว็บไซต์ และการอบรมอินเตอร์เน็ต(ต่อ)
ที่
รายการอบรม
4 อบรมข้าราชการประจําสํานัก
งานสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 19-21มิถุนายน
2549 ในการจัดกระทํากับ
ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
Access ที่คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย อ.เมือง จ.เลย

กิจกรรม วิธีการ และกระบวนการ
อบรมหลักการออกแบบการ
รองรับและจัดกระทํากับข้อมูล
จํานวนมากและมีความ
หลากหลาย เพือ่ เตรี ยมจัดระเบียบ
และรองรับข้อมูลที่จะถูกส่ งมา
จากสมาชิกเครื อข่ายโดยใช้
โปรแกรม Access

ผลที่ได้รับ
ข้าราชการประจําสํานัก
งานสหกรณ์จงั หวัด
อุดรธานีสามารถใช้
โปรแกรม Access ได้ผลดี

บทที่ 4
เครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้
4.1 ข้ อสรุปจํานวน/รู ปแบบเครือข่ ายทีเ่ ป็ นผลงานของทีมวิจยั
จากการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แก่กลุ่มองค์กรเป้ าหมาย ทําให้เกิดเครื อข่ายของกลุ่มองค์กร
ซึ่งสามารถจําแนกได้ 2 ประเภทคือ เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ และเครื อข่ายธุรกิจ
4.1.1 เครื อข่ายการเรี ยนรู ้
ในการวิจยั ครั้งนี้กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่ วมโครงการ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซ่ ึงกันและกัน วิเคราะห์ปัญหาร่ วมกัน จนทําให้เกิดความไว้ใจกัน(Trust) สร้างกลไก
เพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และเรี ยกตนเองว่า “เครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี” ซึ่งในเบื้องต้น มี
จํานวนองค์กรที่สนใจเข้าร่ วมโครงการทั้งหมดจํานวน 21 องค์กร ระหว่างกระบวนการเรี ยนรู ้มีท้ งั
สหกรณ์ที่สนใจเข้าร่ วมเพิ่มขึ้นและไม่สามารถเข้าร่ วมต่อไปได้
ทําให้ก่อนปิ ดโครงการวิจยั มี
จํานวนสหกรณ์ที่เข้าร่ วมเครื อข่ายทั้งสิ้ น 24 สหกรณ์ มีจาํ นวนสมาชิกของแต่ละสหกรณ์รวมกัน
ทั้งหมด 37,914 คน
4.1.2 เครื อข่ายธุรกิจ
หลังจากกลุ่มองค์กรต่าง ๆ มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันทําให้ มีการเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่าย
กิจกรรมทางธุรกิจในรู ปแบบต่าง ๆ ภายในเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ได้แก่ เครื อข่ายอาหารสัตว์ มี
จํานวนองค์กรในเครื อข่าย 5 องค์กร เครื อข่ายข้าวเปลือก จํานวน 4 องค์กร เครื อข่ายนํ้าตาลทราย
จํานวน 5 องค์กร เครื อข่ายข้าวเปลือก-ข้าวสาร จํานวน 4 องค์กร นอกจากนี้ยงั มีการเรี ยนรู ้ศึกษา
ข้อมูลร่ วมกันระยะเวลามากกว่า 4 เดือน เพื่อเชื่อมโยงเรื่ องปุ๋ ยเคมี และได้ร่วมกันกําหนดเป้ าหมาย
ให้เกิดเป็ นรู ปธรรมในเดือนตุลาคม 2549 มีจาํ นวนสหกรณ์ที่เข้าร่ วมและคาดว่าจะได้รับประโยชน์
ร่ วมกันในเครื อข่าย 23 องค์กร ดังรายละเอียดของแต่ละเครื อข่าย ตามลําดับในหัวข้อต่อไป

4.2 สถานการณ์ ของแต่ ละเครือข่ าย
4.2.1 เครือข่ ายการเรียนรู้ “เครือข่ ายสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี”
4.2.1.1 รู ปแบบการเชื่อมโยง
รู ปแบบการเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกัน
โดยในเบื้อต้นขอให้สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัดเป็ นศูนย์ประสานงานของเครื อข่ายซึ่งสามารถเขียน
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เป็ นแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ได้ตามแผนภูมิที่ 6 ดังนี้
แผนภูมิที่ 6 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ร่วมกัน

7

5

2

3

2

1

1

4

5

8

9

ศูนย์ ประสานงาน

1
3

10

3
4

2

1

6

2

หมายถึง สหกรณ์การเกษตร
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์
หมายถึง กลุ่มเกษตรกร
หมายถึง สหกรณ์โคนม
หมายถึง สหกรณ์ร้านค้า
4.2.1.2 ความเป็ นมาของเครื อข่าย
หลังจากทีมวิจยั คัดเลือกกลุ่มเป้ าหมายเพื่อจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทําให้
กลุ่มองค์กรรู ้จกั กัน เกิดความคุน้ เคย ไว้วางใจมากขึ้น ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาร่ วมกัน วิเคราะห์กิจกรรมเพื่อเชื่อมโยง มีการกําหนดกลไกการเชื่อมโยงร่ วมกัน
กําหนดโครงสร้างของการอยูร่ ่ วมกัน และร่ วมกันตั้งชื่อเครื อข่ายว่า “เครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัด
อุดรธานี”
4.2.1.3 การดําเนินการของเครื อข่าย
ในการดําเนินการของเครื อข่าย กลุ่มองค์กรเครื อข่ายได้มีการกําหนดวิสยั ทัศน์
ร่ วมกันว่า เป็ น“ระบบการเชื่อมโยงที่เกื้อกูล หนุนเสริ ม เอื้อประโยชน์ซ่ ึงกันและกันในระยะยาว ทั้ง
เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กติกา ที่ตระหนักในคุณค่าของหลักและวิธีการสหกรณ์” นอกจากนี้มี
การวางระบบการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เช่น การจัดโครงสร้างขององค์กรเครื อข่าย มีการจัดระบบการ
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สื่ อสารระหว่างเครื อข่ายกับองค์กร โดยให้แต่ละองค์กรเครื อข่ายบรรจุวาระการประชุม เรื่ องแจ้ง
ให้ทราบจากเครื อข่ายไว้ในการประชุมประจําเดือนของแต่ละองค์กร
และให้แต่ละองค์กรนํา
ข่าวสารจากองค์กรมาแลกเปลี่ยนในที่ประชุมเครื อข่าย นอกจากนี้ได้กาํ หนดกลไกให้มีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทุกวันที่ 20 ของเดือนเพื่อให้มีความต่อเนื่องต่อไป
4.2.1.4 วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย
เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันเพื่อ
เชื่อมโยงกิจกรรมทางธุรกิจ
4.2.1.5 แนวทางการดําเนินการ
ที่ประชุมร่ วมกันกําหนดแนวทางเพื่อความยืนยาวดังนี้
1) ต้องจัดให้มีการประชุมประจําเดือนอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการผลัดเปลี่ยนกัน
เป็ นเจ้าภาพหมุนเวียนกันไป
2) ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องเข้าประชุมต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ หากไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุมได้ตอ้ งจัดให้คนอื่นเข้าร่ วมประชุมแทนซึ่งต้องมีท้ งั ฝ่ ายกรรมการและฝ่ ายจัดการครั้งละ 2
คน โดยที่ประชุมได้เน้นยํ้าว่าควรให้ความสําคัญกับฝ่ ายจัดการหรื อผูจ้ ดั การเพราะไม่ได้
เปลี่ยนแปลงตามวาระ
3) ควรมีการร่ วมคิดกติกา เป็ นใช้ในการอยูร่ ่ วมกันอย่างกว้าง ๆ
4.2.1.6 ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ
1) การประชุมประจําเดือนอย่างต่อเนื่อง
2) การจัดระบบการสื่ อสารระหว่างเครื อข่ายกับองค์กร
3) การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็ นกลไก ในที่น้ ีคือ การจัดให้มีพิธีการผูกเสี่ ยว
สหกรณ์ ต่าง ๆ
4) การเยีย่ มเยือนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
5) การประชุมสัญจรตามกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเครื อข่าย
4.2.2 เครือข่ ายอาหารสั ตว์
4.2.2.1 รู ปแบบการเชื่อมโยง
การเชื่อมโยงของเครื อข่ายอาหารสัตว์เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์
การเกษตรที่สามารถผลิตวัตถุดิบที่ผลิตอาหารสัตว์ แล้วนํามาจําหน่ายให้กบั สหกรณ์โคนม สามารถ
เขียนเป็ นแผนภูมิแสดงรู ปแบบการเชื่อมโยงได้ตามแผนภูมิที่ 7
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แผนภูมิที่ 7 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายอาหารสัตว์

สกก.นิคมฯห้วยหลวง จํากัด
มันเส้นสะอาดเดือนละ 12 ตัน
สกต.หนองคาย

ข้าวโพดบด

สกก.เกษตรนิคมฯเชียงพิณ จํากัด
มันเส้นสะอาดเดือนละ 6 ตัน

สหกรณ์โคนมกุดจับ จํากัด
ขั้นเจรจาซื้อ-ขาย

สหกรณ์โคนมศรี ธาตุ

มันเส้น

สกต.อุดรธานี จํากัด

สต็อคมันเส้นสะอาด 300 ตัน
สกก.วังสามหมอ จํากัด

4.2.2.2 ความเป็ นมาของเครื อข่าย
การเชื่อมโยงเกิดขึ้นจากการมีเครื อข่ายการเรี ยนรู ้โดยมีการประชุมประจําเดือน
ต่อเนื่อง และมีการพบปะพูดคุยในระดับกลุ่มย่อยหลายครั้งจนเกิดความเชื่อกันกัน อีกทั้งหน่วย
หนุนเสริ ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ได้เข้าร่ วมพูดคุยด้วย ส่ งผลให้สหกรณ์มีความมัน่ ใจใน
การดําเนินธุรกิจเชื่อมโยงเป็ นพันธมิตรกัน
4.2.2.3 การดําเนินการของเครื อข่าย
สหกรณ์โคนมศรี ธาตุ จํากัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนา
จังหวัดอุดรธานี ปี งบประมาณ พ.ศ.2547-2548 ในการก่อสร้างโรงงานผสมอาหารสัตว์และจัดซื้อ
รถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ให้แก่สมาชิกผูเ้ ลี้ยงโคนม สหกรณ์จดั ซื้อวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ เพือ่ ป้ อนโรงงานเดือนละประมาณ 135 ตัน โดยการซื้อจากบริ ษทั เอกชน คณะกรรมการ
ของสหกรณ์ที่เข้าร่ วมประชุมในเวทีเครื อข่ายมีแนวคิดจะให้สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
ผลิตพืชอาหารสัตว์ให้ เช่น มันเส้นสะอาด ข้าวโพดบด เป็ นต้น เพื่อลดการซื้อจากเอกชน แต่ท้ งั นี้
สหกรณ์คู่คา้ จะต้องมีปริ มาณวัตถุดิบที่เพียงพอ คุณภาพตามที่กาํ หนด และราคาที่สามารถแข่งขัน
กับเอกชนได้
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สหกรณ์โคนมกุดจับ จํากัด ได้เสวนากันระหว่างคณะกรรมการ ทีมวิจยั และหน่วยงานหนุน
เสริ ม เห็นว่าควรจะไปเยีย่ มเยือนสหกรณ์โคนมศรี ธาตุ จํากัด เพื่อดูสภาพโรงงานผลิตอาหารสัตว์
และเจรจาซื้อขายอาหารสัตว์กบั โคนมศรี ธาตุ เนื่องจากราคายังสูงกว่าบริ ษทั เอกชน
สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จํากัด เนื่องจากอําเภอวังสามหมอ ติดกับอําเภอศรี ธาตุ และ
เป็ นพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง อี กทั้งยังมี ความพร้ อมด้านโกดัง เครื่ องชั่ง รถตักและบุคลากร ฝ่ าย
จัดการจึงนําเสนอแนวคิดการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์โคนมศรี ธาตุ ปั จจุบนั สหกรณ์การเกษตรวัง
สามหมอ สต็อกมันเส้นสะอาดให้ประมาณ 300 ตัน ไว้จาํ หน่ ายให้สหกรณ์ โคนมศรี ธาตุ หรื อ
สหกรณ์โคนมอื่น ๆ ที่สนใจ
นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. อุดรธานี จํากัด เป็ นผูร้ วบรวมมัน
เส้นสะอาดจากสมาชิ กและจําหน่ ายให้สหกรณ์โคนมศรี ธาตุ เกิ ดการเชื่ อมโยงธุ รกิ จก่อนการเกิ ด
เครื อข่าย โดยหน่ วยงานหนุ นเสริ มเป็ นผูจ้ ดั เวทีการพบปะเจรจากัน ณ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
อุดรธานี และมีการเจรจากันระดับคณะกรรมการหลายครั้ง จนสามารถเชื่อมโยงธุรกิจกันได้สาํ เร็ จ
และต่อเนื่อง สรุ ปสถานการณ์การดําเนินงานได้ดงั นี้
ปริ มาณธุรกิจ
ประเภท
สหกรณ์ตน้ ทาง สหกรณ์ปลายทาง
การ
ปริ มาณ หน่วย จํานวน
เชื่อมโยง
(บาท)
สหกรณ์โคนมศรี สหกรณ์โคนมกุด อาหารข้น
ธาตุ จํากัด
จับ จํากัด
สกก. วังสามหมอ
จํากัด
สกก. นิคมฯ ห้วย
หลวง จํากัด
สกต. อุดรธานี
จํากัด
สกต. หนองคาย
จํากัด

สหกรณ์โคนมศรี
ธาตุ จํากัด
สหกรณ์โคนมกุด
จับ จํากัด
สหกรณ์โคนมศรี
ธาตุ จํากัด
สหกรณ์โคนม กุด
จับ จํากัด

มันเส้น
สะอาด
มันเส้น
สะอาด
มันเส้น
สะอาด
ข้าวโพด
บด

300

ตัน

12

ตัน/
เดือน

หมายเหตุ
อยู่
ระหว่าง
การเจรจา

1 ,000,000

7,429 กระสอบ

981,309

1,300 กิโลกรัม

67,100

4.2.2.4 วัตถุประสงค์
เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านอาหารสัตว์ให้แก่สมาชิก เนื่องจากราคานํ้านมดิบไม่
เพิ่ม แต่ราคานํ้ามันและราคาอาหารสัตว์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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4.2.2.5 แนวทางดําเนินงาน
เครื อข่ายมีแนวคิดที่จะขยายเครื อข่ายไปยังสหกรณ์การเกษตรอื่น ๆ ในการเป็ น
ผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ และสหกรณ์การเกษตรสามารถที่จะเพิ่มปริ มาณธุรกิจและเชื่อมโยงธุรกิจภายใน
สหกรณ์เอง สมาชิกจะสามารถขายผลผลิตให้สหกรณ์ได้ในราคาประกัน สหกรณ์หกั เงินชําระหนี้
จากผลผลิต เจ้าหนี้ ได้แก่ กองทุนพัฒนาสหกรณ์จะได้รับการชําระหนี้ตามกําหนด
4.2.2.6 ปัจจัยแห่ งความสําเร็ จ
1) พบปะพูดคุยกันบ่อย ๆ
2) มีความมัน่ ใจในการเชื่อมโยง เนื่องจากมีหน่วยงานหนุนเสริ มคอยประสานงาน
และให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่สหกรณ์คู่คา้
3) คุณภาพ/ราคาของอาหารสัตว์ตอ้ งเป็ นที่ยอมรับของคู่คา้
4.2.2.7 ผลที่ได้รับจากการเชื่อมโยง
1) ด้านสมาชิกสหกรณ์
(1) ขายผลผลิตให้สหกรณ์ในราคาเท่ากับพ่อค้า แต่การชัง่ นํ้าหนักมาตรฐาน
ยุติธรรมเป็ นการเพิ่มรายได้ทางตรง
(2) หากการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์มีกาํ ไร สมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่ วนแห่งการดําเนินธุรกิจกับสหกรณ์
(3) สมาชิก/เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนมได้ใช้อาหารที่สหกรณ์ผลิตเอง ราคาถูกลง
0.50 – 1.20 บาท/กก.
(4) มีความผูกพันกับสหกรณ์ ซึ่งเป็ นสถาบันของตนเองมากขึ้น และมีส่วน
ร่ วมในการใช้บริ การของสหกรณ์ดา้ นอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สตั ว์ สิ นค้าอุปโภคบริ โภค เป็ นต้น
2) ด้านองค์กร
(1) เพิ่มปริ มาณธุรกิจ โดยใช้บุคลากรเท่าเดิม
(2) เป็ นการทําธุรกิจครบวงจร ได้แก่ การให้สินเชื่อ รับซื้อคืนผลผลิต
(3) มีความสัมพันธ์ในวงกว้าง ได้แก่ คณะกรรมการ พนักงาน สมาชิก
สหกรณ์ และสหกรณ์ใกล้เคียง ซึ่งแต่เดิมไม่มีความใกล้ชิดกัน
4.2.3 เครือข่ ายข้ าวเปลือก
4.2.3.1 รู ปแบบการเชื่อมโยง
เครื อข่ายข้าวเปลือกมีรูปแบบการเชื่อมโยงในการร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ และร่ วม
ปฏิบตั ิ จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
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แผนภูมิที่ 8 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายข้าวเปลือก

สกก.อําเภอเพ็ญ จํากัด

สกก.หนองวัวซอ จํากัด
พ่อค้าโรงสี
สกก.เมืองอุดรฯ จํากัด

สกก.บ้านผือ จํากัด

4.2.3.2 ความเป็ นมาของเครื อข่าย
เดิมแต่ละสหกรณ์จะต่างซื้อ-ต่างขายข้าวเปลือกเป็ นเอกเทศ และบางครั้งก็ซ้ือต่อ
กันเองบ้าง หลังจากมีเครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานีเกิดขึ้น แต่ละสหกรณ์มีโอกาสพบปะพูดคุย
กันบ่อยขึ้น ทําให้เกิดการรวมหัวกัน (Collusion) ในการกําหนดราคาขายข้าวเปลือก
4.2.3.3 การดําเนินงานของเครื อข่ายในปัจจุบนั
สหกรณ์ที่รวมหัวกันกําหนดราคาขายข้าวเปลือก จํานวน 4 สหกรณ์ โดยแต่ละ
สหกรณ์จะเป็ นผูร้ วบรวมข้าวเปลือกตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาลซึ่งเป็ นการจํานํา
กับ ธกส. เป็ นจํานวนมาก ถือได้วา่ ขบวนการสหกรณ์เป็ นผูร้ วบรวมข้าวเปลือกรายใหญ่ในจังหวัด
อุดรธานี ทั้ง 4 สหกรณ์ ได้ปรึ กษาหารื อกันในเรื่ องการกําหนดราคาข้าวเปลือกไม่ดาํ เนินการต่างคน
ต่างขายอีกต่อไป มีรายละเอียดของปริ มาณข้าวที่รับจํานําจําแนกตามสหกรณ์ดงั นี้
ที่
1
2
3
4

สหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรอําเภอเพ็ญ จํากัด

ปริ มาณ
หมายเหตุ
(บาท/กก.) ขาย (ตัน)
8
700
8
470
8
800
รอราคาขายภายหลัง
8.35
215
ราคา

เป็ นช่วงราคาขึ้น
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4.2.3.4 วัตถุประสงค์
เพื่อต่อรองราคาข้าวเปลือกให้ได้ราคาที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิก
4.2.3.5 แนวทางการดําเนินการ
ทุกสหกรณ์ต้ งั ราคาขายข้าวเปลือกไว้ที่กิโลกรัมละ 8 บาท สําหรับข้าวเปลือกที่
ชนิดและคุณภาพใกล้เคียงกัน ถ้าราคาตํ่ากว่านี้จะไม่ขาย ปรากฏว่าผูป้ ระกอบการโรงสี ตกลงซื้อขายในราคากิโลกรัมละ 8 บาท ตามที่แต่ละสหกรณ์กาํ หนดไว้ เมื่อตกลงราคากันแล้วมีผซู ้ ้ือรายใหม่
เข้ามาซื้อโดยให้ราคาสู งกว่า 8 บาท/กก. สหกรณ์จะไม่ขายเพราะถือว่าได้ตกลงซื้อขายกันเอง แม้จะ
ไม่มีสญ
ั ญาก็ตาม ซึ่งหมายถึงสหกรณ์มีจริ ยธรรมในการซื้อ-ขาย
4.2.3.6 ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ
การรวมหัวกันหรื อสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันไม่สมบูรณ์ เป็ นสภาวะที่ผซู ้ ้ือหรื อ
ผูข้ าย มีอิทธิพลต่อราคาสิ นค้าในตลาด การเป็ นเครื อข่ายในลักษณะการดําเนินกิจกรรมการรวม
หัวกัน เป็ นบทเรี ยนของเครื อข่าย ซึ่งไม่อาจเกิดขึ้นได้บ่อยนัก ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1) ต้องมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอในการตัดสิ นใจดําเนินการ
2) ต้องเป็ นสิ นค้าชนิดเดียวกัน คุณภาพเหมือนกันหรื อใกล้เคียงกันมาก
3) ต้องมีสินค้าในปริ มาณที่มาก หรื อผูอ้ ื่นมีไม่เพียงพอ
4) ต้องมีความซื่อสัตย์ จริ งใจต่อสมาชิก และต้องรักษาความลับของเครื อข่ายได้
4.2.4 เครือข่ ายนํา้ ตาลทรายขาว
4.2.4.1รู ปแบบการเชื่อมโยง
แผนภูมิที่ 9 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายนํ้าตาลทรายขาว

กลุ่มสตรี ศรี บูรพา

กลุ่มทําไร่ โนนสะอาด

สกก.บ้านผือ จํากัด

สก. ร้านค้านิคม
เชียงพิณ จํากัด

สกก.เมืองอุดรธานี
จํากัด

กลุ่มหนองเตาเหล็ก
กลุ่มไก่เนื้อโนนสว่าง
ร้านเครื อข่ายโนนสว่าง

สกก. หนองวัวซอ จํากัด
แหล่งเงินทุนและกระจายสิ นค้า

กรมการค้าภายใน
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4.2.4.2 ความเป็ นมาของเครื อข่าย
เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินเครื อข่าย ราคานํ้ามันและราคานํ้าตาลสู งขึ้น สหกรณ์
ร้านค้านิคมฯเชียงพิณ จํากัด ได้ประสานงานกับสํานักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี กระทรวง
พาณิ ชย์ในการขอโควตานํ้าตาล สหกรณ์ได้นาํ เสนอ เรื่ องนํ้าตาลทรายขาว ต่อเวทีการประชุม
เครื อข่ายประจําเดือน 2 ครั้ง ที่อาํ เภอบ้านผือและอําเภอเมือง จึงได้ขอ้ สรุ ปและชัดเจนขึ้น เนื่องจาก
สหกรณ์เป็ นสหกรณ์ต้ งั ใหม่ยงั ขาดแคลนเรื่ องเงินทุน สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอจํากัด ขอเสนอ
เป็ นผูอ้ อกทุนให้ก่อนและสหกรณ์สมาชิกเครื อข่ายยินดีจะรับนํ้าตาลทรายขาวไปจําหน่ายให้สมาชิก
ของตนต่อไป
4.2.4.3 การดําเนินงานของเครื อข่ายในปัจจุบนั
ปั จจุบนั สหกรณ์ได้ดาํ เนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และประธานสหกรณ์ร้านค้า ที่มี
แนวคิดที่จะนําเงินส่ วนต่างจากการขายสิ นค้าส่ วนหนึ่งเข้าเป็ นกองทุนเครื อข่าย
เพื่อใช้ดาํ เนิน
กิจกรรมต่าง ๆ และเห็นว่าเมื่อสหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จํากัด เป็ นผูอ้ อกทุนควรจะรับเป็ น
เจ้าภาพเครื อข่ายนํ้าตาลทราบขาว ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 49 มีน้ าํ ตาลทรายคงเหลือที่สหกรณ์ร้านค้า
30 กระสอบ สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จํากัด 50 กระสอบ
สหกรณ์ตน้ ทาง/ปลายทาง
1. ก.เกษตรทําไร่ โนนสะอาด
2. สกก.บ้านผือ จํากัด
3. สกก.เมืองอุดรธานี จํากัด
4. สกก.หนองวัวซอ
5. ร้านค้าเครื อข่ายโนนสว่าง
6. กลุ่มไก่เนื้อโนนสว่าง
7. กลุ่มหนองเตาเหล็ก
8. กลุ่มสตรี ศรี บูรพา

ประเภทการ
เชื่อมโยง
นํ้าตาลทราย
นํ้าตาลทราย
นํ้าตาลทราย
นํ้าตาลทราย
นํ้าตาลทราย
นํ้าตาลทราย
นํ้าตาลทราย
นํ้าตาลทราย

ปริ มาณธุรกิจ
หน่วย (กก.) จํานวน(บาท)
500
9,000 500
9,000 500
9,000 750
13,500 250
9,000 500
9,000 500
9,000 100
1,800 -

4.2.4.4 วัตถุประสงค์ของเครื อข่าย
เพื่อให้สมาชิกเครื อข่ายได้ใช้น้ าํ ตาลถูกกว่าท้องตลาด คุณภาพเกรด A ลดภาระ
รายจ่ายในครัวเรื อนให้สมาชิก
4.2.4.5 แนวทางการดําเนินงาน
สหกรณ์ในเครื อข่ายจะดําเนินกิจการเครื อข่ายนํ้าตาลทรายขาวอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าสถานการณ์ดา้ นราคากลับสู่ สภาวะปกติ
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4.2.4.6 ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ
1) สมาชิกเครื อข่าย ให้การสนับสนุนในการซื้อสิ นค้ากับสหกรณ์
2) พันธมิตรธุรกิจและกลุ่มนอกเครื อข่าย ร่ วมการกระจายสิ นค้าอย่างกว้างขวาง
4.2.4.7 ผลที่ได้รับจากการเชื่อมโยง
1) ด้านสมาชิก
ได้ใช้น้ าํ ตาลทรายขาวถูกกว่าท้องตลาด 2-3 บาท/กก. เป็ นการให้สมาชิกได้ลด
รายจ่ายในครัวเรื อนส่ วนหนึ่ง
2) ด้านองค์กร
(1) ได้ช่วยสมาชิกให้มีสินค้าใช้ในยามขาดแคลนและราคาขึ้น
(2) สหกรณ์ได้ทาํ หน้าที่อย่างถูกทาง กล่าวคือ จัดสิ นค้าที่จาํ เป็ นแก่การยังชีพ
มาจําหน่ายให้แก่สมาชิก
4.2.5 เครือข่ ายข้ าวเปลือก - ข้ าวสาร
4.2.5.1 รู ปแบบการเชื่อมโยง
แผนภูมิที่ 10 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายข้าวเปลือก-ข้าวสาร

สกก.อําเภอเพ็ญ จํากัด
ช่วยเหลือเรื่ องการซ่อมโรงสี และแนะนําการผลิต
การจําหน่าย

กล่มเกษตรกรทํานานาข่า

การจําหน่าย

สอ.ครู อุดรธานี จํากัด

สก.ร้านค้านิคมฯเชียงพิณ จํากัด

4.2.5.2 ความเป็ นมาของเครื อข่าย
เครื อข่ายที่เกิดขึ้นนี้
เป็ นกลุ่มย่อยระหว่างสมาชิกในเครื อข่ายระหว่างสหกรณ์
การเกษตรอําเภอเพ็ญ จํากัด ซึ่งเป็ นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่กบั กลุ่มเกษตรกรทํานานาข่า
อําเภอเมืองอุดรธานี หลังจากที่มีเวทีของเครื อข่ายแล้ว ประธานกลุ่มเกษตรกรทํานานาข่าได้ร่วม
ประชุมอย่างสมํ่าเสมอ และมีแนวคิดในการรวมกลุ่มว่าองค์กรที่เข้มแข็ง ควรช่วยเหลือองค์กรที่
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อ่อนแอ และองค์กรที่อ่อนแอต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน อีกทั้งยังมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมผูกเสี่ ยว
สหกรณ์ เพื่อเป็ นการกระตุน้ และยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิกในเครื อข่าย ให้มีความเป็ นเพื่อนกันให้
เหนียวแน่นยิง่ ขึ้น
กลุ่มเกษตรกรทํานานาข่า ได้รับงบประมาณตามโครงการกระตุน้ เศรษฐกิ จของ
ภาครัฐ 1 ล้านบาท เพื่อการก่อสร้างและติดตั้งโรงสี ขา้ ว ขนาดกําลังการผลิต 12 ตัน/วัน เมื่อการ
ก่ อสร้ างแล้วเสร็ จเกิ ดการฟ้ องร้ องระหว่างคณะกรรมการด้วยกัน โรงสี ขา้ วถูกปล่อยทิ้งร้ างไว้
ประมาณ 3 ปี
วันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ทีมวิจยั ได้ไปเยีย่ มเยือนกลุ่มฯ ได้รับทราบปัญหา และ
เห็นว่าควรจัดเวทียอ่ ยให้คณะกรรมการของกลุ่มได้พดู คุยกัน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2549 มีการประชุมคณะกรรมการของกลุ่มฯ ณ ที่ทาํ การ อบต.
นาข่า เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยมีประเด็นการพูดคุยว่า จะดําเนินกิจกรรมโรงสี
ตามวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งโรงสี หรื อไม่ คณะกรรมการมีความเห็นแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เห็นว่าไม่ควรฟื้ นฟูกิจกรรมโรงสี มีเหตุผลว่า จะเอาเงินทุนมาจากแหล่ง
ใด ใครจะเป็ น ผูไ้ ปทําหน้าที่สีขา้ ว สี เป็ นข้าวสารแล้วจะไปขายที่ไหน อาคารและเครื่ องจักรชํารุ ด
ทรุ ดโทรมมาก โรงสี ขา้ วขนาดเล็กก็มีแล้วทุกหมู่บา้ น หากดําเนินการแล้วขาดทุนใครจะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ
กลุ่มที่ 2 เป็ นกลุ่มที่ยงั ลังเล แต่มีความเห็นว่า ถ้าเสี ยงส่ วนใหญ่เห็นควรฟื้ นฟูก็จะ
เข้าร่ วมกิจกรรมด้วย มีประเด็นข้อสงสัยเหมือนกับกลุ่มที่ 1 และเพิ่มเติมว่ากรรมการยังเสี ยสละไม่
พอ ไม่ต่อเนื่องจริ งจัง
กลุ่มที่ 3 เป็ นกลุ่มที่เห็นควรดําเนินกิจการโรงสี มีเหตุผลว่า โรงสี น้ ีเกิดจากภาษี
ของประชาชน ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็ นอนุสาวรี ย ์ จะอับอายประชาชนว่าคณะกรรมการไม่มีความรู ้
ความสามารถ ปัญหาที่กลุ่มที่ 1 กล่าวนั้นเป็ นปัญหารอง ปั ญหาใหญ่กค็ ือ ถ้าคณะกรรมการไม่ร่วม
แรงใจกันแก้ปัญหาแล้ว บุคคลภายนอกก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ผลการประชุมมีมติให้ฟ้ื นฟูกิจการโรงสี โดยมีแผนการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1) ขอรับการสนับสนุนเงินกูจ้ าก อบต.นาข่า จํานวน 1 แสนบาท เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนการดําเนินกิจการของกลุ่ม โดยทําเป็ นโครงการเสนอ อบต.
2) แต่งตั้งคณะทํางาน ดังนี้
2.1) ฝ่ ายเครื่ องจักร / สี ขา้ ว
3
คน
2.2) ฝ่ ายจัดซื้อข้าวเปลือก
3
คน
2.3) ฝ่ ายการตลาด
3
คน
2.4) ฝ่ ายบัญชี
2
คน
2.5) ฝ่ ายตรวจสอบกิจการ
3
คน
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3) วันที่ 21 พฤษภาคม 2549 ให้คณะกรรมการร่ วมกันถางหญ้ารอบบริ เวณ ทํา
ความสะอาดภายในโรงสี ตรวจสอบความเสี ยหายของเครื่ องจักรเบื้องต้นและทําการซ่ อมแซมใน
ส่ วนที่คณะกรรมการสามารถทําได้
4) ทดสอบการสี ขา้ ว และนําผลผลิตนําเสนอที่ประชุมเครื อข่าย
4.2.5.3 การดําเนินการของเครื อข่ายในปัจจุบนั
หลังจากกลุ่มได้มีมติดงั ข้างต้นแล้ว กลุ่มได้ดาํ เนินกิจกรรมตามมติและหน่วยงาน
หนุนเสริ ม ได้แก่ หน่วยส่ งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์พ้นื ที่อาํ เภอเมือง ทีมวิจยั ได้เข้าไปสังเกตการณ์
อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มได้ประสานกับสหกรณ์การเกษตรอําเภอเพ็ญ เพื่อขอรับการสนับสนุน
ข้าวเปลือก จํานวน 2 ตัน เพื่อทดสอบการสี ขา้ วและการทํางานของเครื่ องจักร พร้อมทั้งได้
มอบหมายให้หวั หน้าฝ่ ายการตลาดและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
2 คน ที่มีความรู ้ดาํ เนินการ
ซ่อมแซมเครื่ องจักรโรงสี ไปช่วยซ่อมแซม 3 วัน แต่เนื่องจากโรงสี ถูกทิ้งร้างไว้ 3 ปี จึงต้อง
ซ่อมแซมเครื่ องจักรอีกมากจึงจะสี ขา้ วได้ กลุ่มจึงได้ดาํ เนินการซ่อมแซมจนสามารถสี ขา้ วได้
4.2.5.4 วัตถุประสงค์ / เป้ าหมาย
เพื่อรับซื้ อข้าวเปลือกจากสมาชิ กเครื อข่ายนํามาแปรรู ปเป็ นข้าวสารจําหน่ ายแก่
สมาชิกสหกรณ์และเครื อข่าย
4.2.5.5 แนวทางการดําเนินการ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2549 มีการประชุมเครื อข่ายประจําเดือน กลุ่มได้นาํ ตัวอย่าง
ข้าวมานําเสนอต่อที่ประชุมได้ขอ้ คิดเห็น ดังนี้
สหกรณ์ ออมทรั พย์ครู อุดรธานี จํากัด ยินดี สนับสนุ นข้าวสารของกลุ่ม โดยใน
เบื้องต้นจะเปิ ดพื้นที่ให้กลุ่มนําข้าวสารมาจําหน่ายช่วงต้นเดือน เนื่ องจากมีสมาชิกเข้ามาติดต่อกับ
สหกรณ์เป็ นจํานวนมาก และจะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ้ื อข้าวสารของกลุ่ม
เมื่อกลุ่มมีความพร้อมในเรื่ องการผลิตข้าวสารจะได้หามาตรการการขายข้าวสารต่อไป
สหกรณ์ร้านค้านิคมฯ เชียงพิณ จํากัด ยินดีสนับสนุนในการจําหน่ายข้าวสารของ
กลุ่ม โดยกลุ่มควรออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสม สวยงามด้วย
สหกรณ์การเกษตรอําเภอเพ็ญ จํากัด ให้ขอ้ คิดเห็นเนื่องจากมีประสบการณ์ในการ
จําหน่ายข้าวสารว่า คุณภาพข้าวเปลือกในเขตอุดรธานี มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ควรเน้นเรื่ องการสี ขา้ ว
ให้มีคุณภาพ ข้าวสารที่สีไว้ไม่ควรเก็บไว้นาน 1 เดือน เพราะจะทําให้เป็ นข้าวเสี ย
ข้าวสารที่กลุ่มนํามาเป็ นตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี ได้ขอ ซื้อไว้
ทั้งหมด และจะช่วยประชาสัมพันธ์ขา้ วสารของกลุ่ม
4.2.5.6 ปัจจัยแห่งความสําเร็ จ
1) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ได้แก่ การที่สหกรณ์การเกษตรอําเภอเพ็ญ จํากัด ได้ส่ง
เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือในการซ่อมแซมเครื่ องจักร และแนะนําตามประสบการณ์ที่มีอยู่
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2) คุณค่าของการพึ่งตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีชดั เจนเป็ นรู ปธรรม
3) หน่วยงานหนุ นเสริ มได้เข้าไปติดตามอย่างต่อเนื่ อง ทําให้คณะกรรมการของ
กลุ่มมีกาํ ลังใจว่าไม่ได้อยูอ่ ย่างโดดเดี่ยว
4) การดํา เนิ น กิ จ กรรมมี ก ลุ่ ม แกนนํ า ที่ เ ข้ม แข็ ง จริ งจัง และมี แ นวคิ ด จะให้
คณะกรรมการถือหุ ้นเพิ่มในกลุ่ม คนละ 5,000 บาท เพื่อให้มีทุนหมุนเวียนในการทําธุ รกิจ และมี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารงาน
4.2.5.7 แนวคิดของกลุ่ม
กลุ่มมีแนวคิดที่จะผลิตข้าวสารในรู ปของข้าวกล้อง หรื อข้าวสารอินทรี ยส์ ื บเนื่ อง
จาก กลุ่มมีกิจกรรม เลี้ยงหมูหลุม พร้อมทั้งผลิตปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ช้ภายในกลุ่ม เพื่อลดการใช้สารเคมีเข้าสู่
การผลิตข้าวอินทรี ยแ์ ละข้าวสารอินทรี ยใ์ นอนาคต
แผนภูมิที่ 11 แผนผังแนวคิดการเชื่อมโยงกิจกรรมการผลิตของกลุ่มเกษตรกรนาข่า

ข้าวสารอินทรี ย ์
ปลูกข้าว

โรงสี
แกลบ

หมูหลุม

ปุ๋ ยอินทรี ย ์
มูลสัตว์

อาหารสัตว์

รําข้าว

วัตถุดิบ

โค/กระบือ

4.2.6 เครือข่ ายปุ๋ ยเคมี
4.2.6.1 รู ปแบบการเชื่อมโยง
เครื อข่ายปุ๋ ยเคมีเป็ นการรวมกันซื้อปุ๋ ยเคมีของสหกรณ์เครื อข่ายทั้งหมด โดยมี
รู ปแบบการเชื่อมโยงดังแผนภูมิที่ 12
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แผนภูมิที่ 12 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายปุ๋ ยเคมี

จําหน่ายสมาชิกเครื อข่าย
เครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี

4.2.6.2 ความเป็ นมาของเครื อข่าย
ตามที่รัฐบาลกําหนดให้เกษตรอินทรี ย ์ เป็ นวาระแห่งชาติ เริ่ มจากปี 2548 นั้น
อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังไม่สามารถทําการเกษตรอินทรี ยไ์ ด้ในทันที ซึ่งเป็ นผลจากพฤติกรรมของ
เกษตรกรและจิตวิทยาการใช้สารเคมี เวทีเครื อข่ายได้พดู คุยเรื่ องเครื อข่ายปุ๋ ยเคมีหลายครั้ง ที่ประชุม
เห็นด้วยที่จะมีการสัง่ ผลิตปุ๋ ยเคมีใช้ในนามของเครื อข่ายสหกรณ์อุดรธานี ในช่วงที่รอการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่ปุ๋ยอินทรี ย ์
4.2.6.3 การดําเนินการของเครื อข่ายในปัจจุบนั
เนื่ องจากเครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี เป็ นเครื อข่ายที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็ น
นิ ติบุคคล
จึงไม่สามารถทําธุ รกรรมให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี ของกรม
ตรวจบัญชี สหกรณ์
เวที เครื อข่ายเห็ นว่า ต้องให้สหกรณ์ ที่มีความพร้ อมในเรื่ องการบริ หาร
จัดการรับเป็ นเจ้าภาพในนามของเครื อข่าย สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จํากัด อาสาเป็ นเจ้าภาพ
ในการสัง่ ผลิตปุ๋ ยเคมี และกําหนดแผนปฏิบตั ิงานไว้ ดังนี้
เดือนสิ งหาคม – กันยายน 2549 ประสานงานเรื่ องการขออนุญาตกับส่ วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการสัง่ ผลิตและจําหน่ายปุ๋ ยเคมี
เดื อ นตุ ล าคม – ธัน วาคม 2549 สํา รวจความต้อ งการปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ ปุ๋ ย
ประสานงานกับโรงงานผูผ้ ลิตปุ๋ ย
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4.2.6.4 วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย
1) เพื่อรวมกันซื้อ ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้สมาชิก และเพิ่มอํานาจการต่อรอง
กับบริ ษทั ผูข้ ายปุ๋ ย
2) เพื่อให้กลุ่มองค์กรเครื อข่ายมีการสร้างยีห่ อ้ ของเครื อข่าย และขยายผลไปยัง
ปัจจัยการผลิตอย่างอื่น
4.2.6.5 แนวทางดําเนินการ
1) มีคณะทํางาน เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสัง่ ผลิตปุ๋ ย
2) ให้สมาชิกเครื อข่ายร่ วมกันลงทุน
3) แยกบัญชีเฉพาะธุรกิจ
4.2.6.6 ปัจจัยแห่งความสําเร็ จ
1) สมาชิกเครื อข่ายต้องซื่อสัตย์ จริ งใจต่อการอุดหนุนธุรกิจของเครื อข่าย
2) ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกในการยึดติด
ยีห่ อ้
3) มีแผนการเชื่อมโยงที่ชดั เจน

บทที่ 5
บทสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
หลังจากเข้าสู่กระแสการพัฒนา
การพัฒนาประเทศไทยได้เดินตามแนวความคิดการ
พัฒนาที่เรี ยกว่า กระแสหลัก (Main Stream) ที่มุ่งเน้นความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนา
อุตสาหกรรมและมุ่งการส่ งออก โดยอิงหลักคิดทฤษฎีโตขยายแล้วแพร่ กระจาย (Growth Theory)
ควบคู่กบั หลักคิดทฤษฎีภาวะความทันสมัย (Modernization Theory) ล่าสุ ดก็คือแนวคิดโลกาภิวตั น์
(Globalization) ที่อยูภ่ ายใต้กรอบของทุนนิยมประชาธิปไตยแบบตะวันตก เพื่อนําพาสังคมให้หลุด
พ้นภาวะด้อยพัฒนาหรื อความยากจน การปรับเปลี่ยนของระบบสังคมจึงปรับเปลี่ยนเป็ นการผลิต
เพื่อขายมากขึ้น ผลพวงจากการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวได้ส่งผลทั้งด้านที่ประสบความสําเร็ จ
และด้านที่เป็ นปั ญหา กล่าวกันว่า “ยิง่ พัฒนายิง่ ยากจน” ประชาชนสูญเสี ยที่ดิน ภาวะหนี้สินเพิ่ม
มากขึ้น การเสี ยสมดุลของสิ่ งแวดล้อมและระบบนิเวศของภาคเกษตรกรรม เป็ นต้น
การแก้ปัญหาความยากจนจึงเป็ นนโยบายที่ควบคู่กบั รัฐบาลทุกยุคสมัย ภายใต้ฐานคิดที่
แตกต่างกันไป กลไกหนึ่งที่สาํ คัญและใช้ในการแก้ปัญหาความยากจนคือการจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ชุมชน ตามแนวคิด “สหกรณ์” ภายใต้อุดมการณ์ที่มีความเชื่อร่ วมกันที่วา่ “การช่วยตนเองและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์จะนําไปสู่การกินดีอยูด่ ี มีความเป็ นธรรมและสันติสุข
ในสังคม” การดําเนินงานของสหกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีท้ งั ที่เป็ นไปตามอุดมการณ์ดงั กล่าว และ
หลงทางไปตามกระแสหลักของการพัฒนาที่กล่าวแล้ว และดูเหมือนว่าจะยิง่ มากขึ้น การนําองค์กร
สหกรณ์ที่ไม่ยดึ ถือหลักอุดมการณ์และคุณค่าสหกรณ์ จะไม่สามารถสร้างความได้เปรี ยบในดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจได้ สุ ดท้ายก็จะกลายเป็ นเครื่ องมือของกลุ่มทุนที่อาศัยคนสหกรณ์เป็ นกลไกใน
การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนเอง
แนวคิดการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายของสหกรณ์ โดยสร้างระบบความสัมพันธ์ของหน่วย
ต่าง ๆ ในลักษณะพันธมิตร เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน จะเป็ นการเพิ่มโอกาสให้กบั สหกรณ์
ต่าง ๆ และนําไปสู่ การเกิดพลังอํานาจการต่อรอง จะส่ งผลให้สหกรณ์สามารถทําหน้าที่บรรลุ
เป้ าหมายทั้งเศรษฐกิจและสังคม และนัน่ คือ การแก้ปัญหาความยากจน ด้วยนัน่ เอง จากแนวคิดที่
กล่าวมาจึงสามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ได้ดงั แผนภูมิที่ 13
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• วิธีคิดของผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร
• ระบบของเครื อข่ายคุณค่าที่เกิดขึ้น
- การจัดการเครื อข่ายแบบมีส่วนร่ วม
- การบริ หารจัดการของกลุ่ม/องค์กร
- รู ปแบบของเครื อข่าย
- การจัดระบบการสื่ อสาร
- ประเภทของกิจกรรมที่เชื่อมโยง
- ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร

- การแก้ปัญหาความยากจน
- การลดรายจ่าย
- การเพิ่มรายได้
- การขยายโอกาส

แผนภูมิที่ 13 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์

5.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์
หลังจากทีมวิจยั จัดกระบวนการเรี ยนรู ้แก่ตวั แทนกลุ่ม/องค์กรเป้ าหมาย ในที่น้ ีคือ ประธาน
คณะกรรมการ และผูจ้ ดั การ และประธานกลุ่มเกษตรกร โดยเริ่ มก่อรู ปจากการไม่รู้จกั กัน เปิ ด
พื้นที่เวทีให้รู้จกั กัน ทําให้กลุ่มเป้ าหมายมีความสนิทสนมกันมากขึ้น จนกลายเป็ นความไว้เนื้อเชื่อ
ใจ(Trust)ซึ่งกันและกัน มีระบบความสัมพันธ์ดว้ ยความเป็ นมิตรภาพ มีความเท่าเทียมกัน จึงทําให้
วงสัมพันธ์ก่อรู ปกลายเป็ นเครื อข่ายในแบบที่เรี ยกว่า “เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ร่วมกัน” กระบวนการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันมีความต่อเนื่องกันมาระยะหนึ่งจึงทําให้เกิดการรวมตัวเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้น กล่าวได้วา่ “การเกิดเครื อข่ายการเรี ยนรู ้เป็ นฐานทําให้เกิดเครื อข่ายทางเศรษฐกิจ”
ในการวิจยั ครั้งนี้เกิดการรวมตัวเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เครื อข่ายข้าวเปลือกและ
ข้าวสาร เครื อข่ายอาหารสัตว์ เครื อข่ายนํ้าตาลทราย เครื อข่ายเงินทุน เครื อข่ายปุ๋ ย ซึ่งการรวมตัว
เชื่อมโยงดังกล่าวได้เกิดผลต่อกลุ่ม/องค์กรและสมาชิกทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตามในการเชื่อมโยงเครื อข่ายในวิจยั ครั้งนี้กล่าวได้วา่ ยังไม่เกิดพลัง(Synergy) ของ
เครื อข่ายมากพอ เพราะว่าการเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไม่เกื้อกูลกันเท่าที่ควร หรื อที่
เรี ยกกันว่า ยังไม่มีการเชื่อมโยงแบบห่วงโซ่อุปทาน (Value chain) ดังนั้นการเรี ยนรู ้ของเครื อข่าย
ระยะต่อไปต้องจัดกระบวนการให้สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะดังกล่าวให้ได้
เพื่อให้เครื อข่ายมีพลังสู งสุ ด และนัน่ คือเครื อข่ายสามารถช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาความยากจน
ได้ตามแนวคิดปรัชญาและคุณค่าสหกรณ์นนั่ เอง
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5.2.1 ผลลัพธ์ ของการเชื่อมโยง
การเกิดขึ้นของเครื อข่ายดังกล่าวก่อให้เกิดผลทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถอธิบาย
ได้ดงั นี้
ในส่ วนของผลทางสั งคม การเกิดขึ้นของ “เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ร่วมกัน” เป็ นการสร้าง
พื้นที่ทางสังคมให้แก่กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ทั้งสหกรณ์ที่จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชนได้มี
โอกาสรู ้จกั เพือ่ นใหม่ที่มีวิถีการทํางานในรู ปแบบเดียวกัน จากการไม่รู้จกั กันเริ่ มมีความสัมพันธ์
มากขึ้น ด้วยการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น
สหกรณ์โคนมศรี ธาตุ จํากัด ซึ่งมีความรู ้และประสบการณ์ในการบริ หารจัดการสหกรณ์โคนม เมื่อ
ทราบจากตัวแทนของสหกรณ์โคนมกุดจับว่าสหกรณ์กาํ ลังมีปัญหา ก็พาเจ้าหน้าที่เดินทางจากไป
เยีย่ มสหกรณ์โคนมกุดจับ จํากัด เพื่อช่วยแก้ปัญหาการบริ หารจัดการสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์โคนม
กุดจับ สหกรณ์การเกษตรเพ็ญ จํากัด มีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการโรงสี ขา้ วได้ช่วยเหลือ
กลุ่มเกษตรกรทํานานาข่าในการฟื้ นฟูโรงสี ขา้ ว ฯลฯ ตัวอย่างเหล่านี้ ชี้ให้เห็นระบบความสัมพันธ์
ทางสังคมที่เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่ได้คิดถึง “เงินตรา” เป็ นตัวตั้ง ซึ่งอาจเรี ยกได้วา่
กลายเป็ นวงสัมพันธ์เชิงเครื อญาติในระบบเครื อข่าย
กลไกการเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญอย่างหนึ่งในครั้งนี้ คือ การใช้ “ประเพณี ผกู เสี่ ยว” ซึ่งเป็ นทุน
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น มาเป็ นกลไกผูกร้อย ฝั้นเกลียว ยิง่ ทําให้ระบบความสัมพันธ์มีความกระชับ
มากขึ้น โดยได้มีการจัด “ประเพณี ผกู เสี่ ยวสหกรณ์” ขึ้นที่สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี ผล
จากการเรี ยนรู ้ครั้งนี้ยงั ทําให้ช่องว่างทางสังคมที่เคยมี โดยเฉพาะสํานึกในสถานภาพของความเป็ น
ชั้นชน(Strata) และชนชั้น(Class) ได้ลดกลายมาเป็ นเพือ่ นเกลอหรื อ “เสี่ ยว” ในภาษาอีสาน ที่มี
ความเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ ผลทางสังคมไม่สามารถวัดค่าเป็ นปริ มาณดังเช่นการเชื่อมโยง
ทางธุรกิจได้ แต่จากการวิจยั ครั้งนี้เห็นได้ชดั ว่า ผลทางสังคมที่เกิดขึ้น ได้กลายเป็ น “ทุนทางสังคม”
ที่สาํ คัญเพื่อการเชื่อมโยงทางธุรกิจในต่อมา การเกิดทุนทางสังคมไม่มีขาดทุน เพราะไม่มีตน้ ทุน
เพราะฉะนั้นการสร้างทุนทางสังคมได้มากเท่าไร จะยิง่ เป็ นผลดีต่อการเชื่อมโยงทางธุรกิจมากขึ้น
เท่านั้น นัน่ คือ การทําให้มูลค่าธุรกิจเพิ่มขึ้น นัน่ เอง
ในส่ วนของผลทางเศรษฐกิจ ความเป็ นเครื อข่ายของกลุ่ม/องค์กรกลุ่มเป้ าหมายทําให้ส่งผล
ทางเศรษฐกิจโดยใช้สิ่งที่มี “คุณค่า” ในแต่ละกลุ่ม/องค์กร เปลี่ยนแปลงเพิ่ม “มูลค่าเชิงธุรกิจ” สภาพ
ดังกล่าวเห็นได้วา่ ระบบของเครื อข่ายคุณค่าส่ งผลต่อการแก้ปัญหาความยากจนให้แก่สมาชิก ในที่น้ ี
หมายถึงการที่สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการลดรายจ่าย การเพิม่ รายได้และการขยายโอกาส
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5.2.1.1 การลดรายจ่าย
ผลการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย ส่ งผลให้สมาชิกกลุ่ม/องค์กรเป้ าหมาย สามารถลด
รายจ่ายได้โดยตรง หมายถึง การที่สมาชิกสามารถซื้อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในราคาที่ต่าํ กว่า
ท้องตลาด ในที่น้ ี ได้แก่ การเกิดเครื อข่ายนํ้าตาลทรายขาว ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ราคา
นํ้าตาลทรายมีราคาสูงขึ้น การเกิดเครื อข่ายทําให้สมาชิกสหกรณ์ได้ซ้ือในราคาถูก โดยสมาชิกได้
ลดรายจ่ายกิโลกรัมละ 2- 3 บาท ในมูลค่ารวมในครั้งแรกของการรวมตัวคิดเป็ นเงิน 69,300 บาท
นอกจากนี้ในส่ วนของการลดรายจ่าย เครื อข่ายได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อให้กลุ่ม/
องค์กรทั้งหลายได้แลกเปลี่ยนซื้อ – ขายสิ นค้ากันภายในเครื อข่ายก่อน โดยเฉพาะสิ นค้าที่กลุ่ม/
องค์กรผลิตได้เอง เช่น อิฐบล็อกของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ เชียงพิณ จํากัด การแปรรู ป
ข้าวเปลือกเป็ นข้าวสารเพื่อจําหน่ายกับสมาชิกของสหกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรทํานานาข่ากําลัง
ดําเนินการ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดด้านการตลาดของเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวไว้วา่
ตลาดมี 3 ประเภทคือ ตลาดพอเพียงหรื อตลาดภายใน ตลาดผูกพัน และตลาดบริ โภค สภาพที่กล่าว
มาจึงเป็ นการสร้างตลาดพอเพียงนัน่ เอง นอกจากนี้สมาชิกองค์กรเครื อข่าย มากกว่า 20 กลุ่ม/องค์กร
กําลังวางแนวทางการเชื่อมโยงเรื่ องปุ๋ ยเคมี ซึ่งคงเหลือเพียงรายละเอียดในบางขั้นตอนเท่านั้น โดยที่
ประชุมตกลงกันว่าจะต้องดําเนินการให้ทนั ในเดือนตุลาคม 2549 ดังนั้นสมาชิกเครื อข่ายทั้งหมดที่
ต้องการใช้ปุ๋ยจะได้ซ้ือปุ๋ ยในราคาถูกที่เกิดจากการรวมกันซื้อในปริ มาณที่มาก
จะเห็นได้วา่ การเรี ยนรู ้ของเครื อข่ายมีแนวโน้มเป็ นไปในทิศทางที่ทาํ ให้สมาชิก
ได้รับผลประโยชน์มากขึ้น ทั้งด้านพื้นที่ จํานวนสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์ และปริ มาณของ
ธุรกิจที่เชื่อมโยง
5.2.1.2 การเพิม่ รายได้
ในส่ วนของการเพิ่มรายได้ กล่าวได้วา่ ผลการเชื่อมโยงครั้งนี้ทาํ ให้สมาชิกมีรายได้
เพิ่มขึ้นใน 2 มิติ คือรายได้จากการจําหน่ายผลผลิตโดยตรง ซึ่งได้แก่ เครื อข่ายข้าวเปลือก มีมูลค่า
ธุรกิจทั้งหมด 51,089,400 บาท และการมีรายได้เพิม่ ขึ้นจากการปันผลที่เพิ่มขึ้นในกรณี ที่องค์กร
ไหนมีการเพิ่มขึ้นจากธุรกิจขององค์กร เช่นการรวมหัวกันขายข้าวทําให้ขายได้ราคาในระดับดี นัน่
คือทําให้กาํ ไรมากขึ้นด้วย และย่อมทําให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
5.2.1.3 การขยายโอกาส
การขยายโอกาส หมายถึง การที่สมาชิกกลุ่ม/องค์กรกลุ่มเป้ าหมายได้รับสิ ทธิ
สามารถเข้าถึงการบริ การต่าง ๆ ของสังคม การวิจยั ครั้งนี้ การรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายของกลุ่ม/
องค์กรเป้ าหมาย เป็ นการสร้างพื้นที่และสร้างโอกาสให้แก่กลุ่ม/องค์กรได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ นัน่
หมายถึงโอกาสของสมาชิกที่จะได้รับประโยชน์จากเครื อข่ายด้วยนัน่ เอง เช่น เครื อข่ายอาหารสัตว์
เป็ นลู่ทาง
หรื อโอกาสแก่สมาชิกได้ขายผลผลิตในราคาที่เป็ นธรรมเท่ากับการขายให้กบั พ่อค้า
เครื อข่ายนํ้าตาลทรายขาว ทําให้สมาชิกมีโอกาสที่ได้ซ้ือสิ นค้าบริ โภคในราคาถูก ตามบริ การของรัฐ
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ผ่านกรมการค้าภายใน มายังสํานักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
นอกจากนี้การเชื่อมโยง
เครื อข่ายทําให้สมาชิกมีโอกาสในการกูย้ มื เงินไปลงทุนในการประกอบอาชีพมากขึ้น อันเนื่องจาก
สหกรณ์ขนาดใหญ่กบั สหกรณ์ขนาดเล็กหรื อสหกรณ์ที่ตอ้ งการเงินทุนมีการเชื่อมโยงเงินทุนใน
รู ปแบบการฝากเงิน และการกูย้ มื เงิน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จํากัด ได้นาํ เงินฝาก
ให้กบั สหกรณ์ร้านค้านิคมเชียงพิณ จํากัด สหกรณ์การเกษตรนิคมเชียงพิณ จํากัด ฯลฯ
ท้ายสุ ดการเกิดขึ้นของเครื อข่ายยังทําให้กลุ่มองค์กรเพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหา ในการวิจยั
ครั้งนี้เห็นชัดกรณี สหกรณ์การเกษตรอําเภอเพ็ญ จํากัด ได้ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรทํานานาข่าใน
การซ่อม และฟื้ นฟูโรงสี ขา้ วที่มีปัญหาไม่สามารถดําเนินการได้มานานถึง 3 ปี และการที่สหกรณ์
โคนมศรี ธาตุ ช่วยเหลือแนะนํา สหกรณ์โคนมกุดจับจํากัดเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ ฯลฯ ผลที่เกิด
จากการเชื่อมโยงเชิงแก้ปัญหาความยากจนแก่สมาชิก สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 21 จํานวนกลุ่มองค์กรที่เชื่อมโยง จํานวนสมาชิกรวม จํานวนสมาชิกที่จด สย.และผล
ที่เกิดจากการเชื่อมโยง เชิงแก้ปัญหาความยากจนแก่สมาชิกจําแนกตามเครื อข่ายที่เกิดขึ้น

เครื อข่าย/กิจกรรม
เครื อข่ายสหกรณ์
จังหวัดอุดรธานี/การ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน
เครื อข่ายอาหารสัตว์
เครื อข่ายข้าวเปลือก
เครื อข่ายนํ้าตาลทราย
เครื อข่ายข้าวเปลือกข้าวสาร
เครื อข่ายปุ๋ ยเคมี

ผลที่เกิดจากการเชื่อมโยง เชิงแก้ปัญหา
จํานวน
จํานวน จํานวน
ความยากจนแก่สมาชิก
กลุ่ม
สมาชิก สมาชิก
องค์กรที่
ขยาย
รวม ที่จด สย. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
เชื่อมโยง
โอกาส
24

37,914

2,868

-

-



5
4
5

3,920
13128
10,111

449
1,788
928










4

14,280

916







23

27,282

2,868



-



5.2.2 ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ ระหว่ างเครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
จากผลทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยแก้ปัญหาความยากจนใน 3 มิติ ข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางธุรกิจนั้น ขึ้นอยูก่ บั ชุดของกิจกรรมในวงสัมพันธ์ของ
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เครื อข่าย ที่เป็ นปัจจัยสําคัญสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
5.2.2.1 วิธีคิดของผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร
ผูน้ าํ ของกลุ่ม/องค์กร ในที่น้ ีคือ ผูจ้ ดั การ ประธานคณะกรรมการ ซึ่งเป็ น
ตัวแทนในการเข้าร่ วมประชุมเครื อข่ายซึ่งจะเป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางและสามารถตัดสิ นใจได้ระดับ
หนึ่ง ดังนั้นการเชื่อมโยงเครื อข่ายจึงขึ้นอยูก่ บั วิธีคิดของผูน้ าํ ทั้งสองของแต่ละองค์กร ในการเกิด
เครื อข่ายครั้งนี้ วิธีคิดของผูน้ าํ ส่ วนใหญ่ยงั มุ่งเน้นการใช้เงินเป็ นตัวตั้ง เช่น ต้องการเงินทุนเพิม่
ตลอดเวลาและดูเหมือนว่าเป็ นความต้องการที่ไม่เพียงพอ จึงสะท้อนให้เห็นว่าไม่มีการคํานึงถึง
หลักคุณค่าสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานแห่ งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และเมื่อผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรมีวิธีคิดที่ใช้เงินเป็ นตัวนํา
ก็จะส่ งผลว่าการ
เชื่อมโยงนั้นต้องเป็ นแบบซื้อขายกันแบบธุรกิจเท่านั้น ขาดคุณค่าทางสังคมที่ตอ้ งทําให้เกิดขึ้นเป็ น
ทุนสังคมต่อไป ทั้ง ๆ ที่หน้าที่ของสหกรณ์ท้ งั หลายต้องกระทําทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
อย่างไรก็ตามยังมีผนู ้ าํ กลุ่มองค์กรที่เข้าร่ วมเครื อข่ายจํานวนหนึ่งที่พดู เน้นยํ้าถึงหลักการ
คุณค่าสหกรณ์อยูเ่ นือง ๆ อันทําให้เป็ นข้อคิดแก่เวทีการเรี ยนรู ้เมื่อหลงทางได้บา้ ง ตัวอย่าง เช่น การ
เน้นยํ้าจากประธานเครื อข่ายเกี่ยวกับการสร้างตลาดภายในแบบเกื้อกูลในเครื อข่าย ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู อุดรธานีที่ได้เสนอแนวคิดต่อที่ประชุม และผ่านวารสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เอง
ในแนวที่เรี ยกร้องให้สหกรณ์ต่าง ๆ ตระหนักยึดหลักการสหกรณ์ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การดําเนินงานของแต่ละสหกรณ์ และแนวคิดการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทํานานาข่าที่มีวธิ ีคิด
นําสิ่ งที่มีอยู่ “มีคุณค่า” มาใช้ และ “เพิ่มมูลค่า” จากการผลิต เช่น ผลิตจากโรงสี ได้ แกลบ ใช้เลี้ยง
หมูหลุม กลายเป็ นปุ๋ ย ใช้ปลูกข้าวป้ อนให้โรงสี
5.2.2.2 ระบบของเครื อข่ายคุณค่าที่เกิดขึ้น
1) การจัดการเครื อข่ายแบบมีส่วนร่ วม ในที่น้ ีหมายถึง กระบวนการขั้นตอนการ
ร่ วมคิด ร่ วมวิเคราะห์ปัญหา ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมรับผลประโยชน์และร่ วมประเมินผล ใน
การบริ หารจัดการเครื อข่ายในครั้งนี้ได้ยดึ หลักกระบวนการมีส่วนร่ วมตามที่กล่าวข้างต้น สามารถ
อธิบายได้ดงั นี้
1.1) ร่ วมคิด
ร่ วมคิด หมายถึง การให้ตวั แทนสมาชิกองค์กรเครื อข่ายร่ วมกันคิดถึง
ความสําคัญของการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย โดยทบทวนสถานการณ์ของการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่
ผ่านมา โดยการเล่าประสบการณ์และแนวคิดของแต่ละคน ผลทําให้ตวั แทนสมาชิกองค์กร
เครื อข่าย ได้ตระหนักที่จะรวมตัวเพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายกันให้เข้มแข็งมากขึ้น
1.2) ร่ วมวิเคราะห์ปัญหา
ร่ วมวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง การให้ตวั แทนสมาชิกองค์กรเครื อข่ายมี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนรู ้สถานการณ์ปัญหาในการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่ผา่ นมา ทําให้ตวั แทนสมาชิก
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องค์กรเครื อข่ายเข้าใจสถานการณ์ปัญหาการเชื่อมโยงที่ผา่ นมา เช่น การขาดกลไกการประสานงาน
การไม่ต่อเนื่องของการเชื่อมโยงเครื อข่าย ไม่เชื่อมัน่ ในเครื อข่ายในอดีต ฯลฯ
1.3) ร่ วมตัดสิ นใจ
ร่ วมตัดสิ นใจ หมายถึง การให้ตวั แทนสมาชิกองค์กรเครื อข่ายมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงศักยภาพ สถานการณ์
และบริ บท ในครั้งนี้ทาํ ให้ได้แนวทางในการจัดองค์กรเครื อข่ายว่าควรดําเนินการต่อไปนี้ 1) ควรมี
ชื่อเรี ยกเครื อข่ายเพื่อการสื่ อสารในต่อไป 2) ควรกําหนดโครงสร้างเครื อข่ายให้ชดั เจน 3) มีการ
กําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวันที่ 20 ของทุกเดือน 4) ควรมีการจัดทําพิธีผกู เสี่ ยวกลุ่ม/
องค์กรเครื อข่ายเพื่อการยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 5) ควรมีการประชุมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การ
ดําเนินงานซึ่งกันและกันร่ วมกัน 6) ควรมีศูนย์ประสานงาน และ 7) ควรมีแผนการเชื่อมโยงที่
ชัดเจน นอกจากนี้ยงั มีการร่ วมวิเคราะห์ศกั ยภาพของแต่ละองค์กรว่าจะเชื่อมอะไรกับใครได้บา้ ง
ผลทําให้มีความชัดเจนของกลุ่มที่ตอ้ งการเชื่อมโยงในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ข้าว อาหารสัตว์ ปุ๋ ย
นํ้ามัน เงินทุน ฯลฯ
1.4) ร่ วมปฏิบตั ิ
ร่ วมปฏิบตั ิ หมายถึง การให้ตวั แทนสมาชิกองค์กรเครื อข่ายมีส่วนร่ วมใน
การลงมือทําตามแนวทางที่ตดั สิ นใจเลือก ในครั้งนี้คือการปฏิบตั ิการเชื่อมโยงเครื อข่าย ซึ่งได้เกิด
เครื อข่ายข้าวเปลือก เครื อข่ายข้าวสาร เครื อข่ายนํ้าตาลทราย เครื อข่ายอาหารสัตว์ และกําลัง
วางแผนเชื่อมโยงเครื อข่ายปุ๋ ยโดยมีการกําหนดตราสัญลักษณ์ของเครื อข่ายเพื่อใช้ในการเชื่อมโยง
วางแผนเชื่อมโยงผลผลิตอื่น ๆ เช่น อิฐบล็อก ฯลฯ
1.5) ร่ วมรับผลประโยชน์
ร่ วมรับผลประโยชน์ หมายถึง ผลจากการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ แล้วทําให้
เครื อข่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน การวิจยั ครั้งนี้ทาํ ให้เกิดเครื อข่ายต่าง ๆ และที่กาํ ลังจะเกิดขึ้น
ต่อเนื่อง ดังที่กล่าวแล้ว ทําให้กลุ่มองค์กรได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
1.6) ร่ วมประเมินและสรุ ป
ร่ วมประเมินและสรุ ปหมายถึงการให้สมาชิกตัวแทนกลุ่มองค์กรเครื อข่าย
มีส่วนร่ วมในการพิจารณาคุณค่าจากผลการปฏิบตั ิ ตลอดจนสรุ ปทางเลือกว่าควรดําเนินการต่อไป
อย่างไร ซึ่งได้มีการร่ วมประเมินสรุ ปกันในวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ส่ วนใหญ่เห็นตรงกันว่าได้
เดินมาถูกแนวทางแล้ว และมุ่งมัน่ จะให้เครื อข่ายดํารงอยูย่ าวนาน เพราะเห็นผลประโยชน์จาก
เครื อข่ายที่เกิดขึ้นมาแล้วระหว่างกระบวนการวิจยั ที่ผา่ นมา และจะต้องมีเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ประชุม
กันทุกเดือนต่อไป
จากการจัดการเครื อข่ายแบบมีส่วนร่ วมดังกล่าวทําให้ตวั แทนสมาชิกเครื อข่ายเกิดการ
เรี ยนรู ้ มีความมัน่ ใจและเข้าใจต่อแนวทางการพัฒนาเครื อข่ายมากขึ้น ทําให้มีการเสี ยสละเงิน
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สลับกันเป็ นเจ้าภาพเพื่อการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประจําเดือนหลังจากปิ ดโครงการ
ดังนั้น
กระบวนการพัฒนาจึงควรต้องตระหนัก และออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมได้มี
ส่ วนร่ วมสูงสุ ดอย่างแท้จริ ง และเป็ นไปอย่างทัว่ ถึงทุกคนหรื อส่ วนใหญ่ ภายใต้ศกั ดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์อย่างเท่าเทียม เกิดความไว้วางใจ และทําให้ค่อย ๆ เกิดเครื อข่ายทางธุรกิจตามมา
อย่างไรก็ตามในการบริ หารจัดการเครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี มีขอ้ ประเด็นเชิง
กลไกที่ตอ้ งปรับปรุ งเพื่อให้ระบบการบริ หารจัดการเครื อข่ายมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ กลไก
การประชุมประจําเดือน กล่าวได้วา่ ยังขาดความชัดเจนหรื อเป้ าหมายของการประชุมแต่ละครั้ง
การดําเนินการประชุมดําเนินเป็ นไปเหมือนกับการประชุมของหน่วยราชการ
ทางฝ่ ายผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมก็ไม่มีการเตรี ยมการข้อมูลขององค์กรตนเองมาแลกเปลี่ยน ข้อตกลงที่เป็ นผลสรุ ปจากที่
ประชุมยังไม่นาํ ไปสู่ การปฏิบตั ิมากนัก นอกจากนี้ตอ้ งปรับปรุ งระบบการประสานงาน การเชิญ
ประชุม เอกสารบันทึกการประชุม ให้พร้อมมากกว่านี้
2) การบริ หารจัดการของกลุ่ม/องค์กร
ในที่น้ ีหมายถึงระบบที่สหกรณ์มีการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนําแผนไปปฏิบตั ิ การประเมินผลแผน เป็ นวงจรในการบริ หารจัดการ
สหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้ าหมาย จากการศึกษาพบว่า มีสหกรณ์ที่มีการจัดทําแผนกลยุทธ์แล้ว
ทั้งหมด 24 สหกรณ์ และในส่ วนของสหกรณ์ที่เข้าร่ วมเครื อข่ายทั้งหมด 19 สหกรณ์ มีสหกรณ์ที่มี
แผนกลยุทธ์แล้วจํานวน 17 สหกรณ์ และยังไม่มีการจัดทํา 2 สหกรณ์ จากลงพื้นที่เพื่อเยีย่ มเยือน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ พบว่า ฝ่ ายบริ หารเกือบทั้งหมดขาดทักษะการจัดการเชิงกลยุทธ์ ขณะเดียวกันก็
ไม่มีกลไกในการใช้แผนกลยุทธ์เป็ นเครื่ องมือในการทํางาน จึงทําให้หลังจากจัดทําแผนเชิงกลยุทธ์
แล้วได้เก็บไว้ในตูเ้ อกสารไม่ได้นาํ มาใช้ในการดําเนินงานแต่อย่างใด ทําให้การบริ หารจัดการขึ้นอยู่
กับผูจ้ ดั การ และจากการพูดคุยกับผูจ้ ดั การ ส่ วนหนึ่งอธิบายว่า “จําได้วา่ มีโครงการอะไรบ้าง” จึงไม่
จําเป็ นต้องดู เมื่อการปฏิบตั ิไม่ได้ยดึ แผน จึงขาดการประเมินผลแผน ไม่สามารถปรับแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ สภาพเช่นนี้จึงเห็นได้วา่ การบริ หารจัดการของสหกรณ์ยงั มีวิธีการ
ทํางานแบบเดิม ๆ คือการมีแผนประจําปี ตามระบบราชการและปฏิบตั ิตามโครงการที่มีซ่ ึงอาจ
เป็ นไปตามแผนบ้างไม่เป็ นบ้าง เพราะฝ่ ายคณะกรรมการไม่ได้ตรวจสอบว่าแผนเป็ นอย่างไร และ
เมื่อสอบถามกรรมการว่า “รู ้วา่ มีแผนกลยุทธ์หรื อไม่” ส่ วนใหญ่ไม่รู้วา่ แผนกลยุทธ์เป็ นอย่างไร ทํา
เมื่อไร ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ ระบบการบริ หารจัดการยังขาดทักษะการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลไกการ
ควบคุมก็ไม่ได้ใช้แผนในการดําเนินงานเพือ่ บรรลุเป้ าหมายหรื อวิสยั ทัศน์
อย่างไรก็ตามผูจ้ ดั การบางสหกรณ์กไ็ ด้พยายามสร้างกลไกการเรี ยนรู ้แก่คณะกรรมการแต่
เนื่องจากคณะกรรมการส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นผูอ้ าวุโสที่อายุวยั ชรามาก
ทําให้มีกรอบคิดทํางาน
แบบเดิม ๆ เพียงคอยกํากับดูแล ตัดสิ นใจ ว่าเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยตามหลักเสี ยงข้างมากอย่าง
เดียว ดังนั้นในส่ วนนี้หน่วยงานหนุนเสริ มจึงต้องเร่ งกระตุน้ การเรี ยนรู ้ให้สหกรณ์ต่าง ๆ ดําเนินการ
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โดยใช้แผนกลยุทธ์เป็ นเครื่ องมือ มีการทบทวนแผนหลังจากปฏิบตั ิตามแผน และการประเมินผล
แผน และจัดทําแผนในรอบต่อไปภายใต้กระบวนการมีส่วนรวมอย่างแท้จริ ง
3) ประเภทของกิจกรรมที่เชื่อมโยง
กิจกรรมการเชื่อมโยงบางอย่างไม่ก่อในเกิดการลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ในทันที
เช่น การเชื่อมโยงเงินทุน หน่วยองค์กรกูเ้ งินไปให้สมาชิกกูต้ ่อ ทําให้สมาชิกมีหนี้สิน และหากการกู้
เงินนําใช้ผดิ วัตถุประสงค์ ก็ยงิ่ นําไปสู่กบั ดักของหนี้สิน จึงอาจมีผลให้เป็ นหนี้มากขึ้น ระยะเวลา
มากขึ้น ทําให้ไม่สามารถเพิ่มทรัพย์สินจากหนี้สินได้ แสดงให้เห็นว่า ไม่สามารถหลุดพ้นจากความ
ยากจนตามแนวการพึ่งตนเองได้ ดังนั้นประเภทของกิจกรรมการเชื่อมโยงจึงส่ งผลต่อการแก้ปัญหา
ความยากจนของสมาชิกด้วย การเชื่อมโยงเงินทุนจึงมีขอ้ คิดว่าการนําเงินไปช่วยในการลงทุนของ
สมาชิกนั้นต้องทําในอัตราส่ วนที่เหมาะสม และต้องเป็ นการสร้างโอกาสให้สมาชิก หรื อไม่กต็ อ้ ง
ทําให้เกิดผลต่อสมาชิกให้สามารถลดหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่สภาพที่เป็ นการ
ก่อหนี้อย่างยัง่ ยืน
4) แบบแผนของการเชื่อมโยง
ในการวิจยั ครั้งนี้หมายถึง แบบแผนการเชื่อมโยงในส่ วนมิติของความสัมพันธ์
ของคนในฐานะตัวแทนขององค์กร และแบบแผนการเชื่อมโยงกิจกรรม
4.1) ความสัมพันธ์ของคนในฐานะตัวแทนขององค์กร การเชื่อมโยงเครื อข่าย
ครั้งนี้ กล่าวได้วา่ การจัดระบบความสัมพันธ์ต้ งั อยูบ่ นฐานความเท่าเทียม เคารพและให้เกียรติซ่ ึง
กันและกัน ซึ่งนําไปสู่การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวาง
4.2) แบบแผนการเชื่อมโยงกิจกรรม ในส่ วนของแบบแผนการเชื่อมโยง
กิจกรรม กล่าวได้วา่ มีลกั ษณะเชิงเดี่ยว ขาดความเชื่อมโยงการผลิตที่ใช้หลัก “คุณค่า” นําไปเพิ่ม
“มูลค่า” ที่เกื้อกูลกัน เช่น การทํานาได้ผลผลิตข้าว แปรรู ปเป็ นข้าวสาร ปลายข้าว รํา แกลบ สามารถ
นําเป็ นคุณค่าไปเพิ่มมูลค่า เช่น รํานําไปเป็ นอาหารสัตว์ สัตว์ขบั ถ่ายเป็ นปุ๋ ย หรื อ แกลบนําไปผลิต
ถ่านใช้หุงต้มอาหาร ฯลฯ ซึ่งการเชื่อมโยงแบบนี้จะทําให้ลดต้นทุนการผลิต นัน่ คือการลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้นนั่ เอง
5) การจัดระบบการสื่ อสาร
ก่อนการเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการวิจยั จากข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ พบว่า มีการเชื่อมโยงธุรกิจอยูบ่ า้ งโดยอาศัยการสื่ อสาร อย่างไม่เป็ นทางการและไม่มีระบบ
ที่แน่นอน รู ปแบบการสื่ อสารยังเป็ นเพียงการสื่ อสารระหว่างบุคคล(Interpersonal communication)
คือ มีเพียงตัวแทนสหกรณ์ เช่น ผูจ้ ดั การตกลงธุรกิจกับผูจ้ ดั การด้วยกัน เนื่องจากการเชื่อมโยงยังอยู่
ในแวดวงกลุ่มเล็กๆเท่านั้น และเป็ นการจับเป็ นคู่ๆ โอกาสพบปะกันซึ่งเป็ นช่องทางการสื่ อสารก็
ยังมีนอ้ ย เนื้อหาของการสื่ อสารก็ถูกจํากัดให้แคบอยูเ่ ฉพาะเรื่ องธุรกิจ ส่ วนความผูกพัน ความเป็ น
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เพื่อนร่ วมอุดมการณ์ยงั ไม่ชดั เจน ความคุน้ เคยและความไว้วางใจกันยังไม่แสดงออกอย่างปรากฏชัด
รวมไปถึงแนวทางการร่ วมกันสร้างเป็ นเครื อข่ายก็ยงั ไม่เกิดขึ้น
ระหว่างและหลังการเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการวิจยั สหกรณ์ต่าง ๆ ที่
เป็ นสมาชิกในเครื อข่ายได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการสื่ อสารเพื่อการเชื่อมโยงเครื อข่าย ที่เห็นได้ชดั เจน
คือเมื่อเกิดเครื อข่ายใหม่ข้ นึ บรรดาสมาชิกของเครื อข่ายเหล่านั้นได้ใช้การสื่ อสารอย่างกว้างขวาง
และหลายรู ปแบบ ที่เห็นได้ชดั ที่สุดคือ นอกจากจะยังมีการสื่ อสารระหว่างบุคคลแบบเดิมแล้ว ยังมี
การสื่ อสารในกลุ่มใหญ่(Large group communication) ในการประชุมที่มีตวั แทนของกลุ่มองค์กรที่
ทําหน้าที่เป็ นทั้งผูส้ ่ งสาร(Sender)และผูร้ ับสาร(Receiver) ไปพร้อมๆกันโดยร่ วมปรึ กษา หารื อและ
ตกลงกันอย่างเป็ นทางการ นําไปสู่การสร้างเครื อข่ายในบรรดากลุ่มองค์กรขึ้นมาอีกด้วย เวทีและ
โอกาสในการประชุมนี้ถือว่าเป็ นช่องทางการสื่ อสาร(Channel)ที่เกิดขึ้นใหม่และสําคัญมาก เพราะ
ทําให้สามารถเก็บรายละเอียดของเนื้อหาการสื่ อสาร(Message)อันได้แก่รายงานการประชุมและการ
ติดตามผลการประชุม และร่ วมตกลงรับรอง รับทราบร่ วมกันในบรรดาเครื อข่ายได้อย่างเป็ นระบบ
เนื้อหาต่างๆจากที่ประชุมได้รับการนําไปถ่ายทอดสู่ องค์กรของสหกรณ์แต่ละ
แห่ง ทําให้ตวั แทนได้ทาํ หน้าที่เสมือนเป็ นผูน้ าํ พาข่าวสาร และการเป็ นผูน้ าํ ทางความคิด(Opinion
leader) คือการนําข่าวสารไปบอกต่อในที่ประชุมของสหกรณ์แต่ละแห่ง ซึ่งถือเป็ นการสื่ อสารสอง
ระดับขั้น (Two step flow) อันจะนําไปสู่การเรี ยนรู ้ร่วมกันในแต่ละสหกรณ์ต่อไป
นอกจากนี้สมาชิกเครื อข่ายยังใช้รูปแบบการสื่ อสารอย่างมีส่วนร่ วมตลอดเวลา
ในการประชุม เช่น การมีส่วนร่ วมในการออกความคิดเห็นเรื่ องต่าง ๆ ตามวาระโอกาสของการ
ประชุม การออกแบบรู ปแบบตราสัญลักษณ์ของเครื อข่าย การช่วยกันคิดรู ปแบบงานผูกเสี่ ยว
สหกรณ์ การได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้การใช้ช่องทางการสื่ อสารอย่างอื่นๆ เช่น เว็บไซต์
ของเครื อข่าย โดยการส่ งเรื่ องราวขององค์กรตนเองเพื่อประกาศหรื อประชาสัมพันธ์ การเข้ามาใช้
เว็บบอร์ดในการโต้ตอบพูดคุยกัน
อนึ่ง การสื่ อสารระหว่างองค์กรยังทําให้เกิดเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ข้ ึน
เช่น สหกรณ์โคนมศรี ธาตุซ่ ึงมีความรู ้และประสบการณ์ในการบริ หารจัดการสหกรณ์โคนม เมื่อ
ทราบจากตัวแทนของสหกรณ์โคนมกุดจับว่าสหกรณ์กาํ ลังมีปัญหา สหกรณ์โคนมศรี ธาตุกจ็ ะพา
เจ้าหน้าที่เดินทางจากสหกรณ์ศรี ธาตุไปเยีย่ มถึงบ้านสหกรณ์โคนมกุดจับเพื่อไปช่วยแก้ปัญหาการ
บริ หารจัดการสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์โคนมกุดจับ
6) ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร หมายถึงทุนต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ
ทุนเกี่ยวกับวิถีการผลิต
กลุ่ม/องค์กรบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรมักเป็ นกลุ่มขนาดเล็ก
ศักยภาพในการผลิตจึงทําได้นอ้ ย เช่น กลุ่มเกษตรกรทํานานาข่า สามารถผลิตปุ๋ ยอินทรี ยจ์ าํ หน่าย
แก่สมาชิก ไม่สามารถผลิตเพื่อขายนอกกลุ่มของตนได้เพราะเกินศักยภาพการผลิต ดังนั้นการ
เชื่อมโยงจึงขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ด้วย
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5.3 สรุ ป
เครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจนให้แก่สมาชิกสหกรณ์ มีความจําเป็ นต้อง
สร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่าง เครื อข่าย องค์กร และสมาชิกให้สามารถประสานงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยใช้ทุนทางสังคม และเศรษฐกิจที่มี “คุณค่า” นํามาเพิม่ “มูลค่า” ภายใต้วิถีการผลิต
เพื่อกินและใช้ในครัวเรื อน เหลือกินและใช้ ก็นาํ ไปขายในตลาดพอเพียง หรื อตลาดภายในเครื อข่าย
ซึ่งมีขนาดใหญ่เพียงพอที่ทาํ ให้ระบบเศรษฐกิจพื้นฐานมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ แล้วจึงขยายวง
เครื อข่ายให้ใหญ่ข้ ึน ประการสําคัญต้องทําให้การเชื่อมโยงมีความเกื้อกูลของกิจกรรมเป็ นไปใน
รู ปแบบที่เรี ยกว่า ห่วงโซ่อุปทาน (Value chain)โดยจะต้องสร้างหรื อปรับระบบคิดของผูน้ าํ สหกรณ์
ให้ยดึ หลักคุณค่าสหกรณ์ เป็ นฐานในการดําเนินงาน ด้วยวิธีการค่อย ๆ ปรับ หมุนเกลียวความคิด
ให้ฝังแน่น เพื่อการเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเครื อข่าย และขยายใหญ่ข้ ึนต่อไป
และที่สาํ คัญจําเป็ นต้องมีระยะเวลาในการบ่มเพาะที่มากพอควรตามบริ บทหรื อทุนในพื้นที่ หาก
ไม่เช่นนั้นแล้วการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นก็เป็ นเพียงการทําการค้าขายที่ไม่แตกต่างจากการค้าขายทัว่ ไป
กับนายทุน ซึ่งมุ่งกําไรเป็ นตัวตั้งมากกว่าผลประโยชน์ต่อสมาชิกส่ วนรวม และการเชื่อมโยงจะไม่
ยัง่ ยืน การก่อรู ปในการสร้างเครื อข่ายเช่นนี้กจ็ ะไม่ต่างกับการกระทําตามกระแสนัน่ เอง
การดํารงอยูข่ องเครื อข่ายขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายประการที่สาํ คัญ ได้แก่ วิธีคิดของผูน้ าํ กลุ่ม/
องค์กร และระบบของเครื อข่ายคุณค่าที่เกิดขึ้น ที่ตอ้ งอาศัยการปฏิสมั พันธ์ของระบบภายใต้การ
บริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม การบริ หารจัดการของกลุ่ม/องค์กร รู ปแบบของเครื อข่าย การ
จัดระบบการสื่ อสาร ประเภทของกิจกรรมที่เชื่อมโยง และศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรที่เข้าร่ วม
เครื อข่าย

บทที่ 6
สรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการดําเนินการ
ผลการดําเนินการสรุ ปได้ตามประเด็นต่อไปนี้
6.1.1 เป็ นไปตามแผนการวิจยั หรื อไม่ เพราะเหตุใด
ในการดําเนินกิจกรรมการวิจยั ครั้งนี้โดยภาพรวมกล่าวได้วา่ เป็ นไปตามแผนการวิจยั
เพราะสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมวิจยั ได้ตามกําหนด หรื อในวันเวลาใกล้เคียงกันโดยเฉพาะกิจกรรม
หลัก ๆ ของกระบวนการวิจยั ได้แก่
1) การประชุมชี้แจงทําความเข้าใจโครงการและประเมินความสนใจในการเข้าร่ วม
โครงการ ครั้งที่ 1
2) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลสถานการณ์และบทบาท
การดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร (SWOT Analysis) และประเมินความสนใจครั้งที่ 2
3) การวิเคราะห์เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม/องค์กรและทําการคัดเลือกเพื่อเชื่อมโยง
เครื อข่าย
4) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการโดยใช้เทคนิค AIC (ประยุกต์) เพื่อกําหนดกรอบทิศ
ทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย
เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็ นการนัดหมายจากทีมวิจยั จึงเป็ นประสานงานกับกลุ่ม/องค์กร
ต่าง ๆ เพื่อเข้าร่ วมประชุม ซึ่งก็ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี แต่ในด้านกลุ่มเป้ าหมายมาเข้าร่ วม
น้อยกว่าที่วางแผนไว้
จากการสรุ ปผลกิจกรรมของคณะผูว้ จิ ยั และจากข้อของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ทราบว่าบางส่ วนมีปัญหาในการสื่ อสาร ไม่ได้รับข่าวสาร บางส่ วนเข้าใจว่าเป็ นกิจกรรมของ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดซึ่งเคยทํามาแล้ว จึงไม่เข้าร่ วมเพราะเข้าใจว่าจะเป็ นการกระทําแบบเดิมจึง
ไม่เข้าร่ วม
อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมที่คณะผูว้ จิ ยั ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามกําหนดเวลาที่ไดร่ วมกัน
วางแผนไว้ ได้แก่
1) การศึกษาข้อมูลคนจน ในการเก็บข้อมูลคนจน เนื่องจากในช่วงแรกข้อมูล
การจดทะเบียนคนจนเป็ นข้อมูลเก่า ยังไม่เป็ นปัจจุบนั และอยูใ่ นช่วงของการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ตามนโยบายของรัฐที่ให้กลัน่ กรองคัดสรรใหม่ ขณะเดียวกันข้อมูลรายชื่อของสมาชิกสหกรณ์ส่วน
ใหญ่ยงั ไม่มีการจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบ ประกอบกับ
จังหวัดอุดรธานีเป็ นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ จึงต้องใช้ระยะเวลามากในการลงพื้นที่ภาคสนาม ใช้
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งบประมาณ และบุคลากรในการเก็บข้อมูลจํานวนมาก ทําให้คณะผูว้ ิจยั กังวลถึงความคุม้ ค่าของ
การลงทุน เพราะไม่ได้วางแผนไว้ต้ งั แต่ตน้ จึงทําการเก็บข้อมูลเฉพาะในส่ วนของสมาชิกเครื อข่าย
2) การเยีย่ มเยือนกลุ่ม/องค์กร ในการเยีย่ มเยือนกลุ่มองค์กรต้องมีการนัดหมาย
และมีเวลาว่างที่ตรงกันระหว่างคณะผูว้ ิจยั กับตัวแทนกลุ่ม/องค์กร ซึ่งได้แก่ ผูจ้ ดั การ คณะกรรมการ
ทําให้มีอุปสรรคในการนัดหมายพอสมควร การเยีย่ มเยือนจึงต้องมีการปรับให้สอดคล้องกันไม่
เป็ นไปตามเวลาที่กาํ หนดในช่วงแรกของการวางแผน
นอกจากนี้ในส่ วนของนักวิจยั ซึ่งเป็ น
ข้าราชการ
บางครั้งจําเป็ นต้องเดินทางไปราชการที่อื่นทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนหรื อเลื่อนวัน
ออกไป ประกอบกับระยะหลังของการวิจยั นักวิจยั ในส่ วนของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมีคาํ สัง่
ย้ายไปปฏิบตั ิงานที่จงั หวัดอื่น จึงทําให้มีผลต่อการลงพื้นที่ดว้ ยเช่นกัน
6.1.2 ปั ญหา/อุปสรรคที่เกิดจากทีมวิจยั /ปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่น
1) การติดต่อประสานงาน
การติดต่อประสานงานในที่น้ ีหมายถึง การติดต่อ
ประสานงานระหว่างทีมวิจยั กับกลุ่มเป้ าหมาย ในการวิจยั ครั้งนี้เนื่องจากเป็ นการร่ วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานหน่วยงานที่หนุนเสริ มกลุ่มองค์กรโดยตรงได้แก่สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัด กับหน่วยงาน
วิชาการได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งทีมวิจยั เห็นว่าการออกหนังสื อเชิญกลุ่มองค์กรเป้ าหมาย
เข้าร่ วมประชุมจะคล่องตัวกว่าหากออกหนังสื อเชิญจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
เพราะเป็ น
หน่วยงานในพื้นที่และมีความสัมพันธ์โดยตรง แต่จากการปฏิบตั ิและการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ
พบว่า กลุ่ม/องค์กรบางส่ วนมีความเข้าใจว่าเป็ นงานของสํานักงานสหกรณ์ และมองว่าเป็ นการ
ซํ้าซ้อนกับกิจกรรมการเชื่อมโยงที่ดาํ เนินการโดยการสนับสนุนของสํานักงานสหกรณ์อยูแ่ ล้ว ซึ่ง
ยังไม่เกิดเป็ นรู ปธรรมมากนักจึงไม่ค่อยมัน่ ใจ
และให้ความสําคัญกับการเข้าร่ วมในโครงการนี้
เท่าที่ควร และโดยเฉพาะการเชิญไปยังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตซึ่งเป็ นการข้ามหน่วยงานพี่เลี้ยง
(เฉพาะด้านเอกสาร) ทําให้ตวั แทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเข้าร่ วมประชุมค่อยข้างน้อย และมี
ผลไม่เข้าร่ วมกระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายครั้งนี้ ทั้งที่ทีมวิจยั ได้อธิบายชี้แจงเป็ นกรณี พเิ ศษเพือ่
สร้างความเข้าใจแล้วก็ตาม
ดังนั้นในการประสานงานเบื้องต้นของโครงการลักษณะนี้ จึงควรกระทําโดยตรง
ระหว่างทีมวิจยั กับกลุ่มเป้ าหมาย เพราะกลุ่ม/องค์กรจะให้ความสําคัญในฐานะที่เป็ นองค์กรทาง
วิชาการภายนอกและเป็ นสิ่ งที่กลุ่ม/องค์กรยังไม่เคยได้สมั ผัสด้วย ทําให้อยากจะทดลองเข้าร่ วม
2) การให้ความสําคัญเป้ าหมายเชิงปริ มาณ ในการหนุนเสริ มการเชื่อมโยงที่ผา่ น
มายังมุ่งเน้นการเชื่อมโยงเชิงปริ มาณ เช่น มุ่งเน้นการจับคู่ เพื่อให้ได้ปริ มาณตามเป้ าตามระบบของ
การบริ หารราชการ จึงทําให้ขาดมิติเชิงคุณภาพของการเชื่อมโยง การเชื่อมโยงจึงเป็ นการเชื่อมแบบ
หลวม ๆ และเลิกไปในที่สุด ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมบางคนกล่าวว่า “ผูป้ ฏิบตั ิงานบางคนต้องขอร้องให้
จับคู่เพื่อให้ได้เป้ าหมายรายงานผูบ้ งั คับบัญชา” สภาพดังกล่าวจึงเป็ นการขาดวิญญาณ อุดมการณ์
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ตลอดจนค่านิยมร่ วมในการเชื่อมโยงของความเป็ นเครื อข่าย แต่เป็ นไปแบบการซื้อขายธรรมดา
เหมือนพ่อค้าทัว่ ไป
3) จํานวนเวลาในการเข้าร่ วมประชุม
ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการตามแผนปฏิบตั ิการได้วางแผนการประชุม
ในบางกิจกรรมไว้ 2 วันเพือ่ ให้สอดคล้องกับประเด็นการประชุมและเทคนิคที่ใช้ แต่เนื่องจากผูน้ าํ
กลุ่ม/องค์กรมีขอ้ จํากัดว่าจะเข้าร่ วมประชุมได้ครั้งละ 1 วันเท่านั้นทําให้ตอ้ งปรับแผนการปฏิบตั ิการ
ใหม่เลื่อนกิจกรรมออกไป ในบางกิจกรรมที่ตอ้ งกระทําตามลําดับก่อนหลัง
4) ระบบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่พร้อมใช้ในการบริ หารจัดการ
เช่น ขาดสถานที่ติดต่อกับกลุ่ม/องค์กร ไม่สามารถติดต่อสื่ อสารทางไปรษณี ยไ์ ด้ ทําให้ตอ้ งไปส่ ง
หนังสื อเชิญด้วยตนเอง นอกจากนี้การจัดระบบข้อมูลก็จะมีระบบแตกต่างกันไปตามความต้องการ
ของหน่วยงาน จึงเป็ นข้อจํากัดในการนํามาใช้เพื่อวิเคราะห์ในการสรุ ปสถานการณ์ให้ครอบคลุมได้
5) ขนาดของพื้นที่ในการเชื่อมโยง
จังหวัดอุดรธานีเป็ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่กว้างระยะทางจากอําเภอมาประชุมที่
อําเภอเมืองมีระยะทางที่ไกลพอควร ทําให้ผนู ้ าํ กลุ่ม/องค์กรที่เข้าร่ วมประชุมมีความประสงค์จะเข้า
ร่ วมโครงการแต่ไม่สามารถมาได้บ่อยมากนักจึงขอสละสิ ทธิ์ เช่น สหกรณ์การเกษตรนํ้าโสม จํากัด
ดังนั้นระยะทางหรื อขนาดของพื้นที่มีขอ้ จํากัดต่อการเชื่อมโยงโดยเฉพาะกลุ่มที่ยงั ไม่มีทุนมากพอ
นอกจากนี้ระยะทางยังมีผลต่อการนัดหมายประชุม ทําให้การประชุมแต่ละครั้งต้องล้าช้ากว่า
กําหนดเพราะต้องรอผูท้ ี่อยูไ่ กล
6) การโยกย้ายบุคลากร
การโยกย้ายบุคลากร ในที่น้ ีหมายถึง การโยกย้ายข้าราชการประจําปี ซึ่งมี
นักวิจยั ทีมจังหวัดอุดร ย้ายไปปฏิบตั ิงานที่จงั หวัดสุ โขทัย ทําให้ไม่สามารถร่ วมทีมวิจยั ได้ครบตาม
ระยะเวลา การลงพื้นที่ช่วง 3 เดือนก่อนปิ ดโครงการจึงมีบุคลากรสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดเพียง
คนเดียวที่สามารถลงพื้นที่ร่วมกับทีมวิจยั ได้ อย่างไรก็ตามในการลงพื้นที่แต่ละครั้งทีมวิจยั ได้ให้
ตัวแทนพี่เลี้ยงร่ วมลงพื้นที่ดว้ ย แต่ในบางครั้งตัวแทนพีเ่ ลี้ยงติดขัดเรื่ องภาระงานประจําไม่สามารถ
ร่ วมลงพื้นที่ได้ทุกครั้ง

6.2 ประโยชน์ ทตี่ วั นักวิจยั และทีมวิจยั ได้ รับ
6.2.1 ชุดความรู ้ใหม่
6.2.1.1 การบูรณาการทํางานร่ วมกัน
ในที่น้ ีหมายถึง การทํางานร่ วมกันระหว่างทีมวิจยั กับหน่วยหนุนเสริ ม คือ
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สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอุดรธานี ในการวิจยั ครั้งนี้ทีมวิจยั ได้ให้ความสําคัญกับหน่วยหนุนเสริ ม
โดยมีฐานคติ(assumption)เชื่อว่า การเชื่อมโยงเครื อข่ายจะดํารงอยูย่ นื ยาวได้ ต้องมีกลไกที่สาํ คัญ
คือหน่วยการบํารุ ง รักษา บ่มเพาะ ดังนั้น จึงพยายามสร้างกระบวนการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องส่ วนนี้
ในที่น้ ีคือหน่วยปฏิบตั ิการเคลื่อนที่ขององค์กร(Mobile unit : MU) ได้เข้ามามีส่วนร่ วมตั้งแต่
กระบวนการทบทวนสภาพการปฏิบตั ิงานหนุนเสริ ม ปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน และแนวทางการ
บํารุ งรักษาเครื อข่ายให้ยนื ยาว ตลอดจนการลงพื้นที่ร่วมกับทีมวิจยั ฐานคิดดังกล่าวก่อให้เกิด
คําถามท้าทายต่อทีมวิจยั อย่างน้อย 2 ประการคือ
1) จะบูรณาการทํางานร่ วมกันอย่างไร ? ต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมการทํางานเชิง
วิชาการ และการที่สงั กัดในบริ บทองค์กรทางวิชาการของทีมวิจยั (ส่ วนหนึ่ง) มีความแตกต่างกับ
หน่วยงานปฏิบตั ิงานกลไกรัฐอื่น ๆ โดยเฉพาะความไม่คุน้ เคยกับหน่วยองค์กรสํานักงานสหกรณ์
จังหวัด(ทีมวิจยั อีกส่ วนหนึ่ง) ซึ่งไม่เคยทํางานร่ วมกันมาก่อนเลย การทํางานร่ วมกันจึงมีความ
จําเป็ นต้องเรี ยนรู ้วฒั นธรรมการทํางานของกันและกัน ต้องปรับตัวเพือ่ ทํางานร่ วมกันโดยมีปรัชญา
การวิจยั เป็ นจุดร่ วม อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมการทํางานของระบบราชการโดยทัว่ ไปก็ไม่แตกต่าง
กันมากนักจึงพบว่า หน่วยสหกรณ์จงั หวัดก็คุน้ เคยกับระบบการสัง่ การ และรับคําสัง่ มากกว่า
กระบวนการร่ วมคิด ร่ วมทํา ทําให้ช่วงแรก ๆ ของการทํางาน บางคนยังไม่สามารถประสานความ
ลงตัวในการทํางานร่ วมกันได้ มีผลให้การทํางานไม่ได้ตามเป้ าหมายตามที่ประชุมร่ วมกัน ดังนั้น
การบูรณาการการทํางานร่ วมกันครั้งนี้จึงถือได้วา่ ทั้ง 2 หน่วย ต่างได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมการทํางาน
ร่ วมกัน จึงได้เป็ นบทเรี ยนว่า การยอมรับวัฒนธรรมการทํางานที่แตกต่างกัน เน้นการสื่ อสาร ให้
ข้อมูลที่เป็ นจริ งในองค์กร มีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทําให้เกิดความเข้าใจร่ วมกัน การมุ่ง
เป้ าหมายเพื่อให้เกิดผลหรื อเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพียงอย่างเดียว ขาดความเข้าใจในพื้นฐานวัฒนธรรม
องค์กรที่แตกต่างกัน อาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของทีมวิจยั ตลอดจนระหว่างหน่วยงาน
และอาจจะทําให้ผรู ้ ่ วมทีมมีการปรับตัวไปในทิศทางที่นิ่งเฉยและทําให้กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
เป็ นไปในลักษณะที่ดอ้ ยประสิ ทธิภาพ
2) จะทําอย่างไร ? ให้หน่วยหนุนเสริ มสามารถบูรณาการกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ครั้งนี้ให้อยูใ่ นงานประจํา(Routine) จากการเสริ มสร้างกระบวนการข้างต้นกล่าวได้วา่ การบูรณาการ
กับงานประจําจะทําได้กบั หัวหน้างานที่มีอุดมคติในการทํางาน ไม่มองว่ากระบวนการวิจยั เป็ นการ
เพิ่มภาระ แต่เป็ นแนววิธีการเสริ มประสิ ทธิภาพการทํางานตามพันธกิจขององค์กรที่มีหน้าที่หนุน
เสริ มกลุ่มองค์กรที่อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบเพื่อการบรรลุเป้ าหมายสุ ดท้ายของงาน ซึ่งบทเรี ยน
ครั้งนี้ กล่าวได้วา่ ระบบบริ หารจัดการของหน่วยงานมีผลต่อการบูรณาการกระบวนวิจยั กับงาน
ประจําเป็ นอย่างมาก ซึ่งหัวหน้างานทั้งหลายได้สะท้อนในเวทีประชุมว่าระบบการบริ หารจัดการ
ด้านบุคลากรมีการสับเปลี่ยนพื้นที่การดูแลทุกปี สภาพเช่นนี้ทาํ ให้บางครั้งหน่วยงานพี่เลี้ยงกับกลุ่ม
องค์กรไม่มีโอกาสได้พบหรื อรู ้จกั กันเลย ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงกับหน่วยสหกรณ์ขาด
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การเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างเป็ นระบบ อย่างไรก็ตาม ในการวิจยั ครั้งนี้ได้ทาํ ให้พี่เลี้ยง(MU)กับหน่วย
สหกรณ์ได้พบปะรู ้จกั กันครั้งแรกหลายกลุ่มองค์กร
ที่สาํ คัญที่สุดการบูรณาการกระบวนการวิจยั กับงานประจําจะสําเร็ จได้น้ นั ผูน้ าํ สู งสุ ดของ
หน่วยงานต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการวิจยั ที่เข้าไปร่ วมกระทําการเรี ยนรู ้กบั หน่วยงานของ
ตนว่ากระบวนวิจยั ครั้งนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาบ้าง
หรื อไม่ อย่างไร และหน่วยงานจะใช้ประโยชน์จากกระบวนการวิจยั ครั้งนี้เพื่อการบรรลุเป้ าหมาย
การปฏิบตั ิของหน่วยได้หรื อไม่ นัน่ คือ การบูรณาการเข้ากับงานประจํานัน่ เอง ดังนั้น กล่าวได้วา่
การบูรณาการกับงานประจําจึงมีเงื่อนไขที่ผนู ้ าํ สู งสุ ดขององค์กร และระบบการบริ หารจัดการของ
องค์กรเป็ นสําคัญ การอนุญาตให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในกระบวนการวิจยั เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้
ถามข่าวคราวถึงกระบวนการวิจยั จึงทําได้เพียงการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเฉพาะบุคคลในองค์กรที่
ร่ วมกระบวนการวิจยั เท่านั้น
6.2.1.2 การยึดถือหน่วยหนุนเสริ มต้นสังกัดอย่างแข็งขัน
ในประเด็นนี้หมายถึง การที่กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ มีหน่วยงานพี่เลี้ยงต่างหน่วยงาน
ทําให้ตวั แทนกลุ่ม/องค์กรยึดถือหน่วยงานหนุนเสริ มที่เป็ นพี่เลี้ยงอย่างแข็งขัน ในการวิจยั ครั้งนี้
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีสาํ นักงานพัฒนาชุมชนเป็ นพี่เลี้ยง การเชิญกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตเข้าร่ วมโครงการวิจยั โดยไม่ผา่ นสํานักงานพัฒนาชุมชน และการที่ทีมวิจยั ไม่มีตวั แทนจาก
สํานักงานพัฒนาชุมชนทําให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไม่เข้าร่ วมโครงการ
6.2.2 ทักษะ/ประสบการณ์ใหม่
6.2.2.1 การเรี ยนรู ้ของนักวิจยั จากหน่วยหนุนเสริ ม
นักวิจยั จากหน่วยหนุนเสริ มสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญดังนี้
1) ด้านกระบวนการทํางานและการหนุนเสริ ม
1.1) ในฐานะที่เป็ นเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ เดิมคิดว่า เจ้าหน้าที่ตอ้ งรู ้ทุก
เรื่ อง ต้องเก่งทุกเรื่ องจึงจะเป็ นผูแ้ นะนําส่งเสริ มสหกรณ์ได้ เมื่อได้เข้าร่ วมทีมวิจยั ทําให้ได้วิธีคิดว่า
ปัญหาต้องแก้ไขโดยเจ้าของปั ญหา ความรู ้อยูท่ ี่เจ้าของปัญหา ความรู ้ไม่ได้อยูท่ ี่เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดกระบวนการคิดแนวทางที่จะแก้ปัญหา เป็ น
ผูฟ้ ังที่ดี สรุ ปความรู ้ สรุ ปประเด็นต่าง ๆ ให้เกี่ยวเนื่อง สอดคล้อง ชัดเจน เป็ นการช่วยเสริ มสิ่ งที่ยงั
ขาดของคณะกรรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เช่น บทบาทการฟื้ นฟูโรงสี ขา้ ว กลุ่มเกษตรกรทํา
นานาข่า
1.2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ ต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นผูส้ ั่งการ/เป็ น
เผด็จการ คือ พูดแต่ฝ่ายเดี ยว ให้รู้จกั ฟั งผูอ้ ื่นพูดให้มากขึ้น อดทด ใจเย็น ยอมรับที่จะถูกตําหนิ /
พาดพิง กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ตอ้ งปรับกระบวนทัศน์ใหม่ท้ งั หมดในการเข้าไปทํา
หน้าที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ต้องเน้นทํา
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ให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีส่วนร่ วม คือ การร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมรับผลประโยชน์
และร่ วมรับประเมินผล เคารพในภูมิปัญญาของผูอ้ ื่น
1.3) หน่วยงานหนุนเสริ มต้องตระหนักในบทบาทการหนุนเสริ มการเชื่อมโยง
เครื อข่ายของสหกรณ์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง
1.4) เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์จะต้องมีขีดความสามารถ ในการทําหน้าที่เป็ น
ผูห้ นุนเสริ มทั้งในด้านความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ และอุปนิสยั
2) ด้านการหนุนเสริ มเครื อข่าย
2.1) ต้องให้ความสําคัญในการจัดประชุมเวทีเครื อข่ายในเรื่ อง ประเด็นที่จะ
นํามาพูดคุยกัน (วาระการประชุม) การจัดการความรู ้ และการบันทึกรายงานการประชุม
2.2) การประชุมต้องมีการเตรี ยมข้อมูล เพื่อให้การประชุมกระชับ ครบทุก
ประเด็น
2.3) การประชุ มกลุ่มย่อยนอกรอบ ควรประชุ มให้บ่อยขึ้น กําหนดเวลา
ประชุมให้ชดั เจน และแบ่งหน้าที่กนั รับผิดชอบในแต่ละประเด็น
2.4) สมาชิกเครื อข่ายนําเสนอต่อที่ประชุมเน้นเฉพาะด้านการขายสิ นค้า ไม่ได้
ให้ความสําคัญในเรื่ องการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ดังนั้นการเข้าร่ วม
ประชุมเครื อข่ายของหน่วยหนุนเสริ มต้องกระตุน้ เตือนให้สมาชิกองค์กรเครื อข่ายให้สามารถทํา
หน้าที่ได้ครอบคลุมภารกิจ ปรับวิธีคิดแนวคิดแบบพ่อค้านายทุน ให้เข้าใจและยึดหลักคุณค่าของ
สหกรณ์ในการดําเนินงาน
2.5) การมีส่วนร่ วมในเวทีประชุม ในการประชุมเครื อข่ายแต่ละครั้ง ตัวแทน
สมาชิกบางหน่วยยังไม่มีส่วนร่ วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร ดังนั้นจึงต้องให้ประธาน
ที่ประชุมกระตุน้ หรื อสร้างกระบวนให้เกิดการมีส่วนร่ วมมากขึ้น
2.6) การเข้าร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เวทีเครื อข่ายสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มสหกรณ์ จะทําให้ได้รับความเชื่อถือจากฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการ และมีความไว้วางใจ
มากขึ้น ดังนั้นในกระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายของสหกรณ์เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ควรต้องให้
ความสําคัญในการเข้าร่ วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรให้มากที่สุด และ
จะเป็ นการช่วยเสริ มสร้างความยัง่ ยืนของเครื อข่ายทางหนึ่ง
6.2.2.2 การเรี ยนรู ้ของนักวิจยั (ใหม่)
1) การวิจยั แบบ PAR ทําให้ผวู ้ ิจยั ได้เรี ยนรู ้การวิจยั จากประสบการณ์จริ ง ได้ทราบ
เทคนิคและวิธี ตลอดจนเห็นรายละเอียดของความแตกต่างที่ต่างจากการวิจยั เชิงคุณภาพแบบอื่น ได้
เรี ยนรู ้กระบวนการจากการลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
วิจยั แบบ PAR ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องเครื อข่าย ซึ่งบางส่ วนสามารถนํามาปรับใช้เพื่อเป็ นบทเรี ยน
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เกี่ยวกับเรื่ องการสื่ อสารเพื่อการเชื่อมโยงเครื อข่าย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสายวิชาการที่ผวู ้ ิจยั กําลัง
สอนอยูใ่ นระดับอุดมศึกษา
2) การเข้าร่ วมทีมวิจยั ทําให้ผวู ้ ิจยั ได้ทดลองใช้แนวคิด และทฤษฎีการสื่ อสารใน
องค์กร (Organization Communication) เพื่อทดลองใช้ และพิสูจน์ทฤษฎี ทําให้เห็นกระบวนการ
และรู ปแบบการสื่ อสารในองค์กรอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งมีความน่าสนใจเป็ นอย่างมาก เพราะได้เห็น
พัฒนาการของการสื่ อสารและยังเป็ นการสื่ อสารในองค์กรที่มีลกั ษณะพิเศษตรงที่สามารถรวมเอา
การสื่ อสารแบบอื่นๆเข้ามาใช้ดว้ ยกันได้ ผูว้ ิจยั จึงได้เห็นข้อบกพร่ องของการสื่ อสารในองค์กร และ
ได้เรี ยนรู ้วิธีการแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่ องเหล่านั้น
3) ผูว้ ิจยั ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีเครื่ องมือสื่ อรู ปแบบใหม่เพื่อเป็ นช่องทางในการ
สื่ อสารเพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายในสถานการณ์การใช้งานจริ ง นัน่ คือ Internet ให้สมาชิกเครื อข่ายได้
ใช้งานทําให้ผวู ้ ิจยั ได้เรี ยนรู ้วา่ เทคโนโลยีการสื่ อสารดังกล่าวสามารถทําให้สมาชิกมีส่วนร่ วมใน
การดําเนินการด้านใดบ้าง
ทําให้เห็นข้อดีและจุดบกพร่ องในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
สื่ อสารอันจะนําไปเป็ นฐานข้อมูลเพื่อดําเนินการวิจยั เรื่ องอื่นๆต่อไปในอนาคต
4) เทคนิคการจัดการความรู ้โดยใช้พลังเรื่ องเล่า
จากการที่คณะผูป้ ระสานงานได้จดั การประชุมจัดการความรู ้และวิทยากรได้
เน้นพลังเรื่ องเล่า
ทําให้คณะผูว้ ิจยั ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้เทคนิคใหม่
และสามารถปรับใช้ใน
กระบวนการเรี ยนรู ้ของเครื อข่ายการวิจยั ได้เป็ นอย่างดี
โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศในการ
ประชุมให้เป็ นการเล่าเรื่ อง มีการเคารพซึ่งกันและกัน เป็ นการสร้างบรรยากาศในการประชุมให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

6.3 ข้ อเสนอแนะ
6.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุ งกระบวนการวิจยั
ควรให้มีการวิจยั ต่อเนื่องในพื้นที่เดิมที่นาํ ร่ องเพราะจะเป็ นการบํารุ ง ดูแลเครื อข่ายให้
ยัง่ ยืน และค้นหาองค์ความรู ้ใหม่อย่างต่อเนื่องจากทุนทางสังคมของเครื อข่ายที่ได้ก่อรู ปไว้แล้ว
6.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวิจยั ในอนาคต
6.3.2.1 ควรมีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียง
ในหน่วยสหกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเชื่อมโยงขยายเครื อข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในระดับเครื อข่าย และ
ขยายไปหน่วยระดับจังหวัด และภูมิภาค
6.3.2.2 ควรมีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยหนุนเสริ มให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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