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เสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม (ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน)  ในพื้นท่ีจงัหวดั
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ทางการดาํเนินงานกบักลุ่ม  จาํนวน  65  กลุ่ม   
  2. จดัตั้งเครือข่าย จาํนวน 6 เครือข่าย  ไดแ้ก่   เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา  
เครือข่าย Home Stay พงังา  เครือข่ายขา้วสารและสินคา้อุปโภคบริโภค เครือข่ายปุ๋ยพงังา  
เครือข่ายสินคา้  OTOP  พงังา    และเครือข่ายยางพาราพงังา 
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บทที ่ 1   
บทนํา 

1.1  ข้อมูลพืน้ฐานของจังหวดัพงังา 
  จงัหวดัพงังาเดิมเช่ือกนัวา่ช่ือ “เมืองภูงา”  ตามช่ือเขางาหรือเขาพงังา  ซ่ึงตั้งอยูใ่น
ตวัจงัหวดัพงังาในปัจจุบนั   ในสมยัก่อนเมืองภูงาข้ึนอยูก่บัเมืองนครศรีธรรมราช สมยัรัชกาลท่ี  2  
ช่ือของเมืองภูงาไดป้รากฏอยูใ่นทาํเนียบขา้ราชการเมืองนครศรีธรรมราช  ซ่ึงน่าจะเป็นเมืองข้ึน 
ฝ่ายกรมพระสุรัสวดีฝ่ายซา้ย เมืองภูงาน้ีอาจจะตั้งช่ือใหส้อดคลอ้งกบัเมืองภูเกต็ และเหตุท่ีเมืองภูงา
กลายเป็นเมืองพงังา  นั้น  สนันิษฐานกนัวา่น่าจะเน่ืองมาจากเมืองภูงาเป็นเมืองท่ีมีแร่อุดมสมบูรณ์  
มีชาวต่างชาติมาติดต่อซ้ือขายแร่ดีบุกกนัมาก   และชาวต่างชาติเหล่าน้ีคงจะออกเสียงเมืองภูงาเป็น
เมืองพงังาไป  เพราะแต่เดิมชาวต่างชาติเขียนช่ือเมืองภูงาวา่  Phunyga  หรือ  Punga  ซ่ึงอ่านวา่ภูงา  
หรือพงังา  หรือพงักากไ็ด ้
 ตราประจําจังหวดั  
 เป็นรูปภูเขาชา้งลูกยาวสูงใหญ่  มีรูปลกัษณะชา้งกาํลงันอนหมอบอยู ่  หนัหวัไปทางอ่าว
พงังา  และอยูด่า้นหลงัของศาลากลางจงัหวดั  มีความหมายวา่เมืองพงังา  เป็นเมืองแห่ง ภูผาโดยแท ้ 
และเรือขดุมีความหมายวา่จงัหวดัพงังามีแร่ดีบุกอุดมสมบูรณ์มากยิง่กวา่เมืองใดๆ เรือขดุเป็น
เอกลกัษณ์ของการขดุหาแร่ท่ีโดดเด่นทนัสมยั และการหาแร่ถือเป็นอาชีพและรายไดห้ลกัของ
ชาวเมืองในอดีต   
 คาํขวญัประจําจังหวดั  
 แร่หม่ืนลา้น  บา้นกลางนํ้า  ถํ้างามตา  ภูผาแปลก  แมกไมจ้าํปูน  บริบูรณ์ดว้ยทรัพยากร  
 ดอกไม้ประจําจังหวดัพงังา    
 ดอกจาํปูน  
 ต้นไม้ประจําจังหวดั   
 ตน้เทพทาโร 
 สภาพทัว่ไป   
 จงัหวดัพงังาเป็นจงัหวดัชายฝ่ังอนัดามนั  มีพื้นท่ีประมาณ  4,170,885  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ  2.6  ลา้นไร่  อยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  788  กิโลเมตร   
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  อาณาเขต    
ทิศเหนือ    จดจงัหวดัระนอง  
ทิศใต ้  จดจงัหวดัภูเกต็ 
ทิศตะวนัออก จดจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ จงัหวดักระบ่ี  
ทิศตะวนัตก จดทะเลอนัดามนั 

 ลกัษณะภูมิประเทศ  พื้นท่ีจงัหวดัพงังาดา้นตะวนัออกเป็นเทือกเขาสลบัซบัซอ้น           
ดา้นตะวนัตกเป็นชายฝ่ังทะเลมีความยาวประมาณ  239.25  กิโลเมตร  และ  มีหมู่เกาะต่าง ๆ  
ประมาณ  105  หมู่เกาะ  เช่นหมู่เกาะสิมิลนั  หมู่เกาะสุรินทร์  เกาะยาว  เป็นตน้ 
  ลกัษณะภูมิอากาศ  จงัหวดัพงังามีภูมิอากาศร้อนช้ืนมี  2  ฤดูกาล  คือฤดูร้อน เร่ิม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน  โดยไดรั้บอิทธิพลลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงพดัผา่นอ่าว
ไทย เขา้สู่ฝ่ังตะวนัตก  ทาํใหมี้ฝนตกนอ้ยและฤดูฝนซ่ึงจะมีฝนตกชุกเกือบทั้งปี  เร่ิมเดือน
พฤษภาคม  - ธนัวาคม  โดยไดรั้บลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้  ซ่ึงพดัผา่นมหาสมุทรอินเดียเขา้สู่ทาง
ภาคใต ้ เน่ืองจากเป็นลมท่ีพดัผา่นทะเล  ซ่ึงเป็นมวลอากาศท่ีมีความช้ืนสูง  เม่ือปะทะแนวภูเขาทาง
ฝ่ังตะวนัตก  ทาํใหเ้กิดฝนชุกตลอดปี  มีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย  3,470  มิลิเมตร  อุณหภูมิในแต่ละ
ฤดูกาลไม่แตกต่างกนัมากนกั  คืออยูร่ะหวา่ง 29-34  องศาเซลเซียส 
  สภาพการปกครอง  จงัหวดัพงังา  แบ่งการปกครองออกเป็น  8  อาํเภอ  คือ  อาํเภอ
เมือง  อาํเภอคุระบุรี  อาํเภอทบัปุด  อาํเภอตะกัว่ทุ่ง  อาํเภอตะกัว่ป่า  อาํเภอทา้ยเหมือง  อาํเภอกะปง
และอาํเภอเกาะยาว  แบ่งออกเป็น  48  ตาํบล 320 หมู่บา้น 2  เทศบาลเมือง 7  เทศบาลตาํบล  1  
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  และ  46  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
  สภาพทางทางเศรษฐกจิ  ประชาชนมีรายไดห้ลกัจากเกษตรกรรม  พชืเศรษฐกิจ
หลกัของจงัหวดัคือยางพารา  รองลงมาคือปาลม์นํ้ามนั  เงาะ  และพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  ดา้นการ
ประมงตลอดแนวชายฝ่ังทะเล  มีการทาํประมงทั้งเชิงพาณิชยแ์ละประมงทะเลชายฝ่ังพื้นบา้น  มี
การเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าชายฝ่ังท่ีสาํคญัอาทิ  เช่น  กุง้ทะเล  การเล้ียงปลาในกระชงั  การเล้ียงหอย
นางรม  การเล้ียงกุง้มงักร  และการเล้ียงสตัวน์ํ้ าจืด  นอกจากน้ี  ยงัมีรายไดจ้ากอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว  ซ่ึงเร่ิมมีบทบาทสาํคญัต่อจงัหวดัพงังาเพิ่มข้ึน   
  อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว  จงัวดัพงังาเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทางดา้นการท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย  ทั้งแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นทะเล  นํ้าตก  ป่าเขา  ถํ้า  หมู่เกาะ  ศิลปกรรม  
และวฒันธรรม  จงัหวดัพงังาไดมี้การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเนน้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ซ่ึง
เป็นการผสมผสานระหวา่งความสมบูรณ์ของทรัพยากร  ส่ิงแวดลอ้ม  ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม   
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กบักิจกรรมการท่องเท่ียวรวมไวด้ว้ยกนั เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่จงัหวดัพงังาและ
ประชากรในทอ้งถ่ินเกิด การเก้ือกลูกนัระหวา่งคน ธรรมชาติ  และสามารถอยูร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื
ซ่ึงจงัหวดัพงังาไดก้าํหนดวิสยัทศัน ์ “เป็นเมืองท่องเทีย่วเชิงนิเวศช้ันนําของโลกและเกษตรกรรม
ก้าวหน้าฝ่ังทะเลอนัดามัน  ”   

1.2 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบักลุ่ม /องค์กร/สหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัก่อนเข้าโครงการ 
         ผลจากการสาํรวจขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา (ยกเวน้
อาํเภอเกาะยาว) ปรากฏวา่มีกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงาน
ราชการ  และหน่วยงาน ต่างๆรวม  8  หน่วยงาน   รวม  519 กลุ่ม  ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม
ใหญ่ ๆ  คือ กลุ่มท่ีไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายและกลุ่มท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายหรือ
สหกรณ์ภาคประชาชนรายละเอียดในตารางท่ี  1.1   

            ตารางที ่ 1.1  จํานวนกลุ่มจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนทีไ่ด้รับการสนับสนุนจาก      
                                  หน่วยงานต่าง  ๆ  ในจังหวดัพงังา 

ท่ี ช่ือหน่วยงานสนบัสนุนกลุ่ม 
จาํนวน(กลุ่ม) 

จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา 
สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพงังา 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพงังา 
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดัพงังา 
สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัพงังา 
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพงังา 
สาํนกังานประมงจงัหวดัพงังา 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
173 
137 
23 
4 
 

52 
13 
11 

106 
173 
137 
23 
4 
 

52 
13 
11 

  85 434 519 
 

 จากตารางท่ี 1.1 กลุ่มท่ีไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายทุกกลุ่มอยูภ่ายใตก้ารสนบัสนุนและ
ส่งเสริมของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา  85  กลุ่ม  แบ่งออกเป็นสหกรณ์จาํนวน  45  สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรจาํนวน  40  กลุ่ม 
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กลุ่มท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายหรือสหกรณ์ภาคประชาชนไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริม
จากหน่วยงานต่าง ๆ จาํนวน  434  กลุ่ม  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)     กลุ่มท่ีไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา  จาํนวน 
21  กลุ่ม   ประกอบดว้ยกลุ่มสตรี  จาํนวน  10  กลุ่ม  กลุ่มสตรีและเยาวชนจาํนวน  1  กลุ่มและกลุ่ม
อาชีพจาํนวน  10  กลุ่ม 
 2)   กลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพงังาจาํนวน   
173  กลุ่ม  ประกอบดว้ย  กลุ่มสตรี จาํนวน  10  กลุ่ม  กลุ่มสตรีและเยาวชนจาํนวน  1  กลุ่มกลุ่ม
อาชีพจาํนวน  10  กลุ่มและกลุ่มออมทรัพย ์จาํนวน  151  กลุ่ม 

3)    กลุ่มท่ีไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากสาํนกังานเกษตรจงัหวดัพงังา จาํนวน  
137   กลุ่ม เป็นกลุ่มแม่บา้นทั้งหมด จาํนวน 137 กลุ่ม  

4) กลุ่มท่ีไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน  จาํนวน 23  
 กลุ่ม เป็นกลุ่มอาชีพทั้งหมด จาํนวน  23  กลุ่ม 

5)    กลุ่มท่ีไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจาํนวน  4  กลุ่ม เป็นกลุ่มผา้บาติกทั้งหมด 

6)   กลุ่มท่ีไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัพงังา จาํนวน 52   
กลุ่ม เป็นกลุ่มอาชีพกลุ่มเล้ียงสตัวท์ั้งหมด  

7) กลุ่มท่ีไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพงังา  
 จาํนวน13  กลุ่ม  เป็นกลุ่มอาชีพ จาํนวน  7  กลุ่ม  และกลุ่มแม่บา้น จาํนวน  6  กลุ่ม 

8) กลุ่มท่ีไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากสาํนกังานประมงจงัหวดัพงังา จาํนวน  11 
  กลุ่ม  เป็นกลุ่มอาชีพดา้นการประมงทั้งหมด  
1.2.1 บทบาทภารกจิของกลุ่มองค์กรและสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัพงังา 
  จากขอ้มูลกลุ่มจาํนวน 519  กลุ่ม ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงาน ต่าง ๆ 
รวม 8 หน่วยงานนั้น  บทบาทภารกิจของกลุ่ม  สามารถจาํแนกได ้  2  ดา้น ดงัน้ี 

1) บทบาทภารกิจของกลุ่มดา้นเป็นผลลพัธ์ของเป้าหมายตามภารกิจของ 
หน่วยงานท่ีไดก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมตามแผนงานท่ีถูกกาํหนดโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ๆ 
อาทิ เช่น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นตน้ 

2) บทบาท ภารกิจของกลุ่มดา้นการตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกเพื่อ 
แกไ้ขปัญหาดา้นต่าง ๆ ร่วมกนั  อาทิเช่น สหกรณ์กองทุนสวนยาง  เป็นตน้ 
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1.2.2 บทวเิคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในจังหวดัพงังา 
 จุดเด่นของกลุ่มในจงัหวดัพงังา เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงาน
ภาครัฐ จุดดอ้ยของกลุ่มในจงัหวดัพงังา โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชนเป็นกลุ่มท่ีจดัตั้งเพี่อ
ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานสนบัสนุนเท่านั้น  เม่ือเสร็จส้ินภารกิจการบริหารกลุ่มมกัจะเกิด
ปัญหาส่งผลใหก้ลุ่มอ่อนแอและสุดทา้ยกลุ่มจะหยดุการดาํเนินกิจกรรม   ส่งผลใหมี้ช่ือกลุ่มต่าง ๆ 
ภายในจงัหวดัมากมายมีสมาชิกกลุ่มเดิมท่ีจะจดัตั้งกลุ่มใหม่เพื่อคอยสนองนโยบายหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ต่อไป ทาํใหส้มาชิก 1 คนสงักดักลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม  ทั้งกลุ่มท่ีมีเฉพาะช่ือแต่ไม่มีกิจกรรมและกลุ่มท่ี
มีช่ือและมีกิจกรรม 
 ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม  โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชนมีดงัน้ี 

1)  สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ขาดความรู้ ขาดการมีส่วนรวมกิจกรรมกลุ่ม 
2) แผนการดาํเนินงานส่วนใหญ่จดัทาํแผนโดยกรรมการ  สมาชิกไม่ค่อยมีส่วน

ร่วมจดัทาํแผนการดาํเนินงาน  หรือบางกลุ่มไม่มีแผนดาํเนินงาน 
3)  การบริหารจดัการกลุ่ม  ส่วนใหญ่อยูภ่ายใตค้ณะกรรมการเพียงอยา่งเดียว  

สมาชิกมกัไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ การจดัการประชุมคณะกรรมการบริหารไม่สมํ่าเสมอ  
ไม่มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกหรือจดัประชุมเฉพาะรูปแบบเท่านั้น 

4)  บทบาทหนา้ท่ี ส่วนใหญ่สมาชิกไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกท่ีมีต่อกลุ่ม  
คณะกรรมการบริหารไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีกาํหนด 

5)  ผูน้าํกลุ่ม  ส่วนใหญ่ขาดการพฒันา  ไม่มีการสร้างผูน้าํกลุ่มรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้
ความสามารถข้ึนมาทดแทน 

6)   หน่วยงานส่วนใหญ่สนบัสนุนใหจ้ดัตั้งกลุ่มเพื่อสนองตอบตามเง่ือนไขท่ี
หน่วยงานผูใ้หก้ารสนบัสนุนเป็นผูก้าํหนดฝ่ายเดียว  และเม่ือส้ินสุดระยะเวลาส่วนใหญ่กาํหนดตาม
ปีงบประมาณหน่วยงานสนบัสนุนกจ็ะถอนตวัออกไป  ส่งผลใหก้ลุ่มท่ีเพิ่มเร่ิมก่อตั้งเร่ิมอ่อนแอ
และสุดทา้ยหยดุกิจการกลุ่ม 

7)  วิสยัทศัน์และพนัธกิจกลุ่ม  ส่วนใหญ่ไม่ไดก้าํหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจ
ร่วมกนั  ส่งผลใหส้มาชิกกลุ่มขาดเป้าหมายร่วมกนั  การดาํเนินงานของกลุ่มจึงไม่มีเป้าหมายท่ี
ชดัเจน ขาดกลยทุธ์และแผนปฏิบติังาน 
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1.3 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัเครือข่ายพนัธมิตรทีมี่อยู่เดิมในพืน้ทีจั่งหวดัพงังา 
          จากการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเครือข่ายพนัธมิตรของกลุ่มต่าง ๆ ในจงัหวดัพงังา 
พบวา่มีสถานการณ์ของเครือข่ายในแนวทางต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  ซ่ึงอยูใ่นการสนบัสนุนและส่งเสริมของสาํนกังาน 
พฒันาชุมชนจงัหวดัพงังา  มีการรวมตวัเป็นเครือข่ายระดบัอาํเภอทุกอาํเภอ  แต่เป็นการรวมตวัตาม
คาํแนะนาํของทางราชการโดยยงัไม่มีการดาํเนินการเป็นเครือข่ายกนัในทางการปฏิบติั 

2) กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง ซ่ึงอยูใ่นการสนบัสนุนและส่งเสริมของสาํนกังาน 
สหกรณ์จงัหวดัพงังา   จาํนวน  14  สหกรณ์  มีการรวมตวัเป็นเครือข่ายในการแกไ้ขปัญหาการ
ดาํเนินงาน โดยมีสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางเป็นผูผ้ลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมเครือข่าย 

3) กลุ่มอาชีพผลิตสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ(์OTOP)  มีการรวมตวักนัเป็น 
เครือข่ายระดบัจงัหวดั  อาทิ กลุ่มดอกไมศ้รีพงังา   มีการเช่ือมโยงเครือข่ายกบักลุ่มผูผ้ลิตดอกไม ้
ใบยางพารากลุ่มต่าง ๆ  ภายในจงัหวดัพงังา 
      4) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพงังา จาํกดั เป็นการรวมกลุ่มของสหกรณ์ภาคการเกษตร
จงัหวดัพงังา จาํนวน 8 สหกรณ์  การดาํเนินกิจการไม่มีบทบาทในการเช่ือมโยงเครือข่าย เพราะการ
บริหารจดัการไม่ดีดูแลตนเองยงัไม่ไดต้อ้งอาศยัสาํนกังานของสหกรณ์การเกษตรตะกัว่ป่า จาํกดั 
เป็นจุดดาํเนินกิจกรรมเงินสินเช่ือเท่านั้น 
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บทที ่2 
บทวเิคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ทีจ่งัหวดัพงังา 

  ตามท่ีรัฐบาล ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี พตท. ทกัษิณ  ชินวตัร  ไดก้าํหนดนโยบาย
แกปั้ญหาความยากจน  ในขั้นแรกไดท้าํการสาํรวจคนจนทัว่ประเทศ  โดยใหป้ระชาชนจดทะเบียน
คนจนตามประเภทท่ีกาํหนด  8  ประเภท  ประกอบกบัการดาํเนินวิจยั  โครงการวิจยัการพฒันา
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา ไดก้าํหนดวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตร
ระหวา่งกลุ่ม  องคก์รประชาชน  และสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดั   เพื่อใหเ้กิดการหนุนเสริมการพฒันา
ศกัยภาพคนและองคก์รในการแกปั้ญหาความยากจน  ซ่ึงทาํใหต้อ้งเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาขอ้มูลคน
จนจดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา  และคนจนจดทะเบียนในกลุ่มทะเบียนต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการวิเคราะห์  และตรวจสอบความสาํเร็จของการดาํเนินการวิจยัตามโครงการ  ทีมวิจยัจงัหวดั
พงังา  จึงไดด้าํเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลคนจนจดทะเบียนทั้งในพ้ืนท่ีจงัหวดั และกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงมี
รายละเอียดการดาํเนินการดงัน้ี 
  2.1  แหล่งข้อมูลและวธีิเกบ็ข้อมูล   
 การจดัเกบ็ขอ้มูลคนจนจดทะเบียนของทีมวิจยัจงัหวดัพงังา  ไดด้าํเนินการ
จดัเกบ็ขอ้มูลใน  3  ระดบั   ดงัน้ี 
 2.1.1  การจดัเกบ็ขอ้มูลคนจนจดทะเบียนระดบัจงัหวดั  โดยเกบ็ขอ้มูลคนจน 
จดทะเบียนในภาพรวมทั้งจงัหวดั  แหล่งขอ้มูลไดจ้ากท่ีทาํการปกครองจงัหวดั  โดยการติดต่อ
ประสานขอ้มูลจากการรวบรวมผลการจดทะเบียนปัญหาสงัคมและความยากจนของ
กระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงผา่นการกลัน่กรองขอ้มูล (Verity)  โดยกระทรวงมหาดไทย 
  2.1.2 การจดัเกบ็ขอ้มูลคนจนจดทะเบียนระดบัอาํเภอ จดัเกบ็รายช่ือบุคคล
เป็นขอ้มูลรายอาํเภอจากท่ีทาํการปกครองอาํเภอทุกอาํเภอ  (ยกเวน้อาํเภอเกาะยาว)  โดยการทาํ
หนงัสือถึงอาํเภอ และประสานงานขอรับขอ้มูลโดยผูช่้วยนกัวจิยั 
 2.1.3 การจดัเกบ็ขอ้มูลระดบักลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์  โดยจดัเกบ็ขอ้มูล
รายช่ือสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยั  จาํนวน  81 กลุ่ม และนาํรายช่ือสมาชิกแต่ละกลุ่ม  
มาตรวจสอบกบัขอ้มูลคนจน  ท่ีจดทะเบียนรายอาํเภอเพื่อทราบวา่สมาชิกแต่ละกลุ่มจดทะเบียนคน
จนจาํนวนเท่าใด 
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        2.2  ข้อมูลคนจนจดทะเบียนและการวเิคราะห์ข้อมูล  
ตารางที ่ 2.1  ข้อมูลประชากรทั้งจังหวดัเปรียบเทยีบกบัจํานวนประชากร  จดทะเบียนคนจน 
                     รายอาํเภอ   

อาํเภอ จาํนวนประชากร (คน) 
ประชากรท่ีจดทะเบียนคนจน 
จาํนวน  (คน) ร้อยละ 

เมือง 
ทบัปุด 
ตะกัว่ทุ่ง 
ตะกัว่ป่า 
เกาะยาว 
กะปง 
คุระบุรี 
ทา้ยเหมือง 

29,120 
23,275 
36,111 
35,807 
12,100 
11,952 
21,190 
42,485 

4,828 
4,123 
5,036 
5,949 
10.11 
1,448 
3,760 
68.66 

16.57 
17.71 
13.94 
16.61 
15.79 
12.16 
17.74 
16.16 

รวม 212,040 33,921 16.00 
 
  จากตารางท่ี 2.1  พบวา่ประชากรจงัหวดัพงังา มีจาํนวนทั้งหมด 212,040 คน จด
ทะเบียนคนจน จาํนวน 33,921  คน คิดเป็นร้อยละ  16.00  โดยอาํเภอทา้ยเหมือง มีจาํนวนคนจนจด
ทะเบียนมากท่ีสุด จาํนวน 6,866  คน คิดเป็นร้อยละ  16.57  และอาํเภอกะปงมีจาํนวนประชากรจด
ทะเบียนคนจนตํ่าสุด จาํนวน 1,448  คน คิดเป็นร้อยละ 12.16  และเม่ือนาํจาํนวนประชากรเปรียบ
กบัจาํนวนประชากรจดทะเบียนคนจน คิดเป็นอตัราร้อยละ  อาํเภอทบัปุด มีอตัราจาํนวนประชากร
จดทะเบียนคนจนสูงสุดร้อยละ  17.71  และอาํเภอกะปง มีอตัราจาํนวนประชากรจดทะเบียนคนจน
ตํ่าสุดร้อยละ  12.16  
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ตารางที ่ 2.2  ปัญหาสังคมและความยากจนของจังหวดัพงังาจําแนกรายอาํเภอ 

อําเภอ ประกอบอาชีพ นร.นศ  ต้องการ การถูก คนจนไม่มี
ผิกกฎหมาย ทํางาน หลอกลวง ที่อยู่อาศัย

เมืองพังงา 1,990              1                  93                        25                      29               741         1,715             2,982                 7,576            
ตะกั่วปา 2,363              5                  13                        147                    18               636         1,882             2,984                 8,048            
ตะกั่วทุ่ง 4,244              6                  6                          74                      17               637         1,805             552                    7,341            
ท้ายเหมือง 3,721              1                  8                          200                    12               448         1,900             2,399                 8,689            
ทับปุด 3,317              2                  36                        2                        7                 438         693                204                    4,699            
กะปง 1,581              0 0 0 5                 161         397                84                      2,228            
คุระบุรี 3,764              1                  12                        69                      27               632         1,515             266                    6,286            
เกาะยาว 1,223              2                  1                          8                        22               741         364                795                    3,156            

รวม 22,203            18                169                      525                    137             4,434      10,271           10,266               48,023          

สภาพปญหา  (จํานวน)

ที่ดินทํากิน คนเร่ร่อน หนี้สิน ปญหาอื่น ๆ รวม

  จากตารางที่ 2.2  พบวา่ปัญหาสงัคมและความยากจนของจงัหวดัพงังามีจาํนวนทั้งสิ้น 48,023 ปัญหา สามารถเรียงลาํดบัตามปัญหาที่มากที่สุดได้
ดงันี้ ปัญหาที่ดินทาํกิน 22,203 ปัญหา ปัญหาคนจนไม่มีที่อยูอ่าศยั 10,271 ปัญหา ปัญหาอื่นๆ 10,266 ปัญหา หนี้สิน 4,434  ปัญหา ปัญหานกัเรียนนกัศึกษา
ตอ้งการทาํงาน 525  ปัญหา ปัญหาประกอบอาชีพผดิ กฎหมาย 169  ปัญหา ปัญหาการถูกหลอกลวง 137  ปัญหาคนเร่ร่อน 18 ปัญหา เมื่อพิจารณาตามพื้นที่
เรียงลาํดบัตามจาํนวนปัญหาที่มากสุด ไดด้งันี้ อาํเภอทา้ยเหมือง 8,689 ปัญหา  อาํเภอตะกัว่ป่า 8,048  ปัญหา  อาํเภอเมืองพงังา 7,576  ปัญหา  อาํเภอตะกัว่ทุ่ง 
7,341 ปัญหา  อาํเภอคุระบุรี  6,286  ปัญหา อาํเภอทบัปุด  4,699  ปัญหา  อาํเภอเกาะยาว 3,156  ปัญหา  และอาํเภอกะปง  2,228  ปัญหา 
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ตารางที ่ 2.3  จํานวนสมาชิก  จํานวนสมาชิกทีจ่ดทะเบียนคนจนของกลุ่มทีเ่ข้าร่วมโครงการวจัิย 

  จาํนวน
สมาชิก 

จาํนวนสมาชิก   

รายช่ือกลุ่ม ท่ีข้ึนทะเบียน ร้อยละ 
  (ราย) (ราย)   

รวมทั้งหมด 9,206 2,367 25.71 

กลุ่มทีจ่ดทะเบียน 5,892 1,468 24.92 

1. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนบางนายสี 95 4 4.21 

2.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นดอกแดง จาํกดั 84 81 96.43 
3.  กลุ่มเกษตรกรทาํสวนลาํภี 153 54 35.29 

4.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบกปุย  จาํกดั 67 8 11.94 
5.  สหกรณ์กองทุนสวนยางลาํแก่นพฒันา  จาํกดั 92 91 98.91 

6.  สหกรณ์การเกษตรทา้ยเหมือง  จาํกดั 1,321 207 15.67 
7.  สหกรณ์ปศุสตัวพ์ฒันาทา้ยเหมือง  จาํกดั 145 26 17.93 

8.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นนาแฝก  จาํกดั 106 30 28.30 
9.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางทอง จาํกดั 162 45 27.78 

10.  สหกรณ์ออมทรัพยก์าํนนัผูใ้หญ่บา้นทา้ยเหมือง  จาํกดั 152 65 42.76 
11.  กลุ่มเกษตรกรทาํสวนท่านา 238 36 15.13 

12.  กลุ่มเกษตรกรทาํสวนเหล 225 20 8.89 
13.  กลุ่มเกษตรกรทาํสวนเหมาะพฒันาเหมาะ 240 56 23.33 

14.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นปากพู ่ จาํกดั 196 30 15.31 
15.  สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน  จาํกดั 61 21 34.43 

16.  สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรพงังา  จาํกดั 139 29 20.86 
17.  สหกรณ์ประมงบา้นบางพฒัน ์ จาํกดั 45 29 64.44 

18.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นทุ่งคาโงก  จาํกดั 66 14 21.21 
19.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบ่อแสน  จาํกดั 88 57 64.77 

20.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นทุ่งต่อเรือ  จาํกดั 54 16 29.63 
21.  สหกรณ์การเกษตรทบัปุด  จาํกดั 1,442 391 27.12 

22.  กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคตาํบลบ่อแสน 28 10 35.71 
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ตารางที ่ 2.3  (ต่อ) 
    

  จาํนวน
สมาชิก 

จาํนวนสมาชิก   

รายช่ือกลุ่ม ท่ีข้ึนทะเบียน ร้อยละ 

  (ราย) (ราย)   

24.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางวนั  จาํกดั 273 10 3.66 

25.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นควน  จาํกดั 42 7 16.67 
26.  กลุ่มเกษตรกรทาํประมงกะไหล 56 35 62.50 

27.  กลุ่มเกษตรกรทาํสวนโคกกลอย 27 0 0.00 
28.  กลุ่มเกษตรกรทาํสวนท่าอยู ่ 154 49 31.82 

29.  สหกรณ์กองทุนสวนยางลาํวะนอก  จาํกดั 62 31 50.00 
30.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางหลาม  จาํกดั 79 16 20.25 

กลุ่มทีไ่ม่จดทะเบียน 3,314 899 27.13 

1.  กลุ่มผลิตนํ้าแขง็ยนิูต 18 6 33.33 

2.  กลุ่มผูเ้ล้ียงสุกรบา้นนํ้าเคม็ 10 6 60.00 
3.  กลุ่มเรืออนุรักษอ์นัดามนั 17 17 100.00 

4.  กลุ่มทาํลอบดกัหมึก 17 4 23.53 
5.  กลุ่มเพาะเห็ด (ปลาดุก) 12 12 100.00 

6.  กลุ่มผา้มดัยอ้ม 5 5 100.00 
7.  กลุ่มช่าง (ผลิตประตูเหลก็มว้น) 0 0 0.00 

8.  กลุ่มเล้ียงโคเน้ือบา้นหวัขวาน 18 10 55.56 
9.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรลาํแก่นรวมพลงั 15 15 100.00 

10.  กลุ่มแม่บา้นไมก้วาดดอกออ้บา้นบกปุย 10 5 50.00 
11.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นคลองหา้ง 66 61 92.42 

12.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเกา้เจา้ 45 45 100.00 
13.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นนาแฝก 247 29 11.74 

14.  กลุ่มแม่บา้นการเกษตรพรุภีพฒันา 29 7 24.14 
15.  กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมสร้างตนเองทา้ยเหมือง 12 2 16.67 
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ตารางที ่ 2.3  (ต่อ) 

  จาํนวน
สมาชิก 

จาํนวนสมาชิก   

รายช่ือกลุ่ม ท่ีข้ึนทะเบียน ร้อยละ 
  (ราย) (ราย)   

16.  กลุ่มสตรีสหกรณ์รมณีย ์ 66 16 24.24 

17.  กลุ่มแม่บา้นฝ่ายท่า 21 3 14.29 
18.  กลุ่มเล้ียงไก่พื้นเมืองบา้นปากพู ่ 10 9 90.00 

19.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรอาํเภอกะปง 39 0 0.00 
20.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตท่ากะได 124 0 0.00 

21.  กลุ่มเล้ียงโคเน้ือและโคนมบา้นสะพานเสือ 29 20 68.97 
22.  กลุ่มเล้ียงโคเน้ือบา้นปากพู ่ 41 27 65.85 

23.  กลุ่ม 01-บาติก ตาํบลนบปริง 20 0 0.00 
24.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบางเตยใต ้ 153 33 21.57 

25.  กลุ่มประมงเกาะเค่ียม 25 5 20.00 
26.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นเผล 585 106 18.12 

27.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ม.4  ต.ทบัปุด 78 22 28.21 
28.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ม.5 ต.โคกเจริญ 89 13 14.61 

29.  กลุ่มอาชีพสตรีบา้นเขาตาํหนอน 26 16 61.54 
30.  กลุ่มสตรีบา้นลุ่มเกรียบ 40 12 30.00 

31.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นไทรมาศ 26 22 84.62 
32.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ม. 1 ตาํบลถํ้าทองหลาง 84 20 23.81 

33.  กลุ่มเล้ียงปลาในกระชงับางวนั 10 4 40.00 
34.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นหวัสวน- 195 31 15.90 

       โชคอาํนวย    
35.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตทุ่งดาบทอง 72 31 43.06 

36.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรทรัพยส์วนใหม่ 46 16 34.78 
37.  กลุ่มเกษตรอินทรีย ์"บา้นบางวนั" 22 8 36.36 

38.  กลุ่มสตรีทาํหวาย (กลุ่มจกัสาน) 37 7 18.92 
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ตารางที ่ 2.3  (ต่อ) 

  จาํนวน
สมาชิก 

จาํนวนสมาชิก   

รายช่ือกลุ่ม ท่ีข้ึนทะเบียน ร้อยละ 
  (ราย) (ราย)   

39. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นหวัสวน 24 24 100.00 

40. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นบางหวา้ 63 32 50.79 
41.กลุ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูปนํ้ายางพารา 30 0 0.00 

42. กลุ่มเกษตรกรบา้นโคกเหรียง 71 34 47.89 
43. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปากช่อง 34 12 35.29 

44. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต หมู่ 3 กะไหล 155 57 36.77 
45.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นเหนือ 24 10 41.67 

46.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นขมุมุด 84 17 20.24 
47.  กลุ่มสงเคราะห์พฒันาโตนดิน 90 28 31.11 

48.  กลุ่มมงัคุดตาํบลถํ้า 31 21 67.74 
49.  กลุ่มดอกไมศ้รีพงังา 61 4 6.56 

50. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นตน้มวง 17 1 5.88 
51.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นสามช่องเหนือ 271 14 5.17 

 

                  จากตาราง 2.3  พบวา่จาํนวนสมาชิกของกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ ท่ีเขา้ร่วม โครงการ 
วิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา จาํนวน 81 กลุ่ม รวม 9,206 คน     มีจาํนวน 

สมาชิกท่ีจดทะเบียนคนจนจาํนวน   2,367  คน คิดเป็นร้อยละ 25.71  ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มท่ีจดทะเบียนรวม  30  กลุ่ม  จาํนวนสมาชิก   5,892  คน  สมาชิกจดทะเบียนคน 

จนจาํนวน  1,468  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.92  และกลุ่มไม่จดทะเบียน  จาํนวน   51  กลุ่ม  จาํนวน 
สมาชิก 3,314  คน สมาชิกจดทะเบียนคนจน 899 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.13 
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                     2.3 บทสรุป     
                 2.3.1 ประชากรจงัหวดัพงังาทั้งหมดจาํนวน  212,040  คน  จดทะเบียนคนจน  
จาํนวน  33,921  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.00 โดยสามารถจาํแนกเป็น รายพื้นท่ีและรายปัญหา  รายพ้ืนท่ี
อาํเภอทา้ยเหมือง มีคนจนจดทะเบียนสูงสุด จาํนวน 6,866  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.16  อาํเภอกะปง มี
จาํนวนคนจนจดทะเบียนตํ่าสุด 1,448   คิดเป็นร้อยละ  12.16  และรายปัญหา ปัญหาท่ีดินทาํกินเป็น
ปัญหาท่ีมีจาํนวนสูงสุด 22,203  ปัญหา  และปัญหาคนเร่ร่อนมีจาํนวนตํ่าสุด 18  ปัญหา 
                          2.3.2 ประชากรกลุ่มท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยั จาํนวน 81 กลุ่ม จาํนวนสมาชิก  

รวม 9,206 คน  จาํนวนสมาชิกจดทะเบียนคนจนจาํนวน 2,367 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.71 โดยจาํแนก 
เป็นกลุ่มจดทะเบียน จาํนวน30  กลุ่ม  จาํนวนสมาชิก 5,892  คน    สมาชิกจดทะเบียนคนจนจาํนวน   

1,468  คน คิดเป็นร้อยละ 24.92 และกลุ่มไม่จดทะเบียน  จาํนวน  51  กลุ่ม  สมาชิกจาํนวน 3,314 คน 
สมาชิกจดทะเบียนคนจน 899 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.13    
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บทที ่3 
ขั้นตอน  กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจิยั 

 การกาํหนดขั้นตอน กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าในการวิจยัคร้ังน้ี   ทีมวิจยัพงังา  
ไดก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินการ  เพื่อใหส้ามารถสร้างเครือข่ายคุณค่าท่ีเขม้แขง็/ยัง่ยนื โดยใช้
แนวคิดดงัน้ี 

3.1  การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรท่ีเขม้แขง็/ยัง่ยนื  จะตอ้งทาํใหก้ลุ่มร่วมตวัจดัตั้ง เป็น
เครือข่ายเขม้แขง็เสียก่อน  “เครือข่ายทีเ่ข้มแข็ง มาจากกลุ่มทีเ่ข้มแข็ง” 

3.2  การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรท่ีเขม้แขง็/ยัง่ยนื  จะตอ้งทาํใหก้ลุ่มและแกนนาํกลุ่มทาํ
ความรู้จกั มีความคุน้เคย มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และรู้สึกเป็นเพือ่นท่ีดีต่อกนั “ เพือ่นทาํงาน
กบัเพือ่น ” 

จากแนวคิดดงักล่าว ทีมวจิยัไดน้าํมากาํหนดเป็นขั้นตอน  กระบวนการสร้างเครือข่าย 
ดงัน้ี   

1. รวบรวมขอ้มูลช่ือกลุ่ม องคก์รต่างๆ ในจงัหวดัพงังา  (ยกเวน้อาํเภอเกาะยาว) 
2. จดัเวทีพบปะผูน้าํกลุ่มเพื่อเชิญชวนกลุ่ม องคก์ร เขา้ร่วมโครงการวิจยัการพฒันา

ขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา  
3. เปิดรับสมคัรกลุ่มท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการวิจยั ม จดัเกบ็ขอ้มูลกลุ่มท่ีสมคัรใจเขา้ร่วม

โครงการวิจยัและจดัเกบ็ขอ้มูลคนจนจดทะเบียน 
4. วิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มเพื่อพิจารณาศกัยภาพของกลุ่มก่อนวางแผนการจดัทาํแผนทิศ

ทางการดาํเนินงานของกลุ่ม  
5. จดัทาํแผนทิศทางการดาํเนินงานของแต่ละกลุ่ม 
6. ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลกลุ่ม แผนทิศทางการดาํเนินงานกลุ่ม เพื่อทราบกิจกรรมท่ีกลุ่ม

ดาํเนินการในปัจจุบนั และกิจกรรมท่ีกลุ่มประสงคจ์ะดาํเนินการตามแผนทิศทางการ
ดาํเนินงาน 

7. จดัเวทีเสวนาเพื่อช้ีแจงขอ้มูลกิจกรรมการดาํเนินงานของแต่ละกลุ่มเปิดใหแ้ต่ละกลุ่ม
แสดงความคิดเห็น เพื่อเชิญชวนกลุ่มต่าง ๆ จดัตั้งเครือข่ายตามความสมคัรใจ 

8. การจดัตั้งเครือข่ายตามความสมคัรใจ  
9. เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย 
10. จดัทาํแผนปฎิบติังานเครือข่าย 
11.  การปฎิบติัตามแผนเครือข่าย /การหนุนเสริม/การติดตามประเมินผล 

               จากขั้นตอนกระบวนการสร้างเครือข่ายท่ีกาํหนดทีมวิจยัไดเ้ร่ิมดาํเนินการ ตั้งแต่เดือน
กนัยายน 2548 จนถึงปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดตาม ตารางท่ี 3.1 
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  สรุปผลการปฎบัิตติามงานขั้นตอนกระบวนการสร้าง เครือข่ายของทีมวจิัย 
  1. การรวบรวมขอ้มูล รายช่ือกลุ่ม องคก์รต่าง ๆ ในจงัหวดัพงังา  (ยกเวน้อาํเภอ
เกาะยาว) รวบรวมได ้ จาก  8  หน่วยงาน  จาํนวน  519  กลุ่ม 
  2. การจดัเวทีพบปะผูน้าํเพือ่เชิญชวนกลุ่ม เขา้ร่วมโครงการวิจยัฯ   จาํนวน  2  คร้ัง  
คร้ังท่ี 1  วนัท่ี  6  ตุลาคม  2548  ณ  ศาลาประชาคมอาํเภอตะกัว่ป่า  อาํเภอตะกัว่ป่า  จงัหวดัพงังา   
คร้ังท่ี 2  วนัท่ี  8  ตุลาคม  2548   ณ  วิทยาลยัเทคนิคพงังา มีผูว้า่ราชการจงัหวดัพงังา                  
นายวินยั  บวัประดิษฐ ์  มาเป็นประธานในพิธี 
  3. การเปิดรับสมคัรกลุ่มสนใจเขา้ร่วมโครงการวิจยัฯ เกบ็ขอ้มูลกลุ่มและขอ้มูลคน
จน  มีกลุ่มสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ  จาํนวน 81  กลุ่ม จดัเกบ็ขอ้มูลได ้ จาํนวน  80  กลุ่ม           
และขอ้มูลคนจนจดทะเบียน จาํนวน   80  กลุ่ม  กลุ่มท่ีไม่สามารถจดัเกบ็ได ้ คือ  กลุ่มช่าง           
(ทาํประตูเหลก็ดดั)  เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนมาเฉพาะกิจ 
  4. การวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่ม ก่อนวางแผนการจดัทาํแผนทิศทางการดาํเนินงาน
จดัทาํไดค้รบ  80  กลุ่ม 
  5. การจดัทาํแผนทิศทางการดาํเนินงาน  จดัทาํแผนทิศทาง ไดจ้าํนวน  65  กลุ่ม   
ยงัอีก  16 กลุ่มไม่ไดจ้ดัทาํแผนเน่ืองจากไดน้ดัหมายแลว้ แต่ทางกลุ่มไม่พร้อม 
  6. การศึกษาขอ้มูลกลุ่ม แผนทิศทางกลุ่ม เพื่อแผนกิจกรรมท่ีดาํเนินการในปัจจุบนั
ประสงคจ์ะดาํเนินการในอนาคต  ศึกษาได ้ จาํนวน  65  กลุ่ม 
  7.การจดัเวทีเสวนาช้ีแจงกิจกรรม เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัตั้งเครือข่าย เปิดเวที
เสนา  จาํนวน  1  คร้ัง เม่ือ 18 มิถุนายน  2548  ณ บา้นบางเตยใต ้หมู่ท่ี  7 ตาํบลบางเตย  อาํเภอเมือง  
จงัหวดัพงังา 

8.การจดัตั้งเครือข่ายสามารถหนุนเสริมใหมี้การจดัตั้งเครือข่ายจาํนวน 6  เครือข่าย  
ไดแ้ก่  เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา   เครือข่าย Home  Stay พงังา  เครือข่ายขา้วสารและสินคา้อุปโภค
บริโภค   เครือข่ายปุ๋ยพงังา   เครือข่าย สินคา้ OTOP พงังา   และเครือข่ายยางพาราพงังา  

9. การเลือกตั้งคณะกรรมการ  เครือข่าย สามารถเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
ได ้ครบทั้ง  6  เครือข่าย 

10. การจดัทาํแผนปฎิบติังานเครือข่าย  สามารถจดัทาํแผนปฎิบติังานไดค้รบทั้ง  6  
เครือข่าย 

11. การปฎิบติัตามแผนปฎิบติังาน/การหนุนเสริม/การติดตามประเมินผล สามารถ
แบ่งววิฒันาการกลุ่มได ้ 2  กลุ่ม คือ 
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     11.1 กลุ่มท่ีไดก้าํหนดแผนปฎิบติังานและสามารถ  ขบัเคล่ือนตามแผน
ปฎิบติังานไดแ้ลว้ จาํนวน 3 เครือข่าย  ไดแ้ก่ เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา  เครือข่าย Home Stay พงังา    
เครือข่ายขา้วสารและสินคา้อุปโภคบริโภค 

     11.2  กลุ่มท่ีไดก้าํหนดแผนปฎิบติังานแลว้แต่ยงัไม่ไดข้บัเคล่ือน  ไดแ้ก่  
เครือข่ายปุ๋ยพงังา   เครือข่าย สินคา้ OTOP พงังา    เครือข่ายยางพาราพงังา  
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บทที ่4 
เครือข่ายทีเ่กดิขึน้ 

4.1 จํานวนและรูปแบบเครือข่ายทีเ่ป็นผลงานของทมีวจัิย 
  จากการดาํเนินการวิจยั โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา   
ทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปหนุนเสริม ใหก้ลุ่มต่างๆ ท่ีสมคัรใจ ท่ีสมคัรเขา้โครงการวิจยัและกลุ่มอ่ืนท่ีสนใจและสมคัร 
เขา้ร่วมต่างๆ ภายหลงั รวมตวักนัจดัตั้งเป็นเครือข่าย จาํนวน 6 เครือข่าย ดงัน้ี 

 4.1.1 เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา 
 4.1.2 เครือข่าย Home  Stay พงังา 
 4.1.3 เครือข่ายขา้วสารและสินคา้อุปโภคบริโภค 
 4.1.4 เครือข่ายปุ๋ยพงังา 
 4.1.5 เครือข่าย สินคา้ OTOP พงังา 
 4.1.6 เครือข่ายยางพาราพงังา  
 การจดัตั้งเครือข่าย จาํนวน 6 เครือข่าย ดงักล่าว ทีมวจิยัไดเ้ขา้ไปหนุนเสริมใหเ้กิดการจดัตั้ง 

ตามขั้นตอนกระบวนการสร้างเครือข่าย รายละเอียดจาก บทท่ี 3  ซ่ึงสามารถอธิบายรูปแบบของการเกิดเครือข่าย
แต่ละเครือข่ายไดด้งัน้ี 
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     4.1.1 เครือข่ายตลาดผลไม้พงังา 
ภาพที ่4.1  รูปแบบการจัดตั้งเครือเครือข่ายตลาดผลไม้พงังา 

 

 

เครือข่ายตลาด
ผลไมพ้งังา 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นปากพู ่ จาํกดั 

กะปง 

ทา้ยเหมือง 

ตะกัว่ป่า 

ตะกัว่ทุ่ง 

เมืองพงังา 

ทบัปุด 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางลาํแก่นพฒันา จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นบางทอง จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บา้นดอกแดง จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นบกปุย จาํกดั

คุระบุรี 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบางวนั  จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นบ่อแสน จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางลาํวะนอก จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นนาแฝก จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางในโตน จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บา้นบางหลาม  จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นควน จาํกดั 

กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
ลาํภี 

กลุ่มมงัคุดตาํบลถํ้า 

กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
บางนายสี 

กลุ่มมงัคุดตาํบลบางไทร 

ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจาํตาํบล 

ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจาํตาํบล ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจาํตาํบล 

ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจาํตาํบล 

ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจาํตาํบล 

ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจาํตาํบล 

ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจาํตาํบล 

รวบรวมผลไม้
จาํหน่ายร่วมกนัตาม
แผนกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 

ใหค้วามรู้ดา้นการผลิตและสนบัสนุน
จุดรวบรวมในการคดัแยกคุณภาพ 

ใหค้วามรู้ดา้นการผลิตและสนบัสนุน
จุดรวบรวมในการคดัแยกคุณภาพ 

ใหค้วามรู้ดา้นการผลิตและสนบัสนุน
จุดรวบรวมในการคดัแยกคุณภาพ 

ใหค้วามรู้ดา้นการผลิตและสนบัสนุน
จุดรวบรวมในการคดัแยกคุณภาพ 

ใหค้วามรู้ดา้นการผลิตและสนบัสนุน
จุดรวบรวมในการคดัแยกคุณภาพ 

ใหค้วามรู้ดา้นการผลิตและสนบัสนุน
จุดรวบรวมในการคดัแยกคุณภาพ 

ใหค้วามรู้ดา้นการผลิตและสนบัสนุน
จุดรวบรวมในการคดัแยกคุณภาพ 

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา 

   สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพงังา 

เครือข่ายข้าวสารและสินค้าอุปโภคบริโภค 
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จากภาพท่ี 4.1  เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา  เกิดจากการรวมตวัของกลุ่มท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการวิจยั
ในพื้นท่ีแต่ละอาํเภอ จาํนวน 15  กลุ่ม และกลุ่มท่ีสนใจสมคัรเขา้ร่วมเครือข่ายเพิ่มอีก 1  กลุ่ม  รวมเป็น 16   กลุ่ม  
ซ่ึงแต่ละอาํเภอไดก้าํหนดจุดรับซ้ืออาํเภอละ 1  จุด และมีการแต่งตั้งคณะทาํงานแต่ละจุดรับซ้ือ  เครือข่ายจะทาํ
หนา้ท่ีเฉพาะการตลาดโดยการรวบรวมผลไมจ้ากจุดรับซ้ือเพื่อจาํหน่ายตามแผนกลยทุธ์ท่ีกาํหนด เครือข่ายจะ
เช่ือมโยงกบัเครือข่ายขา้วสาร เน่ืองจากการไปเจรจาแลกเปล่ียนสินคา้กบัสหกรณ์นอกจงัหวดั สาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัพงังา มีบทบาทส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายกบัสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอ่ืน ๆ สาํนกังาน
เกษตรจงัหวดัพงังา สนบัสนุนเครือข่ายในการรวบรวมผลผลิต และศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจาํตาํบล          
มีบทบาทในการสนบัสนุนใหค้วามรู้ในการผลิตผลไมท่ี้มีคุณภาพ   แก่สมาชิกและช่วยเหลือในการคดัแยก
คุณภาพผลไม ้ ณ   จุดรับซ้ือ 
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4.1.2  เครือข่าย Home Stay พงังา 
ภาพที ่ 4 .2  รูปแบบการจัดตั้งเครือข่าย  Home Stay  พงังา 

 

 
 

 จากภาพท่ี  4.2   เครือข่าย Home Stay พงังา   เกิดจากการรวมตวัของกลุ่มต่างๆ ท่ีประสงคจ์ะ
ดาํเนินกิจกรรม Home Stay ในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา จาํนวน  12  กลุ่ม ประกอบดว้ยสหกรณ์กองทุนสวนยาง จาํนวน 2  
กลุ่ม กลุ่มเกษตรกร จาํนวน 4 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต จาํนวน 3 กลุ่ม  และกลุ่มอาชีพ

เครือข่าย Home 
Stayพงังา 

 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางในโตน จาํกดั 

กลุ่มเกษตรกรทาํ
ประมงกะไหล 

กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
ทุ่งมะพร้าว 

กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
ลาํภี 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นบางทอง จาํกดั 

กลุ่มผูเ้ล้ียงไก่พ้ืนเมือง
ท่านา (อาํเภอกะปง) 

กลุ่มผูเ้ล้ียงปลากระชงั
บางวนั (อาํเภอคุระบุรี) 

กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือ
การผลิตบา้นทุ่งดาบ

กลุ่มผูเ้ล้ียงสุกร     
บา้นนํ้าเคม็ 

กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
บางนายสี 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ
ผลิตบา้นสามช่องเหนือ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

กลุ่ม  Home Stay จงัหวดั
พงังา อ่ืนๆจาํนวน 6 กลุ่ม 

Home Stay อ.เกาะยาว 
จาํนวน 2 กลุ่ม 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ
ผลิตบา้นบางเตยใต ้

เช่ือมโยงการตลาด และจดั
โปรแกรมการท่องเท่ียวร่วมกนั 

ศูนยก์ารท่องเท่ียวกีฬาและ
นนัทนาการจงัหวดัพงังา 

คณะทาํงานพฒันา         
Home Stay จงัหวดัพงังา 
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จาํนวน 3 กลุ่ม โดยการเช่ือมโยงกิจกรรมทางการตลาด (แนะนาํลูกคา้ ส่งลูกคา้ใหก้นั) และจดั
โปรแกรมการท่องเท่ียวร่วมกนั ซ่ึงมีกลุ่มและหน่วยงานท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในการจดัทาํเครือข่ายดงัน้ี  

 กลุ่ม Home Stay อาํเภอเกาะยาว ซ่ึงเป็นกลุ่ม Home  Stay  ท่ีประสบความสาํเร็จ มีช่ือเสียงเป็น
ท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว เช่ือมโยงเก่ียวขอ้งโดย เครือข่าย Home  Stay  พงังา  ยดึถือ Home Stay  อาํเภอเกาะยาว  
เป็นตน้แบบในการทาํธุรกิจ  เป็นสถานท่ีเรียนรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็น  เป็นพี่เล้ียงในการบริหารจดัการ     
คอยใหค้าํแนะนาํแก่เครือข่าย 

 กลุ่ม Home Stay  อ่ืนๆ  จาํนวน 6 กลุ่ม เป็นกลุ่ม Home Stay  ซ่ึงอยูใ่นเป้าหมายการพฒันาของ
จงัหวดัพงังาอีกส่วนหน่ึง เช่ือมโยงเก่ียวขอ้งโดยไดจ้ดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่าย เก่ียวกบัการดาํเนิน
กิจกรรม Home Stay  แกนนาํของแต่ละกลุ่มไดท้าํความรู้จกักนั และมีแนวโนม้จะร่วมเป็นเครือข่ายร่วมกนัใน
อนาคต 

 ศูนยก์ารท่องเท่ียวกีฬาและนนัทนาการจงัหวดัพงังา เป็นหน่วยงานหลกัท่ีจงัหวดัพงังา
มอบหมายการรับผดิชอบเก่ียวกบัการพฒันา  Home Stay   ผูอ้าํนวยการศูนยฯ์ ทาํหนา้ท่ีประธานคณะทาํงาน
พฒันา Home Stay  จงัหวดัพงังา 

 คณะทาํงานพฒันา Home  Stay  จงัหวดัพงังา  เป็นคณะทาํงานท่ีจดัตั้งข้ึนตามคาํสัง่ผูว้า่ราชการ
จงัหวดัพงังา คาํสัง่เลขท่ี 2427/2548 สัง่ ณ วนัท่ี  30  ธนัวาคม  2548  มีจาํนวน 17  คน จาก  15  หน่วยงาน         
มีบทบาทในการพฒันา Home Stay  กลุ่มเป้าหมายใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐาน Home Stay  ไทย 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  มีบทบาทในการประชาสมัพนัธ์ส่งเสริมการตลาด  ใหก้ลุ่ม 
Home  Stay  ท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐาน Home Stay  ไทย 
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     4.1.3  เครือข่ายข้าวสารและสินค้าอุปโภคบริโภคพงังา 
ภาพที ่4.3 รูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายข้าวสารและสินค้าอุปโภคบริโภคพงังา 
 

 

เครือข่ายขา้วสาร
และสินคา้

อุปโภคบริโภค

 
เครือข่ายตลาดผลไม ้

 

กลุ่มเกษตรกร 
ทาํสวนเหล 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นดอกแดง 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นบางหลาม 

กลุ่ม 01- บาติก 
ตาํบลนบปริง 

กลุ่มเกษตรกร 
ทาํสวนลาํภี 

กลุ่มอาชีพสตรีบา้นเขา
ตาํหนอน 

กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโค
เน้ือตาํบลบ่อแสน 

กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
เหมาะพฒันาเหมาะ 

กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือ
การผลิตบางเตยใต ้

กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือ
การผลิตบา้นเหนือ 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นบ่อแสนจาํกดั 

กลุ่มผูเ้ล้ียงสุกรบา้น
นํ้าเคม็ 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ
ผลิต ม.1 ต.บางทอง 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางในโตน จาํกดั 

กลุ่มเกษตรกร 
ทาํประมงกะไหล 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบางวนั จาํกดั 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ
ผลิตบา้นหวัสวน – โชค

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นปากพู ่จาํกดั 

กลุ่มมงัคุด 
ตาํบลถํ้า 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา้ ธกส.พงังา

จาํกดั 

ธกส.พงังา 

 
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา 

รวมกนัจดัซ้ือ
ขา้วสารและสินคา้
อุปโภคบริโภคเพื่อ

ลดค่าใชจ่้าย 
ในครัวเรือน 
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  จากภาพท่ี  4.3   เครือข่ายขา้วสารและสินคา้อุปโภคบริโภคพงังา   เกิดจากการรวมตวัของกลุ่มต่าง  
ๆ  จาํนวน  19  กลุ่ม ประกอบดว้ยสหกรณ์ จาํนวน  6  สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จาํนวน 5  กลุ่ม    กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อ
การผลิต จาํนวน  4   กลุ่ม และกลุ่มอาชีพ  จาํนวน  4  กลุ่ม  วตัถุประสงคเ์พื่อรวมกนัจดัซ้ือขา้วสารสินคา้อุปโภค
และบริโภค เป็นการลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน โดยมีรูปแบบการจดัตั้งเครือข่าย ดงัน้ี  กลุ่มซ่ึงมีสมาชิกเป็นผูบ้ริโภค 
รวมตวักนัเป็นเครือข่าย เพื่อดาํเนินการจดัซ้ือขา้วสารและสินคา้อุปโภคบริโภคร่วมกนั เครือข่ายขา้วสารและสินคา้
อุปโภคบริโภคพงังา  เช่ือมโยงกบัเครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา  เน่ืองจากการเจรจาเพ่ือหาตลาดจาํหน่ายผลไม ้         
ในพื้นท่ีจงัหวดัภาคอีสาน  เม่ือมีการเจรจาแลกเปล่ียนสินคา้ สหกรณ์ในภาคอีสานเสนอขา้วสารแลกเปล่ียนกบั
ผลไม ้ เครือข่ายตลาดผลไมจึ้งเช่ือมโยงกบัเครือข่ายขา้วสาร โดยช่วยรับสัง่ขา้วสารแทน สหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา้ ธกส. พงังา จาํกดั เช่ือมโยงกบัเครือข่ายขา้วสาร ในลกัษณะเป็นคู่คา้ เป็นท่ีปรึกษา และเป็นแกนนาํ
ในเร่ืองขา้วสาร  ธกส.พงังา สนบัสนุนการดาํเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. พงังา จาํกดั 
และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา สนบัสนุนการดาํเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ 
ธกส. พงังา จาํกดั และเครือข่ายดว้ย 
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      4.1.4  เครือข่ายปุ๋ยพงังา                                                           
ภาพที ่4.4 รูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายปุ๋ยพงังา                                    

  

เครือข่ายปุ๋ย
พงังา 

 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นปากพู ่จาํกดั 

สาํนกังานกองทุน
สงเคราะห์การทาํสวนยาง
จงัหวดัพงังา กลุ่มจกัรสานบา้น  

บางวนั 

กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือ
การผลิตบางเตยใต ้

กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
เหมาะ 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบางวนั จาํกดั 

กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
ลาํภี 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต
บา้นหวัสวน – โชคอาํนวย 

กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
เหล 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ
ผลิตหมู่ 3 ตาํบลกะไหล 

สหกรณ์การเกษตร
ทา้ยเหมือง จาํกดั 

กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
ท่าอยู ่

สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกร
พงังา จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตร 
คุระบุรี จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตร 
ทบัปุด จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บา้นทุ่งคาโงก จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นควน จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางลาํวะนอก จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บา้นตากแดด จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางในโตน จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บา้นบางหลาม จาํกดัจาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นบ่อแสนจาํกดั 

สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา้ ธกส. พงังา 
จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บา้นดอกแดง จาํกดั 

กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
บางนายสี 

กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียง
โคเน้ือตาํบลบ่อแสน 

กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือ
การผลิตบา้นเผล 

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา 

กลุ่มเครือข่ายสมคัรเขา้ใหม่ กลุ่มเครือข่ายเดิม 

รวมตวักนั
จดัซ้ือปุ๋ยเพื่อ
เพิ่มอาํนาจ
ต่อรอง 
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  จากภาพท่ี  4.4   เครือข่ายปุ๋ยพงังาเกิดจากการรวมตวัของกลุ่มต่าง  ๆ  จาํนวน  26  กลุ่ม   
วตัถุประสงคเ์พื่อจดัซ้ือปุ๋ยร่วมกนั เป็นการเพ่ิมอาํนาจการต่อรองและลดตน้ทุนการผลิต ประกอบดว้ยสหกรณ์
กองทุนสวนยาง จาํนวน 10  สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ  จาํนวน 5  สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จาํนวน          
6  กลุ่ม กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  จาํนวน  4  กลุ่ม และกลุ่มอาชีพ จาํนวน  1  กลุ่ม โดยมีรูปแบบการจดัตั้ง
เครือข่ายดงัน้ี คือ สหกรณ์กองทุนสวนยาง จาํนวน  8  สหกรณ์  ไดร้วมกนัจดัซ้ือปุ๋ยร่วมกนัอยูก่่อนแลว้ โดยการ
สนบัสนุนของสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางพงังา เม่ือปี 2548 สัง่ซ้ือปุ๋ยมาจาํหน่ายแก่สมาชิก
ปริมาณ 1,000  ตนั สมาชิกสามารถซ้ือปุ๋ยในคุณภาพเดียวกนัไดถู้กลงกระสอบละ  30-50  บาท และกลุ่มมีกาํไร
จากการดาํเนินการ เม่ือไดเ้ปิดเวทีเสวนาทีมวิจยัไดน้าํขอ้มูลเหล่าน้ีช้ีแจงกบักลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยักลุ่มอ่ืน ๆ 
ปรากฏวา่มีกลุ่มท่ีสนใจขอเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายกบัสหกรณ์กองทุนสวนยางเดิม  เพิ่มอีก 18  กลุ่ม  โดยใหก้ลุ่ม
เครือข่ายเดิมเป็นแกนนาํ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังามีบทบาทสนบัสนุนการดาํเนินงานเครือข่าย และ
แนะนาํส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มต่างๆ ตามภาระหนา้ท่ี   และสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางพงังา 
มีบทบาทสนบัสนุนการดาํเนินงานของเครือข่ายและแนะนาํส่งเสริมการดาํเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง ดว้ย 
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      4.1.5  เครือข่ายสินค้า OTOP  พงังา 
ภาพที ่ 4.5  รูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายสินค้า  OTOP พงังา 
 

 
 

  จากภาพท่ี  4.5  เครือข่ายสินคา้ OTOP พงังา เกิดจากการรวมตวัของกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 10 กลุ่ม 
ประกอบดว้ยกลุ่มอาชีพ จาํนวน 3 กลุ่ม กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร จาํนวน 4 กลุ่ม เป็นสหกรณ์  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อ
การผลิต และกลุ่มสตรีสหกรณ์ ประเภทละ  1  กลุ่ม มีการเช่ือมโยงเครือข่ายโดยช่วยกนัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์อง
แต่ละกลุ่ม โดยการใหทุ้กกลุ่มรู้จกัสินคา้หรือผลิตภณัฑข์องกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อสามารถแนะนาํสินคา้ของกลุ่มอ่ืนได ้
และการนาํผลิตภณัฑห์รือสินคา้ของกลุ่มในเครือข่ายไปวางจาํหน่าย  และดาํเนินการตั้งตวัแทนของกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึงไปจาํหน่ายสินคา้ เม่ือมีการจดัแสดงสินคา้ตามสถานท่ีต่างๆ  เครือข่ายทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการ
ประสานงานและเป็นเวทีการพบปะเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 
 
 

สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบ่อแสน จาํกดั 
 

กลุ่มผูเ้ล้ียงสุกรบา้นนํ้าเคม็ 

กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตทุ่งดาบทอง 

กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมสร้างตนเองทา้ยเหมือง 

กลุ่ม O1 – บาติก  
ตาํบลนบปริง 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
บา้นตน้มวง 

กลุ่มแม่บา้นฝ่ายท่า 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์     
แปรรูปนํ้ายางพารา 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
พรุภีพฒันา 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร
บา้นเกา้เจา้ 

กลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร 

กลุ่มอาชีพ 

 

เครือข่ายสินคา้ 
OTOP พงังา - ช่วยกนัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

- ตั้งตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
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     4.1.6  เครือข่ายยางพาราพงังา 
ภาพที ่4.6 รูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายยางพาราพงังา 
 

 
 

 จากภาพท่ี  4.6  เครือข่ายยางพาราพงังา  เป็นเครือข่ายท่ีเกิดจากการรวมตวัของกลุ่มต่าง ๆ  
จาํนวน 9  กลุ่ม  ประกอบดว้ยสหกรณ์กองทุนสวนยาง จาํนวน 6  สหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกร จาํนวน 3  กลุ่ม  
เพื่อร่วมจดัทาํแผนการตลาด  เพื่อกาํหนดแนวทางการตลาดร่วมกนัและเก้ือกลูกนั  แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและ
กนั การดาํเนินการของเครือข่ายในเร่ืองน้ีโดยทุกกลุ่มท่ีรวมเป็นเครือข่าย   ร่วมสร้างเวทีแลกเปล่ียนความคิด
แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัจนในท่ีสุดเห็นวา่เพื่อใหส้ามารถกาํหนดทิศทางการตลาดยางพาราภายในจงัหวดั  

 

เครือข่าย
ยางพาราพงังา 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางในโตน จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นบ่อแสน จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นดอกแดง 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นบางทอง 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบา้นปากพู ่จาํกดั 

สหกรณ์กองทุนสวน
ยางลาํแก่นพฒันา 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
ลาํภี 

กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
ท่าอยู ่

กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
เหล 

กลุ่มเกษตรกร 

สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํ
สวนยางจงัหวดัพงังา 

 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพงังา 

 
 

สํานักงานสหกรณ์
จังหวดัพงังา 

 
- จดัทาํแผนการตลาด เพ่ือกาํหนด   
   แนวทางตลาดร่วมกนั เก้ือกลูกนั 
- แลกเปล่ียนขอ้มูลทางการตลาด 
   และขอ้มูลอ่ืน 
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ไดจ้ดัทาํแผนการรวบรวมและจาํหน่ายยางพาราร่วมกนั และนาํไปใชแ้ต่ละกลุ่ม โดยในชั้นแรกไดก้าํหนด
แผนการรวบรวมยางพารา  ดงัน้ี 

 การรวมยางแผน่ดิบ  โดยการรวบรวมจากสมาชิกและเกษตรกรในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยกาํหนด
จุดรับซ้ือในแต่ละสปัดาห์เป็นการประมูลและแต่ละกลุ่มจะแน่นอนตามความตอ้งการของแต่ละกลุ่มส่วนมาก
กาํหนดวนัพฤหสับดี เม่ือดาํเนินการรวบรวมเสร็จจะใชว้ิธีประมูลและแจง้ขอ้มูลแก่กนั ซ่ึงบางกลุ่มอาจจะได้
ราคาตํ่าจะไดต่้อรองหรือยกเลิกการประมูล 

 การรับซ้ือนํ้ายางดิบ  เพื่อแปรรูปเป็นยางแผน่รมควนั  จะรับซ้ือนํ้ายางจากสมาชิกและเกษตรกร
ใกลเ้คียง มาแปรรูปยางเป็นยางแผน่รมควนั เพื่อจาํหน่ายโดยการจาํหน่ายใหพ้อ่คา้โดยการตกลงราคา ซ่ึงอาศยั
ราคาประกาศตลาดกลางยางพารา เป็นราคาหลกั กลุ่มไดจ้าํหน่ายราคาเท่าไรจะแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั  เพื่อจะได้
ต่อรองราคา  พอ่คา้บริษทั โรงงาน ไหนท่ีใหร้าคาสูง ทุกกลุ่มจะนาํไปจาํหน่ายร่วมกนั  การดาํเนินการของ
เครือข่ายไดรั้บการสนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางจงัหวดัพงังา สาํนกังานเกษตร
จงัหวดัพงังา  และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา 
4.2     ประเด็นสําคญัของแต่ละเครือข่าย 
           4.2.1 เครือข่ายตลาดผลไม้พงังา 
        ความเป็นมาของเครือข่าย 
        เครือข่ายตลาดผลไมเ้ป็นเครือข่ายท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่  โดยการหนุนเสริมของทีมวิจยัจงัหวดัพงังา  เม่ือ
วนัท่ี  16  มกราคม  2549  ซ่ึงเกิดจากการรวมตวัของสหกรณ์กองทุนสวนยางและกลุ่มเกษตรกร  และกลุ่มอ่ืนๆ  
จาํนวน 16  กลุ่ม  ซ่ึงสามารถลาํดบัความเป็นมาของเครือข่ายไดด้งัน้ี. 

เม่ือปี พ.ศ. 2548 รัฐบาล โดยการนาํของ พตท. ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายช่วยเหลือ
เกษตรกรผูป้ลูกลาํไยซ่ึงปลูกมากในภาคเหนือของไทย รัฐบาลมอบหมายใหก้รมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นผูด้าํเนินการประสานงานระหวา่งสหกรณ์ผูผ้ลิตในภาคเหนือ(ตน้ทาง) กบัจงัหวดั
ผูบ้ริโภค(ปลายทาง)เพื่อระบายลาํไยออกนอกแหล่งผลิต จงัหวดัพงังาไดรั้บซ้ือลาํไยเพื่อจาํหน่าย จาํนวน 84  ตนั 
ในขณะเดียวกนัผลไมใ้นจงัหวดัพงังา ซ่ึงมีการปลูก มงัคุด ลองกอง ทุเรียน เงาะ  และผลไมท้อ้งถ่ินรวมกนั
มากกวา่ 40,000 ไร่ ประสบปัญหาราคาตกตํ่า  โดยเฉพาะมงัคุดและลองกอง ราคาตกตํ่ามาก เกษตรกรผูป้ลูก
ผลไมแ้ละชาวบา้นทัว่ไปรู้สึกวา่ทางราชการดูแลไม่ทัว่ถึง 

ในพื้นท่ีอาํเภอกะปง และอาํเภอตะกัว่ป่าเกษตรกรผูป้ลูกผลไมด้าํเนินการกิจกรรมการตลาดผลไม ้
โดยรวมตวักนัตามฤดูกาลผลิต รวบรวมผลไมแ้ลว้ใหพ้อ่คา้คนกลางเขา้รับซ้ือ โดยวิธีการประมูล และเม่ือปลาย
ฤดูกาลผลิต 2548  นายธีรพงศ ์  ตนัติเพชราภรณ์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์กองทุนรวมยางบา้นปากพู ่  จาํกดั 
ไดท้ดลองรวบรวมลองกอง เพื่อส่งไปขาย  ณ จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงสามารถนาํไปจาํหน่ายไดเ้พียง 2  ตนั  ลองกองก็
หมดฤดูกาล 
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 จากเหตุการณ์ดงักล่าว กลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงเขา้ร่วมโครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ี
จงัหวดัพงังา  และมีสมาชิกปลูกผลไม ้ จาํนวน  15 กลุ่ม  ไดน้าํปัญหาราคาผลไมต้กตํ่า โดยเฉพาะมงัคุดและ
ลองกอง มาพดูคุยในเวทีเสวนา เม่ือวนัท่ี  16 มกราคม 2549  ซ่ึงจากผลการเสวนาไดข้อ้สรุปวา่  กลุ่มต่างๆ จะ
รวมตวัเป็นเครือข่าย เพื่อแกปั้ญหาราคาผลไมต้กตํ่า ช่ือวา่ “เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา”  และมีกลุ่มสนใจท่ีไม่
สมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยั ไดเ้ขา้มาสมคัรเพ่ิมอีก จาํนวน  1  กลุ่ม  รวมเป็น  16  กลุ่ม  ประกอบดว้ย   
 1.สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นปากพู ่ จาํกดั                                                              
      2.สหกรณ์กองทุนสวนยางลาํแก่นพฒันา จาํกดั                                                               
 3.สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางทอง จาํกดั                                                                     
   4.สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นดอกแดง จาํกดั                                                         
  5.สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบกปุย จาํกดั                                                                      
 6.สหกรณ์กองทุนสวนยางบางวนั จาํกดั                                                                                     
 7. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบ่อแสน จาํกดั                                                                
  8. สหกรณ์กองทุนสวนยางลาํวะนอก จาํกดั                                                            
   9. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นนาแฝก จาํกดั                                                           
 10.สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จาํกดั                                                                         
 11. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางหลาม จาํกดั                                                                 
 12. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นควน จาํกดั                                                                      
 13. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนลาํภี                                                                                          
 14. กลุ่มมงัคุดตาํบลถํ้า                                                                                                      
 15. กลุ่มมงัคุดตาํบลบางไทร                                                                                             
 16.  กลุ่มเกษตรกรทาํสวนบางนายสี 
การดําเนินการปัจจุบันของเครือข่ายในปัจจุบัน 
  1. เม่ือระหวา่งวนัท่ี 21- 29 มกราคม 2549  เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา ร่วมกบัสาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัพงังา  เดินทางไปเจรจาจบัคู่ทางธุรกิจทาํขอ้ตกลง แลกเปล่ียนสินคา้กบัสหกรณ์ในภาคอีสาน 4  
จงัหวดั  ไดแ้ก่  จงัหวดัอุบลราชธานี  จงัหวดัอาํนาจเจริญ    จงัหวดัมุกดาหาร  และจงัหวดันครพนม  โดยในการ
เดินทางไดเ้ชิญ  สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. พงังา จาํกดั ไปร่วมดว้ย เพื่อเป็นคู่เจรจา ใน
ฐานะผูมี้ประสบการณ์ในการคา้ขา้วสาร ผลการเจรจา และสามารถทาํขอ้ตกลง รายละเอียดดงัน้ี 
          1.1 จงัหวดันครพนม สามารถทาํความตกลง เสนอขายลองกอง จาํนวน 40  ตนัมูลค่า 
1,400,000  บาท  และเสนอซ้ือขา้วสาร จาํนวน  40  ตนั  มูลค่า  800,000  บาท  สหกรณ์ท่ีเป็นคู่คา้ จาํนวน  2  คู่  
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ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จาํกดั  จบัคู่กบั สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. พงังา จาํกดั 
และ สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส.  นครพนม  จาํกดั จบัคู่กบั สหกรณ์กองทุนสวนยาง- 
บา้นปากพู ่จาํกดั 

        1.2  จงัหวดัมุกดาหาร สามารถเจรจาทาํความตกลง เสนอขายลองกองไดร้วม  40  ตนั 
มูลค่า 400,000 บาท  และเสนอซ้ือขา้วสาร  จาํนวน  40  ตนั  มูลค่า  800,000  บาท  คู่คา้พร้อมร่วมเจรจา  ไดแ้ก่      
ศูนยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑมุ์กดาหาร  สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จาํกดั  สหกรณ์นิคมดอนตาลจาํกดั  สหกรณ์นิคม
ดงเยน็ จาํกดั  สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ ธกส. พงังา จาํกดั และ สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
บา้นปากพู ่จาํกดั 
          1.3 จงัหวดัอาํนาจเจริญ  สามารถเจรจา ทาํความตกลง เสนอขายลองกอง จาํนวน 30  ตนั  
และมงัคุด  30  ตนั  มูลค่ารวม  1,800,000  บาท  และเสนอซ้ือขา้วสารหอมมะลิ    จาํนวน 45  ตนั  คู่คา้ท่ีร่วม
เจรจา  ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. อาํนาจเจริญ จาํกดั  สหกรณ์การเกษตรหวัตะพาน 
จาํกดั สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. พงังา จาํกดั  และสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบ่อแสน 
จาํกดั 
          1.4 จงัหวดัอุบลราชธานี สามารถเจรจาทาํความตกลงเสนอขายลองกอง จาํนวน 30 ตนั 
มูลค่า 1,500,000  บาท   และเสนอซ้ือขา้วสารหอมมะลิ  จาํนวน  45  ตนั  คู่คา้ท่ีร่วมเจรจาทาํความตกลง  ไดแ้ก่ 
สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จาํกดั  กบั  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นปากพู ่  จาํกดั  และ ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรอุบลราชธานี จาํกดั กบั สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. พงังา จาํกดั 
  2.    เม่ือวนัท่ี  22  มกราคม  2549   สหกรณ์จงัหวดัพงังา และตวัแทนเครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา  
ร่วมเจรจาทาํความตกลง กบั คณะกรรมการร้านคา้สหกรณ์กรุงเทพ ฯ จาํกดั  ไดข้อ้สรุปเครือข่ายตลาดผลไม้
พงังา  จะรวบรวมผลไมจ้ากจงัหวดัพงังา ส่งใหร้้านสหกรณ์กรุงเทพฯ  จาํกดั ซ่ึงจะรับเป็นผูจ้าํหน่ายในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 
  3.   เม่ือวนัท่ี  20  เมษายน 2549 เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา ไดจ้ดัประชุมจดัทาํแผน 
การดาํเนินการของเครือข่าย และกาํหนดจุดรับซ้ือผลไมข้องเครือข่าย จาํนวน 7  จุด ไดแ้ก่   
 จุดรับซ้ือท่ี 1 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นปากพู ่ จาํกดั    
 จุดรับซ้ือท่ี 2 ตลาดผลไมต้าํบลลาํภี  อาํเภอทา้ยเหมือง 
 จุดรับซ้ือท่ี 3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางวนั จาํกดั อาํเภอคุระบุรี 
 จุดรับซ้ือท่ี 4 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบ่อแสน จาํกดั อาํเภอทบัปุด 
 จดัรับซ้ือท่ี 5 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นลาํวะนอก จาํกดั  อาํเภอตะกัว่ทุ่ง 
 จุดรับซ้ือท่ี 6 ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจาํตาํบลบางไทร อาํเภอตะกัว่ป่า 
 จุดรับซ้ือท่ี 7 สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จาํกดั อาํเภอเมือง 
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  4. วนัท่ี 18  มิถุนายน  2549   คณะกรรมการเครือข่ายตลาดผลไมจ้ดัประชุม  แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแสดงการดาํเนินการของเครือข่ายต่อกลุ่มอ่ืน ๆ เพื่อเชิญชวนเขา้ร่วมเครือข่าย ณ บา้นบางเตย
ใต ้ หมู่7  ตาํบลบางเตย  อาํเภอเมือง 
  5. วนัท่ี 3  สิงหาคม 2549  คณะกรรมการเครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา  พบปะแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น  ณ  บา้นนาใน  หมู่ท่ี 2  ตาํบลบางทอง  อาํเภอทา้ยเหมือง  จงัหวดัพงังา 
  6. จดัทาํขอ้มูลผลผลิต  มงัคุด และลองกอง 
 วตัถุประสงค์/เป้าหมาย  
วตัถุประสงค์ 
  การจดัตั้งเครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา    เพื่อจดัเป็นกิจกรรมการตลาดผลไม ้ มุ่งแกปั้ญหา 
ราคาผลไมต้กตํ่า   และเป็นการสร้างรายไดเ้พิ่มใหก้บัเกษตรกรผูป้ลูกผลไม ้
เป้าหมาย  
  ในปี 2549 คณะกรรมการเครือข่ายตลาดผลไมพ้งังากาํหนดเป้าหมาย  รวบรวมผลไม ้  
จาํนวน  2   ชนิด  ปริมาณดงัน้ี 
     - มงัคุด   จาํนวน   750 ตนั 
      - ลองกอง  จาํนวน    150  ตนั 
  ซ่ึงในการรวบรวมจะแบ่งเป็นเกรด โดยคาดหมายวา่จะรวบรวมผลไมเ้กรด  A  30%   
เกรด B  50%  และตกเกรด  20%   
แนวทางการดาํเนินการของเครือข่ายตามกรอบของทมีวจัิย 
  เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา  เป็นเครือข่ายหน่ึงท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนเน่ืองจากการหนุนเสริมของทีมวิจยั
จงัหวดัพงังา  โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา ซ่ึงทีมวิจยัไดก้าํหนดขั้นตอน 
กระบวนการสร้างเครือข่ายไว ้  11  ขั้นตอน (รายละเอียดในบทท่ี 3)  ในขั้นตอนท่ี 1- 7    เป็นขั้นตอนท่ีทีมวจิยั
ไดเ้ขา้ไปดาํเนินการในลกัษณะเดียวกนักบักลุ่มทุกกลุ่มท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการวิจยั    ทั้งน้ีตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 8        
เป็นตน้ไป  อาจจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละเครือข่าย ซ่ึงในการดาํเนินการ แต่ละเครือข่ายอาจจะไม่เป็นไป
ตามลาํดบัก่อนหลงั  ตามขั้นตอนท่ีกาํหนดแต่อาจสลบักนับา้ง  สาํหรับเครือข่ายผลไม ้หลงัจากผา่นขั้นตอนการ
ทาํแผนทิศทางการดาํเนินงานของแต่ละกลุ่ม ทีมวิจยัไดน้าํแผนทิศทางการดาํเนินงาน ขอ้มูลกิจกรรมของกลุ่มมา
พิจารณาทาํใหท้ราบวา่ มีปัญหาหน่ึงท่ีกลุ่มต่าง ๆ ประสงคจ์ะพยายามแกไ้ขใหก้บัสมาชิก นั้นคือปัญหาราคา
ผลไมภ้ายในจงัหวดัพงังาตกตํ่า ซ่ึงเป็นโจทยข์อ้แรกวา่จะดาํเนินการอยา่งไร และเป็นท่ีมาของการเชิญกลุ่มต่าง ๆ 
ท่ีสนใจจะแกปั้ญหาราคาผลไมต้กตํ่ามาร่วมพดูคุย ในวนัท่ี 16 มกราคม 2549  ณ  สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา 
ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  25  คน จาก 16  กลุ่ม ในพื้นท่ี  7  อาํเภอ   ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีร่วมโครงการวิจยั 15  กลุ่ม  
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และมีกลุ่มมงัคุดตาํบลบางไทร อีก  1  กลุ่ม  จากการเสวนาไดน้าํแนวทางการดาํเนินการของเกษตรกร   ผูป้ลูก
ลาํไยในภาคเหนือมาพิจารณา   และไดข้อ้สรุปในท่ีสุดวา่ควรแกปั้ญหาราคาผลไมต้กตํ่า 
โดยร่วมกนัจดัตั้งเป็นเครือข่ายเพื่อกาํหนดแนวร่วมกนัในการแกปั้ญหา ไดช่ื้อวา่  “ เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา ”   
เม่ือจดัตั้งเครือข่ายแลว้ ไดด้าํเนินการต่อไปดงัน้ี  
  1.  กาํหนดโครงสร้างการบริหารงานเครือข่าย   โดยกาํหนดใหมี้โครงสร้าง 2  ระดบั คือ 
คณะกรรมการเครือข่ายระดบัจงัหวดั และคณะทาํงานระดบัอาํเภอ 
          1.1 คณะกรรมการเครือข่ายระดบัจงัหวดัจาํนวน  10  คน โดยแต่งตั้งจากตวัแทนกลุ่ม แต่
ละอาํเภอ ตามสดัส่วนท่ีกาํหนดดงัน้ี 
   อาํเภอเมือง  จาํนวน  2 คน 
   อาํเภอทา้ยเหมือง  จาํนวน  2 คน 
   อาํเภอตะกัว่ทุ่ง  จาํนวน  2 คน 
   อาํเภอตะกัว่ป่า  จาํนวน  1  คน 
   อาํเภอคุระบุรี  จาํนวน  1 คน 
   อาํเภอกะปง  จาํนวน  1  คน 
   อาํเภอทบัปุด  จาํนวน  1 คน 
            1.2  คณะทาํงานระดบัอาํเภอ มอบใหก้รรมการแต่ละอาํเภอ ร่วมกบักลุ่มในพื้นท่ี 
ปรึกษาหารือกนัจดัตั้งคณะทาํงานตามจาํนวนท่ีเห็นสมควร โดยพิจารณาจากปริมาณการผลิต จาํนวนสมาชิก 
จาํนวนกลุ่มและปริมาณผลผลิตท่ีคาดวา่จะรวบรวมได ้
  2. การเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ตวัแทนกลุ่มไดเ้ลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายตลาด
ผลไมพ้งังา  จาํนวน 10  คน ประกอบดว้ย 
        1. นายธีรพงศ ์      ตนัติเพชราภรณ์      ตาํแหน่ง  ประธานเครือข่าย 
           2. นายบุญส่ง        ถาวร  ตาํแหน่ง รองประธานเครือข่าย 
        3. นายสุรสิทธ์      หสันี  ตาํแหน่ง รองประธานเครือข่าย 
        4. นายศุภวตัร        คงสวสัด์ิ  ตาํแหน่ง เลขานุการ 
        5. นางสาวปรียา    กสิบาล  ตาํแหน่ง เหรัญญิก 
        6. นายแบบ           ศรีปราการ    ตาํแหน่ง กรรมการ 
        7. นายสาคร          ขมกัการ  ตาํแหน่ง กรรมการ 
        8. นายนิยม          สจัจารักษ ์  ตาํแหน่ง กรรมการ 
        9. นายประนอม      เพชรแกว้  ตาํแหน่ง กรรมการ 
      10. นายนเรศ          ตาหลี  ตาํแหน่ง กรรมการ 
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  3. การจดัทาํแผนปฎิบติังานเครือข่าย  ซ่ึงเครือข่ายไดป้ระชุมเพื่อจดัทาํแผนปฎิบติังานเม่ือวนัท่ี  
20  เมษายน  2549  และไดด้าํเนินการตามแผนปฏิบติังานไปบางส่วนแลว้ โดยไดก้าํหนดแผนการดาํเนินงาน  
ดงัน้ี   
        3.1  กลยทุธ์ในการจดัหาช่องทางการจาํหน่าย 
               3.1.1 ตลาดในจงัหวดั  โดยรวบรวมผลไมแ้ลว้เสนอขายตามโรงแรม หน่วยงาน
ราชการ ร้านอาหาร โรงงาน จดัตั้งจุดขายปลีกตามชุมชน  และเชิญพอ่คา้มาซ้ือ ณ จุดรวบรวม 

        3.1.2  การรวบรวมผลไมส่้งตลาดไทย กรุงเทพ 
                3.1.3  การระบายสินคา้ออกนอกจงัหวดั     โดยการเจรจาแลกเปล่ียนสินคา้ตาม
นโยบายของเครือข่าย จบัคู่ทางธุรกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยในส่วนน้ี       
  สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา ไดน้าํตวัแทนเครือข่ายไปเจรจาแลกเปล่ียนสินคา้ในพื้นท่ี
จงัหวดัภาคอีสาน ระหวา่ง  21- 29  มกราคม 2549  ไดรั้บ-  ลองกองและมงัคุดรวม  170  ตนั  โดยเจรจา
แลกเปล่ียนกบัขา้วสาร 
                 3.1.4  ตลาดในพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ โดยการเสนอขายตามโรงแรม   หา้งซุปเปอร์
ชีพ หา้งโลตสั และการตั้งจุดขายปลีกตามชุมชนและสถานศึกษา  
                  3.1.5  การรวบรวมลอง/มงัคุด ส่งร้านสหกรณ์กรุงเทพ จาํกดั  เพือ่เป็นผูจ้าํหน่าย 
ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ  ซ่ึงขณะท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2548  ของร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ  มีมติอนุมติัโครงการ
แลว้ 
                   3.1.6  การรวบรวมส่งตลาดต่างประเทศ ซ่ึงมีกลุ่มท่ีดาํเนินการรวบรวมมงัคุด 
ส่ง ประเทศญ่ีปุ่น  และไตห้วนั  อยูแ่ลว้  
   3.2 กลยทุธ์การรวบรวม 
             3.2.1 การรวบรวมผลไมโ้ดยใชจุ้ดรวบรวมแต่ละอาํเภอจาํนวน  7  จุด 
              3.2.2 การรวบรวมผลไมต้ามฤดูกาล 
              3.2.3 การรวบรวมมงัคุด เพื่อส่งออกร่วมกบัศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจาํตาํบล 
   3.3 กลยทุธ์สนบัสนุนวางแผนการขาย 
              3.3.1 การจดัเกบ็ขอ้มูลการผลิตมงัคุด  ลองกองและผลไมอ่ื้นๆ ของสมาชิกแต่ละ
กลุ่ม 
         3.3.2  การจดัตั้งศูนยข์อ้มูลผลไม ้
  4. การปฎิบติัตามแผน กระบวนการเครือข่ายร่วมกบักลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกิจสหกรณ์ 
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา  ไดเ้ดินไปเจรจาเพ่ือแลกเปล่ียนสินคา้ในพื้นท่ีภาคอีสาน จาํนวน 4 จงัหวดั  
ระหวา่งวนัท่ี  21 – 29 มกราคม 2549 โดยเชิญตวัแทนจาก สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. พงังา 
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จาํกดั  โดยทาํขอ้ตกลง สามารถขายได ้  170  ตนั  การเจรจากบัร้านสหกรณ์กรุงเทพ ใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่าย
มงัคุดและลองกองในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2548  โดยอนุมติัแผนการดาํเนินการแลว้ 
  5. การหนุนเสริม  ทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปหนุนเสริมเครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา   ตามขั้นตอน
กระบวนการสร้างเครือข่ายท่ีไดก้าํหนด   สามารถสรุปประเดน็การหนุนเสริมหลกั ๆ  ไดด้งัน้ี 
   5.1  การจดัทาํแผนทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม  ทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปหนุนเสริมใหก้ลุ่ม
ท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยัทุกกลุ่ม  จดัทาํแผนทิศทางการดาํเนินงานโดยวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและ
ภายใน (วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็  อุปสรรคและโอกาส)  กาํหนดวิสยัทศัน์  กาํหนดแผนทิศทางการดาํเนินงาน  
กาํหนดแผนปฏิบติังาน  ระยะเวลา 3 ปี     
   5.2  การเปิดเวทีช้ีแจงขอ้มูลการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม  แผนทิศทางของแต่ละกลุ่ม
เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจร่วมจดัตั้งเครือข่าย  ในวนัท่ี 16 มกราคม 2549   
   5.3  การจดัทาํแผนปฏิบติังานเครือข่าย  ทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปหนุนเสริมใหเ้ครือข่ายจดัทาํ
แผนการปฏิบติังานเครือข่าย  โดยเชิญแกนนาํกลุ่มมาร่วมจดัทาํแผน  ในวนัท่ี  16  มกราคม 2549  และวนัท่ี   
20  เมษายน  2549 
   5.4 ทีมวิจยัร่วมกบัสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา  ไดพ้าคณะกรรมการเครือข่ายตลาด
ผลไมพ้งังา  ไปเจรจาเสนอขายผลไม ้ในพื้นท่ีภาคอีสาน  4  จงัหวดั   และเจรจากบัร้านคา้สหกรณ์กรุงเทพ  
เพื่อใหรั้บเป็นตวัแทน  ในการจาํหน่ายผลไม ้ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  ระหวา่งวนัท่ี  21-29  มกราคม  2549 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
  1.  ผูน้าํกลุ่มท่ีไดรั้บเลือกเป็นคณะกรรมการเครือข่ายเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มต่าง ๆ 
ในระดบัสูง มีประสบการณ์ในการรวบรวมผลไมส่้งตลาดต่างจงัหวดั  ส่งตลาดไทยและส่งมงัคุดไปจาํหน่าย
ต่างประเทศ เช่น นายธีรพงศ ์ ตนัติเพชราภรณ์   ประธานเครือข่ายเป็นผูน้าํกลุ่มในพื้นท่ีอาํเภอกะปงท่ีดาํเนินการ
รวบรวบผลไมอ้ยูแ่ลว้และมีบทบาทการเป็นผูน้าํในระดบัสูง  นางสาวปรียา  กสิบาล  ตวัแทนจากกลุ่มมงัคุด
ตาํบลบางไทร  ดาํเนินธุรกิจส่งมงัคุดไปจาํหน่ายต่างประเทศอยูแ่ลว้ 
  2. การสนบัสนุนจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา โดยสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา  
รับเขา้ไปหนุนเสริมการดาํเนินการของเครือข่ายต่อจากทีมวิจยั เพราะสอดคลอ้งกบันโยบายของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกลุ่มต่างๆ ท่ีสมคัรเขา้ร่วมเครือข่ายโดยส่วนใหญ่กเ็ป็นกลุ่มในการแนะนาํส่งเสริมของสาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัอยูก่่อนแลว้ 
  3.  การสนบัสนุนจากศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจาํตาํบลต่าง ๆ  ในการแนะนาํใหค้วามรู้ 
ในการผลิตผลไมท่ี้มีคุณภาพ และการดาํเนินการรวบรวมผลไม ้ณ จุดรวบรวม 
  4.  การสนบัสนุนจากสาํนกังานเกษตรจงัหวดั  ซ่ึงใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินการของเครือข่าย 
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  5. สภาพปัญหาท่ีแต่ละกลุ่มมีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการแกปั้ญหาใหก้บัสมาชิกของตนเอง
ภายในกลุ่ม 
4.2.2 เครือข่าย  Home Stay  พงังา 
 ความเป็นมาของเครือข่าย   
  เครือข่าย  Home Stay  พงังา  เป็นเครือข่ายท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่  โดยการหนุนเสริมของทีมวิจยั
จงัหวดัพงังา  เม่ือวนัท่ี  29  มีนาคม  2549  ซ่ึงเกิดจากการร่วมตวัของกลุ่มในการจดัตั้งคร้ังแรกจาํนวน  7  กลุ่ม 
และต่อมาเม่ือวนัท่ี  18  มิถุนายน  2548 ไดมี้กลุ่มสนใจสมคัรเขา้ร่วมเครือข่ายเพิ่มอีก   5  กลุ่ม  รวมเป็น 12 กลุ่ม  
สามารถลาํดบัความเป็นมาของเครือข่ายไดด้งัน้ี 
      เม่ือปลายปี 2548  รัฐบาลจดัพิธีรําลึกครบรอบ  1  ปี  สึนามิ  โดยเชิญนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
ท่ีเป็นผูป้ระสบภยัและญาติของครอบครัวนกัท่องเท่ียวผูเ้สียชีวิตใหก้ลบัมาเท่ียวเมืองไทย ในฐานะแขกของ
ประเทศไทย  และเขา้ร่วมพธีิในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2548  ในการน้ีรัฐบาล ไดมี้นโยบายใหจ้งัหวดัพงังา  จดัเตรียม
บา้นพกัของประชาชนเพ่ือรองรับใหน้กัท่องเท่ียวเขา้พกั  จาํนวน 100  หลงั  จงัหวดัพงังามอบให ้ สาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัและสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั เป็นผูรั้บผดิชอบหน่วยงานละ  50  ยนิูต  โดยมีแนวคิดวา่  
ครัวเรือนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ  หากสนใจพฒันาเพื่อยกระดบัเป็นธุรกิจ  Home Stay  จงัหวดัจะใหก้าร
สนบัสนุน 
     จงัหวดัพงังา   กาํหนดยทุธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์   เป็นยทุธศาสตร์หน่ึง 
ในการพฒันาจงัหวดั ประกอบกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัพงังาไดมี้นโยบายส่งเสริมใหชุ้มชนไดมี้ส่วนร่วมรับ
ประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว  โดยส่งเสริมใหชุ้มชนจดัทาํ  Home Stay   
     จากเหตุการณ์ดงักล่าว  ทาํใหก้ลุ่มต่างๆ  ท่ีมีความสนใจจาํทาํธุรกิจ Home Stay  ตั้งแต่ตน้มี
ความตอ้งการจะทาํธุรกิจ Home  Stay  แต่เน่ืองจากยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการทาํธุรกิจ ประกอบกบักลุ่ม
ต่างๆ เห็นวา่การดาํเนินการแต่เพยีงลาํพงัแต่ละกลุ่มจะไม่มีศกัยภาพเพยีงพอ  เน่ืองจากเป็นกลุ่มเลก็ ๆ  ดงันั้น 
เม่ือทีมวิจยัโครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา ไดเ้ขา้ไปหนุนเสริม  โดยไดเ้ชิญกลุ่ม
ผูส้นใจกิจกรรม  Home  Stay  ประชุมร่วมกนัเม่ือวนัท่ี  29  มีนาคม     2549    ณ  โรงแรมพงังาเบย ์   มีกลุ่ม
สนใจเขา้ร่วมจาํนวน   7  กลุ่ม โดยท่ีประชุม ไดต้กลงร่วมกนัจดัตั้งเป็นเครือข่าย ช่ือ “เครือข่าย Home Stay  
พงังา”  และเพือ่ใหก้ลุ่มต่างๆ ไดเ้รียนรู้กิจกรรม     Home Stay  ทีมวิจยัไดน้าํตวัแทนกลุ่ม Home Stay ทั้ง 7 กลุ่ม 
ไปร่วมศึกษาดูงาน  Home Stay   ตน้แบบพื้นท่ีอาํเภอเกาะยาว  จงัหวดัพงังา ระหวา่งวนัท่ี  23 – 24 เมษายน 
2549 และเม่ือวนัท่ี  18  มิถุนายน 2549 ทีมวิจยั ไดจ้ดัเวทีเสวนา  ณ  บา้นบางเตยใต ้หมู่ท่ี 7 ตาํบลบางเตย  อาํเภอ
เมือง จงัหวดัพงังา  เพื่อช้ีแจงกิจกรรมต่างๆ แก่ผูท่ี้สมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยัฯ เพื่อเชิญชวนร่วมกนัจดัตั้ง
เครือข่าย ซ่ึงไดมี้กลุ่มสนใจ เขา้ร่วมเครือข่าย Home Stay  พงังา เพิ่มอีก  5  กลุ่ม เครือข่าย Home Stay  พงังา     
มีกลุ่มสมาชิก รวม  12  กลุ่ม ประกอบดว้ย 
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1) สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จาํกดั 
2) กลุ่มเกษตรกรทาํประมงกะไหล 
3) กลุ่มเกษตรกรทาํสวนทุ่งมะพร้าว 
4) กลุ่มเกษตรกรทาํสวนลาํภี 
5) สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางทอง จาํกดั 
6) กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นบางเตยใต ้
7) กลุ่มผูเ้ล้ียงไก่พื้นเมืองบา้นปากพู ่
8) กลุ่มผูเ้ล้ียงปลากระชงับางวนั 
9) กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตทุ่งดาบทอง 
10) กลุ่มผูเ้ล้ียงสุกรบา้นนํ้าเคม็ 
11) กลุ่มเกษตรกรทาํสวนบางนายสี 
12) กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นสามช่องเหนือ 

  การดําเนินการปัจจุบันของเครือข่าย 
       เครือข่าย Home Stay  ไดจ้ดัตั้งเม่ือวนัท่ี  29  มีนาคม  2549  โดยการหนุนเสริมของทีมวิจยั
โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา  กิจกรรมท่ีเครือข่ายไดท้าํร่วมกนัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การไปศึกษาดูงาน Home  Stay  ตน้แบบ พื้นท่ีอาํเภอเกาะยาว ระหวา่งวนัท่ี  23 – 24 
 เมษายน  2549  ร่วมกบัทีมวิจยัจงัหวดัพงังา 
  2.  การร่วมเปิดกิจกรรม  Home  Stay  บา้นบางเตยใต ้  ของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้น
บางเตยใต ้หมู่ท่ี  7  ตาํบลบางเตย  อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา  โดยกลุ่มต่างๆ  ท่ีเป็นเครือข่าย  Home Stay  ไดส่้ง
ตวัแทนเขา้พกัในบา้นของสมาชิก  Home  Stay  จาํนวน  27  คน มีบา้น เปิดรับสมาชิกเขา้พกั  จาํนวน    9    หลงั 
  3. การร่วมเปิดกิจการ Home Stay บา้นนาใน หมู่ท่ี 2 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางทอง  
จาํกดั  ตาํบลบางทอง  อาํเภอทา้ยเหมือง  จงัหวดัพงังา  โดยกลุ่มต่างๆ  ท่ีเป็นเครือข่ายไดส่้งตวัแทนทดลองเขา้
พกัในบา้นของสมาชิก Home  Stay  จาํนวน  27  คน  มีบา้นเปิดรับสมาชิกเขา้พกั  จาํนวน  10  หลงั 

 4.  การจดัทาํแผนปฎิบติังานของเครือข่าย  เม่ือวนัท่ี 3  สิงหาคม  2549  ณ  บา้นนาใน  หมู่ท่ี   2   
ตาํบลบางทอง  อาํเภอทา้ยเหมือง   จงัหวดัพงังา 

5.   เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย จาํนวน   13   คน ประกอบดว้ย 
       1. นายวิรัตน์   จรุงการ  ประธานเครือข่าย 
       2. นายโกศล    เอกอุดมพงศ ์  รองประธานเครือข่าย 
       3. นายประนอม  เพชรแกว้  รองประธานเครือข่าย 
       4.  นายวิศิษฐ ์ ราษฎร์สภา  เหรัญญิก 
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       5. นางสาวประภากร  สมประกอบ   เลขานุการ 
       6. นายประพนัธ์   เชา้ฉอ้ง  ประชาสมัพนัธ์ 
       7. นายบญัชา  ขอสกลุ  กรรมการ 
       8. นายสาคร   ขมกัการ  กรรมการ 
       9. นายอรัญ   อาจหาญ  กรรมการ 
     10. นางสาวฮามีด๊ะ   หะยบืีอราเฮง กรรมการ 
     11. นายสุทน  หินเพญ็   กรรมการ 
     12. นายโสภณ  ปานแกว้  กรรมการ 
     13. นางขวญัเรือน  พดูงาม  กรรมการ 

วตัถุประสงค์/เป้าหมาย 
  1.  เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งกลุ่ม         
  2.  เพื่อเช่ือมโยงธุรกิจการท่องเท่ียวแบบ  Home  Stay                                        
  3.  เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวระหวา่งกลุ่ม                   

4.  เพื่อร่วมผลกัดนัและส่งเสริมการร่วมกนัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                                  
 5.  เพื่อร่วมกนัส่งเสริมฟ้ืนฟรัูกษาวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตทอ้งถ่ิน     

เป้าหมาย 
  1. กลุ่ม Home Stay ทุกกลุ่มไดรั้บมาตรฐาน Home Stay  ภายใน ปี 2552 
  2. กลุ่ม Home Stay  ทุกกลุ่มสามารถเปิดกิจกรรมภายใน ปี 2552 
แนวทางการดาํเนินการของเครือข่ายตามกรอบของทมีวจัิย   
  เครือข่าย Home Stay พงังา  เป็นเครือข่ายท่ีจะตั้งข้ึนจากการหนุนเสริมของทีมวิจยัจงัหวดัพงังา 
ซ่ึงมีขั้นตอน และกระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายตั้งแต่ขั้นตอนการเกบ็ขอ้มูลจนถึงขั้นทาํแผนทิศทางการ
ดาํเนินงานของกลุ่ม  จะเป็นลกัษณะเดียวกนักบัเครือข่ายอ่ืน แต่เครือข่าย Home Stay พงังา  จะเป็นเครือข่าย
พิเศษ  แตกต่างจากเครือข่ายอ่ืน เพราะวา่แต่ละกลุ่มท่ีรวมตวัเป็นเครือข่ายไม่ไดท้าํกิจกรรม Home  Stay มาก่อน  
ส่วนหน่ึงเป็นกลุ่มท่ีเกิดจากท่ีสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังาขอความร่วมมือจดัเตรียมหอ้งพกั  เพื่อรองรับแขก
ชาวต่างชาติ  ท่ีรัฐบาลมาร่วมพิธีรําลึกครบรอบ 1 ปี  สึนามิ  ตามท่ีจงัหวดัพงังาซ่ึงไดรั้บ  นโยบายจากรัฐบาล
มอบหมายใหด้าํเนินการโดยจงัหวดัไดใ้หค้วามหวงัวา่หลงัจากเสร็จงานแลว้ หากกลุ่มใดมีความประสงคจ์ะ
ยกระดบั เป็นการดาํเนินธุรกิจกจ็ะสนบัสนุนและอีกกลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสนใจในการดาํเนินกิจกรรม  
Home  Stay   เน่ืองจากไดรั้บคาํช้ีแจงจากทีมวิจยัในเร่ืองการส่งเสริมของจงัหวดั และเห็นวา่ชุมชนของตวัเองมี
ศกัยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงชุมชน 
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  ก่อนการจดัตั้งเครือข่าย ทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปสนบัสนุนเสริมใหผู้ท่ี้สนใจกิจกรรม  Home Stay    
ไดพ้บกนัทาํความรู้จกักนั  แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัหลายคร้ัง  และเม่ือวนัท่ี  29  มีนาคม  2549  ทีมงานวิจยั
ไดเ้ปิดเวทีเสวนา (เวทียอ่ย) ณ โรงแรมพงังาเบย ์ โดยเชิญแกนนาํกลุ่มผูส้นใจ เพื่อพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซ่ึงไดข้อ้สรุปวา่  จะร่วมกนัจดัตั้งเป็นเครือข่ายเพื่อดาํเนินกิจกรรม Home Stay  ช่ือวา่ “เครือข่าย Home Stay  
พงังา”  โดยเครือข่ายจะดาํเนินเช่ือมโยงกนั  2  กิจกรรมคือ 
  1. เช่ือมโยงการตลาด  หมายถึงการหาตลาดในการท่องเท่ียวร่วมกนั  เช่น การประชาสมัพนัธ์
ร่วมกนั  การส่งลูกคา้ใหก้นั แนะนาํลูกคา้ใหก้บักลุ่มในเครือข่าย  เป็นตน้  
  2. เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวโดยจดัโปรแกรมท่องเท่ียวร่วมกนั หมายถึง การท่ีกลุ่มจดัโปรแกรม
ท่องเท่ียวของกลุ่มตนเอง โดยมีแหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มอ่ืนรวมอยูด่ว้ย  เช่น  กลุ่มบางเตยใต ้ จดัโปรแกรม     
การท่องเท่ียว  โดยนาํไปเท่ียวชุมชนบา้นบางพฒัน์  บา้นสามช่องเหนือ  บา้นในโตน   ซ่ึงเป็นเสน้ทางการ
ท่องเท่ียวซ่ึงทุกกลุ่มจบัมือกนัเป็นเครือข่าย เม่ือจดัตั้งเป็นเครือข่ายแลว้กไ็ดด้าํเนินงานในขั้นตอนต่อไป  ดงัน้ี 
  1. การเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย จากการประชุมเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2549  ณ  บา้นบาง
เตยใต ้  เครือข่ายไดเ้ลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนั้น จาํนวน 13 คน  และผูไ้ดรั้บเลือกเลือกตั้งกนัเอง เป็น
ประธาน  รองประธาน  2  คน  เลขานุการ  เหรัญญิก  และประชาสมัพนัธ์ ส่วนท่ีเหลือเป็นกรรมการ โดยให้
คณะกรรมการอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 2   ปี  ประธานของเครือข่าย ไดแ้ก่  นายวิรัตน์  จรุงการ 
  2.การจดัทาํแผนปฏิบติังานของเครือข่ายคณะกรรมการเครือข่ายไดจ้ดัประชุมเพื่อจดัทาํ
แผนปฏิบติังานเครือข่าย จาํนวน 3 คร้ัง  ไดแ้ก่ในวนัท่ี  18  มิถุนายน 2549  วนัท่ี  29  มิถุนายน  2549  และ 
ในวนัท่ี  3  สิงหาคม  2549  เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดดงัน้ี 
       2.1 การจดัตั้งศูนยป์ระสานงานเครือข่าย  โดยในระยะแรกจะใชส้าํนกังานสหกรณ์จงัหวดั
พงังา เป็นศูนยป์ระสานงานเพ่ือเป็นศูนยใ์นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  ความเคล่ือนไหวการทาํกิจกรรมของแต่ละ
กลุ่มการศึกษางาน พบปะแลกเปล่ียนความคิดกนั และเม่ือพฒันาไดร้ะดบัหน่ึงจะเป็นศูนยใ์นการรับนกัท่องเท่ียว
ดว้ย 
       2.2  การศึกษาดูงาน  Home  Stay  เน่ืองจากกลุ่ม Home  Stay  ท่ีรวมตวัเป็นเครือข่าย  ยงัไม่
มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการกลุ่มเครือข่าย จึงไดจ้ดัทาํแผนการศึกษาดูงานจากกลุ่ม Home  Stay   อ่ืนท่ี
ประสบความสาํเร็จ ทั้งภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดั  เพื่อเป็นตน้แบบในการบริหารจดัการ  โดยใหแ้กนนาํและ
สมาชิกกลุ่มท่ีทาํกิจกรรม Home  Stay  ในเครือข่าย สมมุติบทบาทตวัเองเป็นนกัท่องเท่ียวไปศึกษาดูงานร่วมกนั 
และเปิดเวทีเสวนาร่วมกนัระหวา่งกลุ่มตน้แบบและกลุ่มศึกษาดูงาน เพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัแลกนั 
       2.3  การทดลองเปิดกิจการ  เน่ืองจากกลุ่มท่ีรวมตวัเป็นเครือข่าย Home  Stay   ไม่มี
ประสบการณ์ในการดาํเนินกิจกรรม  Home Stay    ดงันั้นเพื่อใหทุ้กกลุ่มไดเ้รียนรู้ การดาํเนินกิจกรรมจึงกาํหนด 
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ใหทุ้กกลุ่ม ทดลองเปิดกิจการโดยใหทุ้กกลุ่มส่งแกนนาํหรือตวัแทนไปร่วมพกัและทาํกิจกรรม โดยสมมุติ
บทบาทเป็นนกัท่องเท่ียว พร้อมทั้งไดเ้ชิญทีมวิจยั  ผูน้าํชุมชนเจา้หนา้ท่ีศูนยก์ารท่องเท่ียว ฯ และบุคคลอ่ืนๆ  
มาร่วมพกัและประเมิน โดยเครือข่ายกาํหนดแผนใหทุ้กกลุ่มสามารถทดลองเปิดกิจการและดาํเนินกิจกรรมให้
ไดภ้ายใน ปี พ.ศ. 2552 ส่วนกลุ่มไหนจะดาํเนินการก่อนหวงั ตอ้งคาํนึงถึงความพร้อมของแต่ละกลุ่ม  ขณะน้ี ได้
ทดลองเปิดกิจการไปแลว้ 2   กลุ่ม ไดแ้ก่   กลุ่มบา้นบางเตยใต ้ และกลุ่มบา้นนาใน  ตาํบลบางทอง   
      2.4  การสาํรวจแหล่งท่องเท่ียวและการพฒันาชุมชน  เครือข่ายวางแผนใหทุ้กกลุ่มสาํรวจ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีจะเป็นจุดขายภายในชุมชนเพื่อนาํมา กาํหนดเป็นโปรแกรมการท่องเท่ียว และขณะเดียวกนั
ตอ้งพฒันาชุมชน เพื่อใหพ้ร้อมในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว การประเมินความพร้อม โดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน  
Home  Stay   ไทย  8  ประการ  เป็นตวัช้ีวดั 
       2.5 การจดัฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพกลุ่ม Home  Stay   เครือข่ายกาํหนดแผนการ
พฒันาศกัยภาพกลุ่มแต่ละกลุ่มตามความจาํเป็น  อาจจะจดัเองหรือขอความช่วยเหลือจาก  คณะทาํงานพฒันา 
Home  Stay   เช่น อาจจะฝึกอบรมหลกัสูตร  การเป็นเจา้ของบา้นท่ีดี  การทาํอาหารตาํหรับตะวนัตก  การใช้
ภาษา เป็นตน้ ขณะน้ีบางกลุ่มไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตร อาสาสมคัรนาํเท่ียวทอ้งถ่ิน  จากศูนยพ์ฒันาฝีมือ
แรงงานจงัหวดัพงังา 
       2.6 การจดัทาํเวบ็ไซดแ์ละเอกสารประชาสมัพนัธ์ เครือข่ายจะทาํเวบ็ไซดแ์ละเอกสารเพื่อ
เผยแพร่  แหล่งท่องเท่ียวของเครือข่าย เชิญชวนนกัท่องเท่ียว โดยศูนยก์ารท่องเท่ียวจะเป็นผูด้าํเนินการ  แต่ตอ้ง
ข้ึนอยูก่บัการพฒันาของกลุ่ม   หากกลุ่มใดสามารถพฒันาจนผา่นเกณฑม์าตรฐาน Home  Stay   ไทย  8  ประการ  
จึงจะดาํเนินการประชาสมัพนัธ์ 
  3. การหนุนเสริมของทีมวิจยั  ในการจดัทาํเครือข่าย  Home  Stay   พงังา  นั้น ทีมวจิยัพบวา่การ
พฒันาเครือข่ายใหเ้ขม็แขง้ สามารถดาํเนินกิจการได ้เป็นประโยชน์กบัสมาชิกและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง นั้น ตอ้ง
เร่ิมจากการพฒันากลุ่ม Home  Stay   และการพฒันากลุ่ม Home  Stay   เป็นเร่ืองเดียวกบัการพฒันาชุมชน Home  
Stay  หมายถึง  การท่ีจะทาํกิจกรรมในชุมชนได ้  ตอ้งเตรียมชุมชนใหพ้ร้อมเสียก่อน  การหนุนเสริมของทีมวิจยั   
จึงเป็นการดาํเนินการหนุนเสริม ทั้งในส่วนของเครือข่าย และกลุ่มกบัชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียดการหนุนเสริมดงัน้ี 
       3.1. การเปิดเวทีเสวนาใหแ้กนนาํกลุ่ม  แกนนาํเครือข่ายพบปะพดูคุย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ทั้งก่อนและหลงัการจดัตั้งเครือข่าย  เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2549  เม่ือวนัท่ี  18  มิถุนายน 2549  และเม่ือ
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2549  
       3.2. การนาํแกนนาํเครือข่าย Home  Stay  ไปศึกษาดูงาน  Home  Stay  ตน้แบบ   ณ    อาํเภอ
เกาะยาว ระหวา่งวนัท่ี 23 – 24 เมษายน  2549  จาํนวน 21  คน เพื่อใหก้ลุ่มแต่ละกลุ่มเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง โดยใหทุ้กคนสมมุติบทบาทเป็นนกัท่องเท่ียวศึกษาระบบการบริหารจดัการกลุ่ม และการเปิดเวทีเสวนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ระหวา่งผูศึ้กษาดูงาน และกลุ่ม Home  Stay   ตน้แบบ 
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       3.3.  ทีมวจิยัไดส่้งรายช่ือกลุ่ม Home  Stay   จาํนวน 7  กลุ่มแรก ท่ีรวมตวัเป็นเครือข่าย 
ใหก้บัคณะทาํงานพฒันาโฮมสเตยจ์งัหวดัพงังา เพื่อรับเขา้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัในการพฒันาของจงัหวดั 
      3.4.  การนาํสมาชิก กลุ่ม Home  Stay  ไปศึกษาดูงาน Home  Stay   เกาะยาว  กลุ่มละ  5  คน 
ระหวา่งวนัท่ี 30 – 31 กรกฎาคม  2549       โดยนาํเฉพาะสมาชิกและแกนนาํท่ีไม่ไดไ้ปในคร้ังแรก โดยการศึกษา 
ดูงานคร้ังน้ี จงัหวดัพงังาเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณ ผา่นทางศูนยก์ารท่องเท่ียวกีฬาและนนัทนาการจงัหวดั
พงังา 
       3.5.  การนาํแกนนาํ Home  Stay  จาํนวน7  กลุ่ม ประชุมสมัมนากบัมหาวิทยาลยัสุโขทยั
ธรรมมาธิราช   และสาํนกังานพฒันาการท่องเท่ียว  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หวัขอ้เร่ือง “ การสร้าง
เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนื”  ในระหวา่งวนัท่ี 29 – 30 มีนาคม  2549  ณ โรงแรมพงังาเบย ์  
อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา 
       3.6.  การทดลองเปิดกิจการ เน่ืองจากลุ่ม Home  Stay  ท่ีรวมตวัเป็นเครือข่าย ยงัไม่
ดาํเนินการ ดงันั้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหก้บักลุ่มในการดาํเนินกิจการ  Home  Stay  ทีมวิจยัจึงได้
หนุนเสริมให ้กลุ่ม Home  Stay   ทดลองเปิดกิจการ Home  Stay   โดยใหก้ลุ่มในเครือข่ายช่วยเหลือกนัในการ
เตรียมความพร้อมของกลุ่มและส่งตวัแทนของกลุ่มเขา้มาพกั โดยสมมุติบทบาทเป็นนกัท่องเท่ียว พร้อมทั้งเชิญ
ทีมวิจยั เจา้หนา้ท่ีศูนยก์ารท่องเท่ียว ฯ ผูน้าํชุมชน   เพื่อเขา้พกัและประเมินเพื่อนาํขอ้เสนอและมาปรับปรุงแกไ้ข   
ซ่ึงไดท้ดลองเปิดกิจการแลว้ 2  กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มบางเตยใตเ้ม่ือวนัท่ี 17 – 18 มิถุนายน 2549  และกลุ่มบา้นนาใน 
ตาํบลบางทอง เม่ือวนัท่ี 3 – 4  สิงหาคม  2549 
       3.7.  การหนุนเสริมกลุ่มและชุมชน จากแนวคิดท่ีวา่การพฒันากลุ่ม Home  Stay   เป็นเร่ือง
เดียวกนักบัการพฒันาชุมชน  การท่ีจะเตรียมความพร้อมใหก้บักลุ่ม Home  Stay   จาํเป็นตอ้งเขา้ไปพฒันาชุมชน
ไปพร้อมกนั จากแนวคิดดงักล่าว  ทีมวิจยัจึงไดเ้ขา้ไปหนุนเสริมในการพฒันากลุ่มโดยพิจารณากลุ่มท่ีเห็นวา่มี
ความพร้อมก่อน โดยเขา้ไปพบปะผูน้าํชุมชนเพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรม Home  Stay   โดยเล่า
รายละเอียดวา่ การจดักิจกรรม  Home  Stay   เป็นการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ฉะนั้นบทบาทของชุมชน จะมี
ผลต่อความสาํเร็จ เพราะนกัท่องเท่ียวมาในชุมชนมาเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียว และของดี
ของชุมชน   ชุมชนตอ้งพร้อมตอ้นรับและสร้างความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียว   เม่ือทาํความเขา้ในกบัผูน้าํ
แลว้ ซ่ึงต่อไปกจ็ะทาํความเขา้ใจกบัราษฎรในชุมชน ในลกัษณะเดียวกนั หลงัจากช้ีแจงจนผูน้าํและราษฎรใน
ชุมชน เห็นดว้ยกบัการดาํเนินกิจกรรม  Home  Stay   แลว้ ขั้นต่อไปเป็นขั้นตอนของการวางแผนการพฒันา
ชุมชน ซ่ึงตอ้งทาํความเขา้ใจและมอบหมายงานใหรั้บผดิชอบ ซ่ึงชุมชนแรกท่ีทีมวจิยั เขา้ไปหนุนเสริม ไดแ้ก่ 
ชุมชนบา้นบางเตยใต ้ ซ่ึงเป็นชุมชนขนาดเลก็ มีพื้นท่ีประมาณ 1,000 ไร่  มีบา้นเรือน จาํนวน  60 หลงั มี
ครัวเรือน  จาํนวน 89 ครัวเรือน  มีประชากรรวม  357 คน อยูห่่างจากตวัเมืองพงังา ไปทางทิศใตร้ะยะทาง
ประมาณ 12  กิโลเมตร เป็นชุมชนท่ีอยูใ่นหุบเขา  มีเสน้ทางเขา้หมู่บา้น 2 เสน้ทาง  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบ
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อาชีพรับจา้ง ทาํนาผกับุง้ สวนยางพารา การเขา้ไปหนุนเสริมของทีมวิจยัทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ภายในบา้น
บางเตยใต ้   โดยเฉพาะความร่วมมือของราษฎร ทั้งในการประชุมและการร่วมกนัทาํงาน แกนนาํของชุมชนเล่า
วา่ การประชุมประจาํเดือนของทางราชการมีคนเขา้ร่วมประชุมนอ้ยมาก บางเดือนตอ้งยกเลิกการประชุม แต่การ
ประชุมท่ีจดัเวทีโดยทีมวจิยัจะมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนมาก ร่วมเสวนาความคิดเห็นทุกคนกลา้พดู  กลา้แสดง
ความคิดเห็น และมีขอ้สรุปการประชุม  เทคนิคอยา่งหน่ึงท่ีทีมวจิยัใช ้  คือ การเชิญประชุมในเวลากลางคืน 
หลงัจากชาวบา้นรับประทานอาหารเยน็แลว้ และจากการมอบงานต่าง ๆ ทุกคนกมี็ส่วนร่วมช่วยกนั การขนหิน
ถมถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ การมุงหลงัคาและซ่อมอาคารโรงเรียน การทาํความสะอาดหมู่บา้น ฯลฯ ทุกคน
ร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี  นอกจากการหนุนเสริมในเร่ืองดงักล่าวแลว้ ทีมวิจยัเห็นวา่ การประกอบอาชีพ 
ของชุมชนกเ็ป็นเร่ืองสาํคญั   จึงไดป้ระสานงานกบัสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา  ของบประมาณสนบัสนุน 
งบกลุ่มอาชีพ   กลุ่มละ 40,000 บาท ไดแ้ก่กลุ่มทาํนาผกับุง้และกลุ่มประมงบางเตยใต ้ ทีมวิจยัเห็นวา่  “ ชุมชน
บางเตยใต้เป็นเพชรเม็ดหน่ึงทีร่อการเจียรไน ”  
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  
         1. กิจกรรมHome Stay เป็นกิจกรรมท่ีเป็นนโยบายของผูว้า่ราชการจงัหวดัคนปัจจุบนั และ
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดัพงังา 
  2. กลุ่ม Home Stay ในเครือข่ายอยูใ่นเป้าหมายการพฒันาของจงัหวดัพงังา ตามคาํเสนอของ
คณะทาํงานพฒันา Home Stay จงัหวดัพงังา จาํนวน  7  กลุ่ม 
  3. ผูน้าํกลุ่ม Home Stay มีความสนบัสนุนคุน้เคยกนัดี   มีการไปมาหาสู่  มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะกิจกรรม การทดลองเปิด Home Stay  
  4. กิจกรรม Home Stay มีหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ภาพโดยตรง คือ ศูนยก์ารท่องเท่ียว  กีฬาและ
นนัทนาการพงังา 

 5. สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา รับเป็นศูนยป์ระสานงานใหก้บัเครือข่าย 
  6. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย    สนบัสนุนการประชาสมัพนัธ์เฉพาะกลุ่มท่ีสามารถพฒันา
จนไดเ้กณฑม์าตรฐาน Home Stay ไทย 
  7. กลุ่มต่าง ๆ มีจุดขายเพียงพอ ท่ีจะดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
  8.  การแต่งตั้งคณะทาํงานพฒันา Home  Stay   จงัหวดัพงังา เพื่อทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนและพฒันา 
HomeStayโดยตรง 
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4.2.3  เครือข่ายข้าวสารและสินค้าอุปโภคบริโภค 
 ความเป็นมาของเครือข่าย 
  เครือข่ายขา้วสารและสินคา้อุปโภคบริโภคเป็นเครือข่ายท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ โดยการหนุนเสริมของ
ทีมวิจยัจงัหวดัพงังา  เม่ือวนัท่ี  18  มิถุนายน  2549  ซ่ึงเกิดจากการรวมตวัของกลุ่มต่าง ๆ จาํนวน 19  กลุ่ม   ซ่ึง
สามารถลาํดบัความเป็นมาของเครือข่ายไดด้งัน้ี   
  ปัจจุบนัจงัหวดัพงังา  มีพื้นท่ีทาํนาเพียงประมาณ 7,000 ไร่  ไม่สามารถปลูกขา้วใหเ้พียงพอกบั
การบริโภคภายในจงัหวดั ขา้วสารท่ีใชเ้พื่อการบริโภคเกือบทั้งหมด มาจากตลาดต่างจงัหวดั ราคาค่อนขา้งสูง
คุณภาพไม่แน่นอน กลุ่มต่างๆ ไดพ้ยายามดาํเนินการจดัซ้ือขา้วสารมาบริการแต่สมาชิกของกลุ่มตนเอง          
เช่น ร้านคา้ชุมชนต่างๆ สหกรณ์การเกษตรประจาํอาํเภอ  แต่กอ็ยูใ่นวงจาํกดัไม่สามารถขยายธุรกิจใหก้วา้งขวาง
ออกไปได ้ กลุ่มท่ีทาํธุรกิจจดัจาํหน่ายขา้วสารปริมาณมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ 
ธกส. พงังา จาํกดั  ธุรกิจขา้วสารส่วนใหญ่อยูใ่นมือของภาคธุรกิจเอกชน 
  ระหวา่งวนัท่ี 21 – 29 มกราคม 2549  เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา ไดเ้ดินทางไปเจรจาทาํความ
ตกลงในการเสนอขายผลไมก้บัจงัหวดัพื้นท่ี ภาคอีสาน จาํนวน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันครพนม จงัหวดั
มุกดาหาร  จงัหวดัอาํนาจเจริญ  และจงัหวดัอุบลราชธานี  โดยมี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. 
พงังา จาํกดั ร่วมเดินทาง  ปรากฎวา่สินคา้ท่ีกลุ่มหรือสหกรณ์ต่างๆ เสนอขายเพ่ือแลกเปล่ียนกบัผลไม ้ คือ 
ขา้วสาร ซ่ึงปริมาณท่ีเสนอขายมีจาํนวนมาก  เครือข่ายตลาดผลไมเ้องไม่สามารถจะรับรองในการซ้ือเพื่อ
แลกเปล่ียนกบัผลไมต้ามท่ีเจรจาไดท้ั้งหมด จาํเป็นตอ้งขอความร่วมมือจาก สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกคา้ ธกส. พงังา จาํกดั  ในการสัง่ซ้ือขา้วสาร เม่ือวนัท่ี  20  เมษายน  2549  เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังาไดจ้ดั
ประชุมและนาํเร่ืองดงักล่าวมาหารือร่วมกบัทีมวิจยั โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา   
และกลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกิจสหกรณ์     สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังาซ่ึงไดข้อ้สรุปวา่  ควรจะไดมี้การ
ดาํเนินธุรกิจขา้วสารร่วมกนั ในระยะแรกจะพยายามสัง่ซ้ือขา้วสารตามท่ีไดเ้จรจาตกลงกนัไว ้ โดยใหก้ลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา  ช่วยกนัสัง่ซ้ือและโอกาสต่อไปจะนาํเร่ืองดงักล่าวไปช้ีแจงในเวทีเจรจาเพื่อ
ขยายแนวคิด  ใหก้บักลุ่มอ่ืนๆ รับทราบ  เพื่อจะไดร่้วมกนัจดัซ้ือขา้วสาร ในลกัษณะแลกเปล่ียนกบัสินคา้อ่ืนๆ 
เช่นผลไม ้อาหารทะเล เป็นตน้ และจะเชิญ  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. พงังา จาํกดั ร่วมดว้ย 
  วนัท่ี 18 มิถุนายน 2548 ทีมวจิยัโครงการวจิยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา  
ไดจ้ดัเวทีเสวนา ไดน้าํแนวคิดเร่ืองขา้วสารแลกเปล่ียนกบัสินคา้อ่ืน ๆ การดาํเนินการร่วมส่งขา้วสารเพื่อลด
ค่าใชจ่้ายไดข้อ้สรุปเวทีเสวนา   ใหจ้ดัตั้งเป็นเครือข่ายขา้วสาร  และสินคา้อุปโภคบริโภคพงังา   ซ่ึงมีสมาชิกแรก
ตั้ง   จาํนวน 19 กลุ่ม   ประกอบดว้ย 
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  1. สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตนจาํกดั 
  2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นดอกแดง จาํกดั 
  3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางหลาม จาํกดั 
  4. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบางเตยใต ้

5. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนลาํภี 
6. กลุ่มอาชีพสตรีบา้นเขาตาํหนอน 

  7. กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคตาํบลบ่อแสน 
  8. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนเหมาะพฒันา 
  9. กลุ่ม 01- บาติก  ตาํบลนบปริง 

10. กลุ่มเกษตรกรทาํประมงกะไหล  
  11. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบ่อแสนจาํกดั 
  12. กลุ่มผูเ้ล้ียงสุกรบา้นนํ้าเคม็ 

13. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ม.1 ตาํบลถํ้าทองหลาง 
14. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นปากพู ่จาํกดั 
15. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นเหนือ 
16. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางวนั จาํกดั 
17. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นหวัสวน – โชคอาํนวย 
18. กลุ่มมงัคุดตาํบลถํ้า 

  19. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนเหล 
การดําเนินการปัจจุบันของเครือข่าย 
  1. สหกรณ์ซ่ึงเป็นสมาชิกเครือข่ายตลาดผลไมจ้งัหวดัพงังา จาํนวน 4 สหกรณ์  ไดแ้ก่ สหกรณ์
กองทุนสวนยางบา้นปากพู ่ จาํกดั สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางหลาม จาํกดั สหกรณ์กองทุนสวนยางลาํวะ
นอก จาํกดั สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบ่อแสน จาํกดั  และ สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. 
พงังา จาํกดั  ไดด้าํเนินการส่งขา้วสารในรอบ 6  เดือน ( กมุภาพนัธ์ – กรกฎาคม  2549) จาํนวน 50 ตนั/เดือน 
มูลค่าประมาณ 900,000  บาท/เดือน 
  2.  กลุ่มแกนนาํไดน้าํความคิดไปช้ีแจงไปช้ีแจงขยายผล  ในเวทีเสวนามีกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเขา้ร่วม
จดัตั้งเป็นเครือข่าย จาํนวน 19 กลุ่ม 
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  วตัถุประสงค์/เป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ 
  1.  เพื่อจดัซ้ือขา้วสารและสินคา้อุปโภคบริโภค ท่ีมีคุณภาพ  ราคายติุธรรม มาบริการแก่กลุ่ม
สมาชิกและผูบ้ริโภค 

2.   เพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายในครัวเรือนสมาชิก 
  3.  เพื่อกลุ่มมีธุรกิจเพิ่ม  รายไดเ้พิ่มมีความเขม็แขง็  สามารถบริการสมาชิก  ไดท้ัว่ถึง 
 
เป้าหมาย 
  1. ในปี 2549  จะจดัขายขา้วสารบริการแก่กลุ่มสมาชิก ไม่นอ้ยกวา่  100  ตนั มูลค่า 1.85  ลา้น
บาท/เดือน 
  2.  มีสมาชิกผูบ้ริโภครายครัวเรือนไม่นอ้ยกวา่ 3,500 ครอบครัว   

แนวทางการดาํเนินการของเครือข่ายตามกรอบของทมีวจัิย 
          ทีมวิจยัไดก้าํหนดขั้นตอนกระบวนการสร้างเครือข่าย  เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบติังาน  จาํนวน   
11 ขั้นตอน  ซ่ึงรายละเอียดการปฏิบติัดงักล่าวอาจจะไม่เรียงลาํดบัก่อนหลงั เหมือนกบัทุกเครือข่าย แต่อาจ
สลบักนับา้ง  สาํหรับเครือข่ายขา้วสารและสินคา้อุปโภคบริโภคตั้งแต่ขั้นตอนท่ี  1- 7  สามารถดาํเนินการได้
ตามลาํดบั หลงัจากนั้นกลุ่มต่างๆท่ีไดร่้วมโครงการวิจยั  และผา่นการทาํแผนทิศทางการดาํเนินงานแลว้  ร่วมกนั
จดัตั้งเป็นเครือข่ายขา้วสารและสินคา้อุปโภคพงังา เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2549 ซ่ึงมีกลุ่มเขา้ร่วม จาํนวน 19 กลุ่ม  
ซ่ึงมีลาํดบัการปฏิบติัตามกรอบของทีมวิจยัดงัน้ี 
  1.  การเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย  กาํหนดใหมี้คณะกรรมการเครือข่ายระดบัจงัหวดัคณะ
หน่ึง  มีจาํนวนคณะกรรมการเท่ากบัจาํนวนกลุ่มท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมเครือข่าย  โดยแต่ละกลุ่มจะส่งตวัแทนเขา้ร่วม
เป็นกรรมการกลุ่มละ  1  คน  และใหเ้ลือกตั้งกนัเองเป็นประธาน  รองประธาน  เหรัญญิก  เลขานุการ  ตามความ
จาํเป็น  ใหค้ณะกรรมการเครือข่ายดาํรงตาํแหน่งคราวละ  2  ปี  ใหค้ณะกรรมการมีการจดัประชุมทุก  2  เดือน  
และหากมีความจาํเป็นอาจเรียกประชุมไดเ้ป็นกรณีเฉพาะ  ประธานเครือข่ายไดแ้ก่นายบุญส่ง  ถาวร   
  2.  การจดัทาํแผนปฏิบติังาน  ใหจ้ดัทาํแผนปฏิบติังานแลว้เสร็จ  เม่ือ  3  สิงหาคม  2549   
โดยมีรายละเอียดแผนปฏิบติังานดงัน้ี 
   2.1  แผนการจดัหาและข้ึนทะเบียนคู่คา้  โดยเครือข่ายจะติดต่อสหกรณ์  กลุ่ม  หา้งร้าน  
บริษทั  ท่ีมีสินคา้ตามความตอ้งการของสมาชิก  แลว้ทาํการเจรจาทาํความตกลงในเบ้ืองตน้ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ร่วมกนั   แลว้ข้ึนทะเบียนเป็นคู่คา้ไว ้
   2.2  แผนการสาํรวจความตอ้งการสินคา้  โดยเครือข่ายกาํหนดใหแ้ต่ละกลุ่ม  สาํรวจ
ความตอ้งการสินคา้ของสมาชิกแต่ละประเภท  เพื่อเป็นขอ้มูลในการสัง่ซ้ือสินคา้ 
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   2.3  แผนการส่งมอบสินคา้  เครือข่ายกาํหนดแผนการส่งมอบ  โดยกาํหนดจุดส่งมอบ
สินคา้ของกลุ่มต่าง ๆ   เป็นจุด ๆ  เพื่อบริการสมาชิก 
   2.4  แผนการสัง่ซ้ือขา้วสารบริการแก่สมาชิก  ในปี  2550  ปริมาณ  100  ตนั   
  3.  การปฏิบติังานตามแผน  ขณะน้ียงัไม่ปฏิบติังานตามแผน  เพียงแต่ใหส้หกรณ์ซ่ึงเป็นสมาชิก
เครือข่ายตลาดผลไม ้ และเป็นสมาชิกเครือข่ายขา้วสาร  สัง่ซ้ือขา้วสารไปบริการแก่สมาชิกไปก่อน 
  4.  การหนุนเสริม  ทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปหนุนเสริมการดาํเนินงานของเครือข่ายขา้วสาร  ดงัน้ี 
   4.1  การจดัทาํแผนทิศทางกลุ่ม  ก่อนการรวมตวัเป็นเครือข่าย  โดยการเชิญตวัแทน
กลุ่มละ 5-10  คน  มาร่วมเสวนา วเิคราะห์  สภาพแวดลอ้มภายใน ภายนอก กาํหนดวิสยัทศัน์       กาํหนดแผน
ทิศทางการดาํเนินงาน  และแผนปฏิบติังาน 
   4.2  การจดัทาํแผนปฏิบติังาน โดยเปิดเวทีเสวนา เชิญคณะกรรมการเครือข่ายมาจดัทาํ
แผนปฏิบติังานเครือข่าย 
   4.3  การช้ีแจงขอ้มูลต่าง ๆ  ของกลุ่มก่อนจดัตั้งเครือข่าย 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
  1.  ความสามารถของเครือข่าย  ในการจดัหาสินคา้ท่ีมีคุณภาพ  และยติุธรรม 
  2.  การสนบัสนุนของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา  ซ่ึงรับเครือข่ายไวใ้นความแนะนาํ
ส่งเสริม 
  3.  ความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. พงังา  จาํกดั   
กบัเครือข่ายขา้วสาร 
  4.  ผลการดาํเนินการของเครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา  เพราะมีการเช่ือมโยงกนั   
4.2.4  เครือข่ายปุ๋ยพงังา 

  ความเป็นมาของเครือข่าย 
   เครือข่ายปุ๋ยเป็นเครือข่ายท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่  โดยการหนุนเสริมของทีมวิจยัจงัหวดัพงังา  เม่ือวนัท่ี  

18  มิถุนายน  2549  ซ่ึงเกิดจากการรวมตวัของสหกรณ์กองทุนสวนยางและกลุ่มเกษตรกร  จาํนวน  26   กลุ่ม  
ซ่ึงสามารถลาํดบัความเป็นมาของเครือข่ายไดด้งัน้ี.  

 ปี   2548   สหกรณ์กองทุนสวนยางจาํนวน  5  สหกรณ์ ไดแ้ก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน 
จาํกดั สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นปากพู ่ จาํกดั  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางหลาม  จาํกดั สหกรณ์กองทุน
สวนยางบา้นควน  จาํกดั และสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบ่อแสน  จาํกดั  ไดต้กลงสัง่ซ้ือปุ๋ยเพื่อจดัจาํหน่าย
ใหแ้ก่สมาชิก และบุคคลทัว่ไปร่วมกนั  โดยไปตกลงทาํสญัญาจดัซ้ือปุ๋ยกบับริษทัผูผ้ลิต และในปลายปี 2548 ได้
มีสหกรณ์กองทุนสวนยาง สมคัรเขา้ร่วมเพิ่มจาํนวน ไดแ้ก่  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นทุ่งคาโงก จาํกดั  
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สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นลาํวะนอก จาํกดั สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นตากแดด จาํกดั รวมเป็น  8  สหกรณ์   
เม่ือส้ินปีสามารถสัง่ซ้ือปุ๋ยมาจาํหน่ายไดป้ระมาณ 1,000 ตนั 
  ระหวา่งเดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2548 และระหวา่งเดือนมกราคม – เมษายน 2549 ทีมวิจยั
จงัหวดัพงังา ไดเ้ขา้ไปจดัเกบ็ขอ้มูลและจดัเวทีเสวนา จดัทาํแผนทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีสมคัร
เขา้ร่วมโครงการวิจยั พบวา่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยั ส่วนใหญ่ดาํเนินธุรกิจ
จดัหาปุ๋ยมาจาํหน่ายแก่สมาชิกทั้งในรูปปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์
  วนัท่ี 18 มิถุนายน 2549 ทีมวิจยั จดัเวทีเสวนา  ณ   บา้นบางเตยใต ้หมู่ท่ี 7   ตาํบลบางเตย   
อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ไดน้าํขอ้มูลการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ  มาช้ีแจงเพื่อใหแ้ต่ละกลุ่มรับทราบการ
ดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มอ่ืน และเสวนา เร่ืองการจดัซ้ือปุ๋ยร่วมกนัของสหกรณ์กองทุนสวนยาง มาเล่าใหเ้วที
รับทราบ ซ่ึงท่ีประชุมไดร่้วมกนัอภิปราย และมีความเห็นวา่ หากจะไดมี้การรวมตวัจดัซ้ือปุ๋ยร่วมกนั จะเกิดพลงั
ในการต่อรอง ซ่ึงไดต้กลงร่วมกนัจดัตั้งเป็นเครือข่าย ช่ือ  “เครือข่ายปุ๋ยพงังา” โดยมีกลุ่มสมคัรใจเขา้ร่วม
เครือข่าย จาํนวน 26 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

1)  สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตนจาํกดั 
  2)  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางหลาม จาํกดั 
  3)  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบ่อแสนจาํกดั 
  4)  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. พงังา จาํกดั 
  5)  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นดอกแดง จาํกดั 

6)  กลุ่มเกษตรกรทาํสวนบางนายสี 
7)  กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคตาํบลบ่อแสน 

  8)  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นเผล   
9)  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นปากพู ่จาํกดั 

  10) กลุ่มสตรีทาํหวายบางวนั(กลุ่มจกัรสาน)  
11) กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบางเตยใต ้

  12) กลุ่มเกษตรกรทาํสวนเหมาะพฒันา 
  13) สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางวนั จาํกดั 

14) กลุ่มเกษตรกรทาํสวนลาํภี 
15) กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นหวัสวน – โชคอาํนวย 
16) กลุ่มเกษตรกรทาํสวนเหล 
17) กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตหมู่ 3 ตาํบลกะไหล 
18) สหกรณ์การเกษตรทา้ยเหมือง จาํกดั  
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19) กลุ่มเกษตรกรทาํสวนท่าอยู ่ 
20) สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรพงังา จาํกดั 
21)สหกรณ์การเกษตรคุระบุรี จาํกดั  
22) สหกรณ์การเกษตรทบัปุด จาํกดั 
23) สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นทุ่งคาโงก จาํกดั 
24) สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นควน จาํกดั 
25) สหกรณ์กองทุนสวนยางลาํวะนอก จาํกดั 
26) สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นตากแดด จาํกดั 

การดําเนินการปัจจุบันของเครือข่าย 
  1. การเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย โดยกาํหนดใหมี้คณะกรรมการตามจาํนวนกลุ่มท่ีสมคัร
ใจเขา้ร่วมเครือข่าย และตวัแทนกลุ่ม ไดเ้ลือกตั้งกนัเอง เลือกคณะกรรมการ บริหารจาํนวน 4 คน ประกอบดว้ย 
นายสุรสิทธ์ิ  หสันี เป็นประธานเครือข่าย นายประนอม  เพชรแกว้   เป็นรองประธานเครือข่าย  นายนริศ     
จิตรแกว้ เป็นเลขานุการ และนางสุกลัยา  ทองเรือง เป็นเหรัญญิก 
  2. การประชุมเพื่อร่วมจดัทาํแผนปฏิบติังานเครือข่าย เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2549  ณ   บา้นนาใน   
หมู่ท่ี 2   ตาํบลบางทอง   อาํเภอทา้ยเหมือง   จงัหวดัพงังา  
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย 
  วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อเพิ่มอาํนาจการต่อรองในการจดัซ้ือปุ๋ยร่วมกนั 
  2. เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิต ใหก้บัสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ  
  3. เพื่อใหส้มาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมขององคก์ร  
 เป้าหมาย 
  1. สมาชิกลดตน้ทุนการผลิต สามารถซ้ือปุ๋ยราคาถูกลงร้อยละ 2 
  2. สมาชิกมีส่วนร่วมในการทาํธุรกิจกบัเครือข่าย ร้อยละ 50 
  3. กลุ่มสามารถดาํเนินธุรกิจบริการสมาชิกไดเ้พิ่มข้ึน 
  4. กลุ่มมีรายไดเ้พิ่ม 
 แนวทางการดาํเนินการของเครือข่ายตามกรอบของทมีวจัิย 
  ทีมวิจยัจงัหวดัพงังา ไดก้าํหนดกรอบการดาํเนินการไว ้11  ขั้นตอน  เครือข่ายปุ๋ยพงังา สามารถ
ดาํเนินการไดด้งัน้ี 
  1. ขั้นตอนท่ี 1-7  สามารถดาํเนินการไดค้รบถว้น และทุกเครือข่าย 
  2. จดัตั้งเครือข่ายเม่ือวนัท่ี  18  มิถุนายน 2549  มีกลุ่มร่วมจดัตั้ง จาํนวน 26 กลุ่ม 
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  3.เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายระดบัจงัหวดั โดยใหต้วัแทนกลุ่มท่ีสมคัรในเขา้ร่วม เครือข่าย
เป็นกรรมการกลุ่มละ 1 คน และไดเ้ลือกตั้งเป็นเอง เป็นประธานเครือข่าย รองประธานเครือข่าย เลขานุการ และ
เหรัญญิก ดาํเนินการแลว้เสร็จเม่ือ 18  มิถุนายน  2549 
  4. การจดัทาํแผนปฎิบติังานเครือข่าย ไดจ้ดัทาํแลว้เม่ือวนัท่ี  3  สิงหาคม  2549 ณ บา้นนาใน 
หมู่ท่ี 2  ตาํบลบางทอง  อาํเภอทา้ยเหมือง  แต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการตามแผนปฏิบติังาน กิจกรรมท่ีกาํหนดในแผน 
      4.1 แผนการหาคู่คา้และจดัทาํทะเบียนคู่คา้ 
      4.2 แผนสาํรวจความตอ้งการปุ๋ยเคมี 
      4.3 แผนการใหค้วามรู้การใชปุ๋้ยเคมีแก่สมาชิก 
     4.4 แผนรณรงคก์ารใชปุ๋้ยเคมีควบคู่ปุ๋ยอินทรีย ์
     4.5 แผนใหรั้บสมาชิกเพิ่ม 
  5. การหนุนเสริม ทีมวิจยัเขา้ไดเ้ขา้ไปหนุนเสริมเครือข่าย ปุ๋ยพงังา ตามกรอบท่ีกาํหนดทุก
ขั้นตอนซ่ึงสามารถสรุป ไดด้งัน้ี 
      5.1 การหนุนเสริมในการจดัทาํแผนทิศทางการดาํเนินการของกลุ่มก่อนการจดัตั้งเครือข่าย  
โดยการเชิญแกนนาํกลุ่ม ๆ ละ 5-10  คน  มาร่วมเปิดเวทีเสวนา  วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  ภายนอก 
(วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ อุปโภคบริโภค)  กาํหนดวิสยัทิศทาง กาํหนดแผนทิศทางการดาํเนินการ  กาํหนดแผน
ปฎิบติังาน ระยะ 3  ปี 
     5.2 การเปิดเวทีช้ีแจงขอ้มูลต่างๆ ของกลุ่มท่ีร่วมโครงการวิจยั เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ 
จดัตั้งเครือข่าย 
     5.3 การเปิดเวที เสวนา จดัทาํแผนการปฎิบติังานเครือข่ายโดยการเชิญคณะกรรมการเครือข่าย
ร่วมจดัทาํแผนปฏิบติังาน 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
                1. ความสามารถของเครือข่ายในการต่อรองกบับริษทัผูผ้ลิต  
      2. ราคาและคุณภาพของปุ๋ยท่ีเครือข่ายจดัซ้ือ 
     3. ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของกลุ่ม 
      4. ศกัยภาพของตวัแทนกลุ่มท่ีร่วมเป็นกรรมการเครือข่าย 
      5. การหนุนเสริมของหน่วยงานราชการ เช่น สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั และสาํนกังานกองทุน
สงเคราะห์การทาํสวนยาง 
      6. สมาชิกของกลุ่มท่ีร่วมเครือข่ายมีความจาํเป็นตอ้งใชปุ๋้ยเคมีอยูแ่ลว้ ในปริมาณมาก  
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4.2.5 เครือข่ายสินค้า OTOP  พงังา 
 ความเป็นมาของเครือข่าย 

  เครือข่ายสินคา้ OTOP เป็นเครือข่ายท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ โดยการหนุนเสริมของทีมวิจยัจงัหวดัพงังา  
เม่ือวนัท่ี  18  มิถุนายน  2549  โดยมีสมาชิกแรกตั้งจาํนวน  8  กลุ่ม และมีกลุ่มสมคัรเขา้รวมใหม่ จาํนวน 2  กลุ่ม 
รวมเป็น 10 กลุ่ม สามารถลาํดบัความเป็นมาของเครือข่ายไดด้งัน้ี 
  ระหวา่งเดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2548 และระหวา่งเดือน มกราคม – เมษายน 2549 ทีมวิจยั  
โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา  ไดด้าํเนินการไปจดัเกบ็ขอ้มูลและจดัเวทีเสวนา
ทาํแผนทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่มทาํใหไ้ดรั้บทราบ การดาํเนินงานของกลุ่ม  กิจกรรมของกลุ่ม ตวัสินคา้
และผลิตภณัฑ ์ ตลอดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของกลุ่ม ปัญหาหน่ึงท่ีพบในกลุ่มท่ีผลิตสินคา้ OTOP ของ
ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม คือ ปัญหาการตลาด สินคา้หรือผลิตภณัฑ ์  ผลิตออกมาแลว้จาํหน่ายไม่ได ้ขายไดร้าคาไม่คุม้
ตน้ทุน และทีมวิจยัไดศึ้กษาต่อไป ทาํใหไ้ดท้ราบวา่ กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ OTOP ไดพ้ยายามรวมตวัเป็นเครือข่ายทั้ง
ระดบัอาํเภอและระดบัจงัหวดั  โดยการผลกัดนัของหน่วยงานราชการ เช่น เครือข่ายผูผ้ลิตและจาํหน่ายดอกไม้
ใบยางพารา แต่ยงัไม่เกิดผลในทางปฎิบติัท่ีเป็นรูปธรรม 
  วนัท่ี  18  มิถุนายน  2549 ทีมวิจยัจงัหวดัพงังา  โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นท่ีจงัหวดัพงังา ไดจ้ดัเวทีเสวนาและนาํปัญหาท่ีพบมาพดูคุยกบักลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ OTOP และสินคา้อ่ืนๆ เช่น 
ผา้บาติก  ดอกไมใ้บยางพารา ขนม   เคร่ืองแกง ฯลฯ  เพื่อกาํหนดแนวทางร่วมกนั  ในการแกปั้ญหาการตลาด
ของสินคา้ OTOP  โดยจดัเครือข่ายสินคา้ OTOP  ซ่ึงมีกลุ่มท่ีสนใจเขา้ร่วมเครือข่ายคร้ังแรก  จาํนวน  8  กลุ่ม  
และกลุ่มสมคัรเขา้ร่วมเครือข่ายเพิ่มอีก 2  กลุ่ม รวมเป็น  10  กลุ่ม ประกอบดว้ย  
  1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบ่อแสน  จาํกดั 
  2.กลุ่มผูเ้ล้ียงสุกรบา้นนํ้าเคม็ 
  3. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตทุ่งดาบทอง 
  4. กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมสร้างตนเองทา้ยเหมือง 
  5. กลุ่ม O1 – บาติก  ตาํบลนบปริง 
  6.กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นตน้มวง 
  7. กลุ่มแม่บา้นฝ่ายท่า 
  8. กลุ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูปนํ้ายางพารา 
  9. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเกา้เจา้ 
  10. กลุ่มแม่บา้นเกษตรพรุภีพฒันา 
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การดําเนินการปัจจุบันของเครือข่ายปัจจุบัน 
 1. เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายระดบัจงัหวดั จาํนวน 5  คน  ไดแ้ก่ 
          1.1. นางจิตรา  เทพบุตร ประธานเครือข่าย 
          1.2. นางอุทยัวรรณ    ผลประการ รองประธานเครือข่าย 
          1.3. นางสุกญัญา   ชาํนาญกิจ เลขานุการ 
          1.4  นางนํ้าออ้ย    หกหนู  ประชาสมัพนัธ์ 
          1.5. นางสาวพนูทวี   เมืองแกว้ เหรัญญิก 

  2. ใหก้ลุ่มทุกกลุ่มจดัทาํเอกสารแนะนาํสินคา้ของกลุ่ม เพื่อจะไดช่้วยการประชาสมัพนัธ์ 
 3. จดัทาํแผนปฎิบติังานของเครือข่าย 

  4. รับสมาชิกเพิ่มจาํนวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเกา้เจา้  และกลุ่มแม่บา้นเกษตร
พฒันา 
วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 
       1. เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัระหวา่งกลุ่มในการจาํหน่ายสินคา้ของกลุ่ม 
  2.  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพฒันาสินคา้ 
  3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนความคิด และการแกปั้ญหาต่างๆ  
เป้าหมาย 
  1. กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ OTOP และสินคา้อ่ืนๆ มารวมตวัเป็นเครือข่ายทั้งหมด 
  2. จดัตั้งศูนยแ์สดงสินคา้ของเครือข่าย 
แนวทางการดาํเนินการของเครือข่ายตามกรอบของทมีวจัิย 
  ทีมวิจยัจงัหวดัพงังา  ไดก้าํหนดกรอบการดาํเนินการไว ้11  ขั้นตอน  เครือข่ายสินคา้ OTOP 
พงังา  สามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี 
  1. ขั้นตอนท่ี 1 – 7   สามารถดาํเนินการไดค้รบถว้น   
  2. การจดัตั้งเครือข่าย จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน  2549  โดยมีกลุ่มร่วมจดัตั้งเครือข่าย คร้ังแรก
จาํนวน  8  กลุ่ม และมีกลุ่มสมคัรเพ่ิมภายหลงัจาํนวน  2  กลุ่ม รวมเป็น 10 กลุ่ม 
  3. การเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย  เครือข่ายกาํหนดใหมี้คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 
จาํนวน  5  คน  ประกอบดว้ย ตาํแหน่งประธานเครือข่าย  รองประธานเครือข่าย เลขานุการ   เหรัญญิก  อยูรั่บ
ตาํแหน่งวาระละ  2 ปี ใหมี้การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายทุก  3  เดือน 
  4. การจดัทาํแผนปฎิบติังานเครือข่าย  จดัทาํแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2549  
โดยมีแนวทางในการดาํเนินการเครือข่าย  เครือข่ายสินคา้ OTOP เป็นการรวมตวั   เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ในการจาํหน่ายสินคา้  เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ลดภาระการตลาด โดยทาํการประชาสมัพนัธ์สินคา้เพือ่
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ส่งเสริมการขายร่วม มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการพฒันารูปแบบคุณภาพสินคา้ใชเ้ครือข่ายเปิดเวทีใน
การพบปะแสดงความคิดเห็นและแกปั้ญหาต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดในการดาํเนินการ  ไดแ้ก่ 
     4.1 แผนการแลกเปล่ียนขอ้มูลสินคา้ของแต่ละกลุ่มเพื่อใหทุ้กกลุ่มรู้จกั สินคา้   ของกลุ่ม อ่ืน
เพื่อสามารถช่วยเสนอขายสินคา้ 
     4.2 แผนจดัสถานท่ีแสดงผลิตภณัฑ ์ร่วมกนัโดยประสานงานกบัหน่วยงานราชการท่ี
สนบัสนุนส่งเสริม 
      4.3 แผนการรับสินคา้ของกลุ่มอ่ืนๆ ไปวางจาํหน่าย ณ จุดวางขายสินคา้ของกลุ่ม 
     4.4 แผนจดัทาํแฟ้มเสนอรายสินคา้ร่วมกนัเพื่อแนะนาํสินคา้ของเครือข่าย 
     4.5 แผนจดัเวทีเสวนา แลกเปล่ียน พฒันาการของสินคา้สรุปผลการดาํเนินการ และปัญหา
อุปสรรคของกลุ่มของเครือข่ายปีละ 1  คร้ัง 
     4.6 แผนการตั้งตวัแทนเพื่อทาํตลาดร่วมกนัหรือแต่งตั้งตวัแทนเครือข่าย      ไปขายหรือแสดง
สินคา้ตามงานต่างๆ  
     4.7 แผนการจดัทาํเวบ็ไซดข์องเครือข่าย เพื่อเสนอขายสินคา้ 
  5. การหนุนเสริม ทีมวิจยัเขา้ไปหนุนเสริมเครือข่ายสินคา้ OTOP  พงังา  ตามขั้นตอน
กระบวนการสร้างเครือข่ายตามกรอบท่ีกาํหนด สามารถการหนุนเสริม ไดด้งัน้ี 
     5.1 การจดัทาํแผนทิศทางการดาํเนินงาน ทีมวิจยัเขา้ไปดาํเนินการหนุนเสริมจดัทาํแผนทิศ
ทางการดาํเนินงาน ของกลุ่มต่าง ๆ ก่อนจดัตั้งเป็นเครือข่าย  โดยเชิญแกนนาํกลุ่ม ๆ ละ 5 – 10 คน มาร่วมเสวนา
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  ภายใน (วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ อุปสรรค โอกาส)  กาํหนดวิสยัทศัน์ 
กาํหนดแผนทิศทางการดาํเนินงาน  กาํหนดแผนทิศทางการดาํเนินงาน กาํหนดแผนปฎิบติังานระยะ 3  ปี 
     5.2 การเปิดเวทีแจงขอ้มูลต่างๆ ของกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยั เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ตดัสินใจ  เขา้ร่วมจดัตั้งเครือข่าย 
     5.3   การเปิดเวทีเสวนา  จดัทาํแผนปฏิบติังานเครือข่ายโดยการเชิญคณะกรรมการเครือข่าย
มาจดัทาํแผนปฎิบติังาน   
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
  1.คณะกรรมการเครือข่าย เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์และเป็นท่ียอมรับ ของกลุ่มและเครือข่าย 
  2. การสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ ซ่ึงเป็นผูส่้งเสริมกลุ่มอยา่งจริงจงั 
  3. กลุ่มมีการพฒันารูปแบบสินคา้อยา่งต่อเน่ือง และทนัต่อความเปล่ียนแปลงต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ 
  4.สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา รับในการหนุนเสริมเครือข่ายต่อจากทีมวิจยั 
  5. กลุ่มมีความไวว้างใจกนั และสามารถตั้งตวัแทนในการจาํหน่ายสินคา้ 
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4.2.4  เครือข่ายยางพาราพงังา  
 ความเป็นมาของเครือข่าย 
  เครือข่ายยางพาราพงังา จาํกกั เป็นเครือข่ายท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่  โดยการหนุนเสริมของทีมวิจยั
จงัหวดัพงังา  เม่ือวนัท่ี  18  มิถุนายน  2549  ซ่ึงเกิดจากการรวมตวัของสหกรณ์กองทุนสวนยาง  และกลุ่ม
เกษตรกรท่ีทาํธุรกิจเก่ียวกบัการรวบรวมยางพารา  จาํนวน   9   กลุ่ม  ซ่ึงสามารถลาํดบัความเป็นมาของเครือข่าย
ไดด้งัน้ี.- 
  เม่ือปี พ.ศ. 2536 – 2537  รัฐบาลภายใตก้ารนาํของ ฯ พณ ฯ  นายกรัฐมนตรีนายชวน  หลีกภยั  
ไดจ้ดัสรรงบประมาณผา่นสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางสร้างโรงงานแปรรูปนํ้ายางโดยนาํนํ้ายาง
สดมาแปรรูปเป็นยางแผน่รมควนั  และยางแผน่อบแหง้  กาํลงัการผลิตโรงงานละ  1,500  กิโลกรัมต่อวนั  แลว้
มอบใหเ้กษตรกรชาวสวนยาง  ซ่ึงรวมตวักนัจดัตั้งเป็นสหกรณ์กองทุนสวนยาง   เป็นผูบ้ริหาร  ในจงัหวดัพงังามี
สหกรณ์กองทุนสวนยาง  รวม  31  สหกรณ์  แต่มีเพียง  16  สหกรณ์    ท่ีสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจน
มาถึงปัจจุบนั สหกรณ์เหล่าน้ีไดด้าํเนินธุรกิจในการรวบรวมนํ้ายางสด  มาแปรรูปเป็นยางแผน่รมควนั  รวบรวม
ยางแผน่ดิบ  เม่ือผลิตหรือรวบรวมไดแ้ลว้  สหกรณ์จะนาํไปขายใหก้บับริษทัเอกชน  ตลาดกลางยางพารา  หรือ
อาจจะใหพ้อ่คา้มาประมูลรับซ้ือในพื้นท่ี  สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางในเขตพื้นท่ีอาํเภอเมือง  
ไดพ้ยายามประสานเพ่ือใหส้หกรณ์กองทุนสวนยาง  ไดม้าร่วมมือกนัหลายกิจกรรม  เช่น  การร่วมจดัซ้ือปุ๋ย
รวมกนั  การพบปะแลกเปล่ียนขอ้มูลการตลาด  การผลิตและปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนั  แต่ยงัไม่ถึงขั้นการรวบรวม
ผลผลิตเพื่อขายร่วมกนั 
  ขณะเดียวกนักลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัพงังาส่วนหน่ึงกไ็ดด้าํเนินการรวบรวมยางแผน่ดิบ
จากสมาชิก  บางกลุ่มมีการรวบรวมนํ้ายางสดมาแปรรูปเป็นยางแผน่ดิบ  เพื่อจาํหน่ายร่วมกนั  โดยวิธีนาํไปขาย
ใหก้บับริษทัเอกชน  ท่ีเสนอราคาดี   ตลาดกลางยางพาราหรือวิธีใหพ้อ่คา้  เขา้มาประมูลซ้ือในพื้นท่ี   กลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีปริมาณธุรกิจมาก  ไดแ้ก่กลุ่มเกษตรกรทาํสวนท่าอยู ่  กลุ่มเกษตรกรทาํสวนทา้ยเหมือง  กลุ่ม
เกษตรกรทาํสวนโคกกลอย  
  การดาํเนินธุรกิจการรวบรวมยางพาราในจงัหวดัพงังาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  อยูใ่น
ลกัษณะต่างคนต่างทาํ  แมจ้ะมีความพยายามจะร่วมจดัตั้งเป็นเครือข่าย  แต่ไม่ประสบความสาํเร็จ   จากการเปิด
เวทีเสวนาในการจดัทาํแผนทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม  ไดมี้การเสนอแนวคิดการรวบรวมสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร  เพือ่จดัตั้งเป็นเครือข่าย  แต่ยงัไม่สามารถดาํเนินการได ้ จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี  18  มิถุนายน  2549  ทีม
วิจยัไดจ้ดัเวทีเสวนาไดน้าํแนวคิดเร่ืองดงักล่าวไปช้ีแจงต่อเวที  ท่ีประชุมไดร่้วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและ
ไดข้อ้สรุปใหจ้ดัตั้งเครือข่าย  ช่ือ  “เครือข่ายยางพาราพงังา”  มีกลุ่มสมคัรเขา้ร่วมเครือข่าย  จาํนวน  9  กลุ่ม   
ประกอบดว้ย  
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 1.   สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จาํกดั 
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบ่อแสน จาํกดั 
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นดอกแดง จาํกดั 
4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางทอง จาํกดั 
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นปากพู ่จาํกดั 
6. สหกรณ์กองทุนสวนยางลาํแก่นพฒันา จาํกดั    
7. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนลาํภี 
8. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนท่าอยู ่
9. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนเหล 

การดําเนินการปัจจุบันของเครือข่าย 
  1.  การเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายระดบัจงัหวดั  จาํนวน  9  คน  เพื่อดาํเนินการบริหาร
จดัการเครือข่ายใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง โดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บเลือกตั้งกนัเองเป็นประธาน
หน่ึงคนรองประธานสองคน  เหรัญญิกหน่ึงคน  และเลขานุการหน่ึงคน  ส่วนท่ีเหลือเป็นคณะกรรมการ 
  2.  ร่วมจดัทาํแผนการดาํเนินงานของเครือข่าย  เม่ือวนัท่ี  3  สิงหาคม  2549 
 วตัถุประสงค์/เป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อจดัใหมี้แผนการตลาดในลกัษณะเก้ือกลูกนั  มีการจดัทาํแผนการตลาดร่วมกนั  
  2.เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารการตลาดขอ้มูลการผลิต ปัญหาอุปสรรค  และ
แสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่ม 
เป้าหมาย 
  1.  แสวงหาความร่วมมือจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ใหไ้ด ้ 52  คร้ัง 
  2.  การสร้างมาตรฐานผลผลิตยางโดยการคดัเกรดใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
แนวทางการดาํเนินการของเครือข่ายตามกรอบของทมีวจัิย 
 ทีมวิจยัจงัหวดัพงังา  ไดก้าํหนดกรอบการดาํเนินการไว ้11  ขั้นตอน  เครือข่ายยางพาราพงังา   สามารถ
ดาํเนินการไดด้งัน้ี 
  1. ขั้นตอนท่ี 1 – 7   สามารถดาํเนินการไดค้รบถว้น   
  2. การจดัตั้งเครือข่าย จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน  2549  โดยมีกลุ่มร่วมจดัตั้งเครือข่าย   
จาํนวน  9   กลุ่ม   
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  3. การเลือกตั้งคณะกรรมกาเครือข่าย การเลือกตั้งคณะกรรมการ ไดด้าํเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายระดบัจงัหวดั จาํนวน 9  คน เพื่อดาํเนินการบริหารจดัการเครือข่าย เม่ือวนัท่ี  18  
มิถุนายน 2549  
  4.การจดัทาํแผนการปฏิบติังาน ไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติังานโดยเชิญกลุ่มต่าง ๆ ท่ีร่วมจดัตั้ง
เครือข่ายจดัทาํแผนปฏิบติังาน เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2549 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดงัน้ี 
     4.1 แผนการจดัทาํแผนการตลาดร่วมกนั 
       4.2 แผนการจดัเวทีแลกเปล่ียนขอ้มูล 
       4.3 แผนการประชุมทาํความเขา้ใจกบัคู่คา้ 
     4.4 แผนการประสานงานกบัสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง 
       4.5 แผนการรับสมาชิกเครือข่ายเพิ่ม 
  5. การปฏิบติัตามแผนยงัไม่ไดด้าํเนินการ 
  6. การหนุนเสริม ทีมวิจยัไดเ้ขา้หนุนเสริมเครือข่ายยางพาราตามขั้นตอน  กระบวนการสร้าง
เครือข่ายตามกรอบท่ีกาํหนด  สามารถสรุปการหนุนเสริมของทีมวิจยัไดด้งัน้ี 
            6.1 การจดัทาํแผนทิศทางการดาํเนินงาน     ทีมวิจยัเขา้ไปดาํเนินการหนุนเสริมจดัทาํแผน ทิศ
ทางการดาํเนินงาน ของกลุ่มต่าง ๆ ก่อนจดัตั้งเป็นเครือข่าย  โดยเชิญแกนนาํกลุ่ม ๆ ละ 5 – 10 คน มาร่วมเสวนา
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  ภายใน ( วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ อุปสรรค โอกาส ) กาํหนดวิสยัทศัน์ 
กาํหนดแผนทิศทางการดาํเนินงาน  กาํหนดแผนทิศทางการดาํเนินงาน กาํหนดแผนปฎิบติังานระยะ 3  ปี 
     6.2 การเปิดเวทีแจงขอ้มูลต่างๆของกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยัเพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ  
เขา้ร่วมจดัตั้งเครือข่าย 
     6.3  การเปิดเวทีเสวนา  จดัทาํแผนปฏิบติังานเครือข่ายโดยการเชิญคณะกรรมการเครือข่ายมา
จดัทาํแผนปฎิบติังาน   
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
                1. การหนุนเสริมของทีมวิจยั ในการจดัแผนปฏิบติังานเครือข่ายท่ีชดัเจน 
                2.การสนบัสนุนของสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางและสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั
พงังา 
                3.  การปรับตวัในวิธีการทาํงานและวฒันธรรมท่ีต่างกนั  ระหวา่งองคก์รและกลุ่มเกษตรกร 
                   4.  ความตั้งใจและความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของกลุ่ม 
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บทที ่5 
บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 

 5.1 ตัวแบบในการวเิคราะห์ 
              วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการ โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ี
จงัหวดัพงังา  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม องคก์รประชาชนและสหกรณ์ในพื้นท่ี
จงัหวดัใหเ้กิดการหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพคนและองคก์รในการแกปั้ญหาความยากจน     จาก
วตัถุประสงคด์งักล่าว ทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปหนุนเสริมตามขั้นตอน กระบวนการสร้างเครือข่ายท่ีกาํหนด 
ซ่ึงในการดาํเนินการระยะแรกจะเขา้ไปหนุนเสริมใหก้ลุ่มเขม้แขง็  โดยการจดัเวทีเสวนา วิเคราะห์ 
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มและจดัทาํแผนทิศทางการดาํเนินงาน และในระยะท่ี 2  จะเป็นการหนุนเสริมให้
กลุ่มเหล่า นั้น รวมตวัเป็นเครือข่าย โดยทีมวจิยัเขา้ไปหนุนเสริมใหเ้กิดการรวมตวัเป็นเครือข่าย  
จาํนวน 6 เครือข่าย ไดแ้ก่ เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา  เครือข่าย  Home Stay  พงังา   เครือข่ายขา้วสาร
และสินคา้อุปโภคบริโภคพงังา  เครือข่ายปุ๋ยพงังา  เครือข่ายสินคา้ OTOP  พงังา  และเครือข่าย
ยางพาราพงังา  ซ่ึงเครือข่ายเหล่าน้ี ไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ เป้าหมายและกิจกรรมในการดาํเนินการ 
การหนุนเสริมใหเ้กิดเครือข่ายจะบรรลุวตัถุประสงคใ์นการแกปั้ญหาความยากจน     ตามท่ีโครงการ 
วิจยัฯ กาํหนดหรือไม่ ในความเป็นจริงอาจจะไม่สามารถตอบไดโ้ดยตรง เพราะวา่การแกปั้ญหาความ
ยากจน ไม่สามารถจะแกไ้ด ้ โดยใชว้ิธีใด วิธีหน่ึง เพียงวิธีเดียว ตอ้งใชห้ลายวธีิร่วมกนั สาํหรับ
แนวทางการแกปั้ญหาความยากจนท่ีรัฐบาลกาํหนดมี  3  แนวทาง  คือการเพ่ิมรายได ้การลดรายจ่าย  
และการขยายโอกาส  หากนาํแนวทางการแกปั้ญหาดงัดงักล่าว  มาร่วมวิเคราะห์ร่วมกบัการดาํเนินกิจ 
กรรมตามวตัถุประสงค ์  เป้าหมายของเครือข่าย แต่ละเครือข่าย กจ็ะสามารถอธิบายไดว้า่เป็นกิจกรรม
ของเครือข่ายเหล่านั้นสามารถแกปั้ญหาความยากจน  ตามแนวทางท่ีรัฐบาลกาํหนดไดอ้ยา่งไรซ่ึง
สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี
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5.1.1 เครือข่ายกจิกรรมหลกั จํานวนกลุ่ม จํานวนสมาชิกและจํานวนสมาชิกของกลุ่มทีจ่ดทะเบียนคนจน ซึ่งเข้าร่วมเครือข่าย 

          ตารางที ่5.1  ข้อมูลเครือข่ายกจิกรรมหลกั จํานวนกลุ่ม จํานวนสมาชิกและจํานวนสมาชิกของกลุ่มทีจ่ดทะเบียนคนจน ซึ่งเข้าร่วมเครือข่าย 

เครือข่าย กจิกรรมหลกั 
จํานวนกลุ่มที่

ร่วมเครือข่าย 
จํานวนสมาชิก

(คน) 

สมาชิกกลุ่มทีจ่ดทะเบียนคนจน 

 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา 
2. เครือข่าย Home Stay พงังา 
 
3. เครือข่ายขา้วสารและสินคา้  
    อุปโภคบริโภค 
4. เครือข่ายปุ๋ยพงังา 
  
 
5. เครือข่ายสินคา้ OTOP พงังา 
 
 
6. เครือข่ายยางพาราพงังา 

- การรวบรวมผลไมข้องสมาชิกแต่ละกลุ่ม เพื่อจาํหน่ายร่วมกนั 
 - เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว (จดัโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกนั) 
- เชื่อมโยงกิจกรรมการตลาด (ส่งลกูคา้ใหก้นั) 
- รวมกนัจดัซื้อขา้วสารและสินคา้อุปโภคบริโภค เพื่อลด 
   ค่าใชจ้่ายในครัวเรือน 
- รวมกนัจดัซื้อปุ๋ย เพื่อเพิ่มอาํนาจต่อรอง ลดตน้ทุนการผลิต   
    
    
- สนบัสนุนซึ่งและกนั ในการช่วยการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ 
  ของกลุ่มในเครือข่าย 
- ตั้งตวัแทนเพื่อจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่มในเครือข่าย 
-  จดัทาํแผนการตลาดเพื่อกาํหนดแนวทางการตลาดร่วมกนั 
   เกื้อกลูกนั 

16(1) 
12 (0) 

 
20 (1) 

 
26 (2) 

 
 

10 (0) 
 
 

9 (0) 

1,591 
1,053 

 
2,021 

 
6,382 

 
 

344 
 
 

1,215 
 
 

506 
256 

 
527 

 
1,415 

 
 

152 
 
 

448 

31.80 
24.31 

 
26.08 

 
22.17 

 
 

44.19 
 
 

36.87 

  
หมายเหตุ ขอ้มลูจาํนวนกลุ่มภายในวงเลบ็ เป็นจาํนวนกลุ่มที่ร่วมจดัตั้งเครือข่ายโดยไม่สมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยั จึงไม่ไดน้าํขอ้มูลจาํนวนสมาชิกมาแสดงในตารางนี้ 
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จากตารางท่ี 5.1 พบวา่เครือข่ายท่ีจดัตั้งจาํนวน  6   เครือข่าย แต่ละเครือข่ายกาํหนดกิจกรรมหลกั  
จาํนวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายจาํนวนสมาชิก กลุ่มรวม และจาํนวนสมาชิกกลุ่มท่ีจดทะเบียนคนจน ซ่ึงเขา้ร่วม
เครือข่าย โครงการวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละเครือข่าย ดงัน้ี 
 1. เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา  กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ การรวบรวมผลไมข้องสมาชิกแต่ละกลุ่ม เพื่อ
จาํหน่ายร่วมกนั โดยกาํหนดจุดรับซ้ือของเครือข่ายทุกอาํเภอ ๆละ 1 จุด (ยกเวน้อาํเภอเกาะยาว)  รวม 7  จุด 
กลุ่มเขา้ร่วมเครือข่ายจาํนวน  16  กลุ่ม เป็นกลุ่มท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยั จาํนวน  15   กลุ่ม  และเป็นกลุ่มท่ี
ไม่สมคัรเขา้ร่วมโครงการวจิยั จาํนวน  1  กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มมงัคุดตาํบลบางไทร  มีสมาชิกรวม  1,591  คน เป็น
สมาชิกจดทะเบียนคนจนจาํนวน  506  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.80   
 2. เครือข่าย Home Stay พงังา กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ เช่ือมโยงกิจกรรมการตลาด(ส่งลูกคา้ใหก้บั
สมาชิก) และกิจกรรมเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว (จดัโปรแกรมการท่องเท่ียวใหลู้กคา้ร่วมกนั) มีกลุ่มเขา้ร่วม
เครือข่ายจาํนวน 12 กลุ่ม สมาชิกรวม 1,053 คน  เป็นสมาชิกจดทะเบียนคนจนจาํนวน 256  คน  คิดเป็นร้อยละ 
24.31   
 3. เครือข่ายขา้วสารและสินคา้อุปโภคบริโภคพงังา  กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ การรวมกนัจดัซ้ือขา้วสาร
และสินคา้อุปโภค บริโภค เพื่อลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน มีกลุ่มสมคัรเขา้ร่วมเครือข่าย 20 กลุ่ม โดย เป็นกลุ่มท่ี
สมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยั จาํนวน  19   กลุ่ม  และเป็นกลุ่มท่ีไม่สมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยั จาํนวน  1  กลุ่ม 
ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. พงังา  จาํกดั มีสมาชิกรวม 2,021  คน คน เป็นสมาชิกจด
ทะเบียนคนจนจาํนวน  527  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.08  
 4. เครือข่ายปุ๋ยพงังา  กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ การรวมกนัจดัซ้ือปุ๋ย เพื่อเพิม่อาํนาจการต่อรองเป็นการ
ลดตน้ทุนการผลิตมีกลุ่มร่วมเครือข่าย26 กลุ่ม เป็นกลุ่มท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยั  จาํนวน  24  กลุ่ม และเป็น
กลุ่มท่ีไม่สมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยั จาํนวน  2   กลุ่ม ไดแ้ก่  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. พงังา  
จาํกดั และ สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นตากแดด จาํกดั มีสมาชิกรวม 6,832  คน คน เป็นสมาชิกจดทะเบียนคน
จนจาํนวน  1,415  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.17 
 5. เครือข่ายสินคา้ OTOP  พงังา กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในการช่วยกนั
จาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่มเครือข่าย และแต่งตั้งตวัแทนเพ่ือจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่มเครือข่าย มีกลุ่มเขา้ร่วม
เครือข่ายจาํนวน 10  กลุ่ม จาํนวนสมาชิกรวม 344 คน เป็นสมาชิกจดทะเบียนคนจน จาํนวน 152  คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.19   
 6.เครือข่ายยางพาราพงังา กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ จดัทาํแผนการตลาดเพ่ือกาํหนดแนวทางการตลาด
ร่วมกนั เก้ือกลูกนั  มีกลุ่มเขา้ร่วมเครือข่ายจาํนวน  9  กลุ่ม จาํนวนสมาชิกรวม 1,215 คน เป็นสมาชิกจด
ทะเบียนคนจน จาํนวน 448  คน คิดเป็นร้อยละ 36.8
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5.1.2 การวเิคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน  
         ตารางที ่5.2 การวเิคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน  

เครือข่าย / กจิกรรม 
แนวทางแก้ปัญหาความยากจน (ตวัชี้วดั) จํานวนสมาชิกจดทะเบยีน

คนจนทีร่่วมใน 
เครือข่าย / กจิกรรม ลดรายจ่าย เพิม่รายได้ ขยายโอกาส 

1. เครือข่ายตลาดผลไม้พงังา  
    - กิจกรรมรวบรวมผลไมข้องสมาชิกแต่ละกลุ่มเพื่อจาํหน่ายรวมกนั 
2. เครือข่าย Home Stay พงังา  
    - กิจกรรมเชื่อมโยงกิจกรรมการตลาด  (ส่งลกูคา้ใหก้นั) 
    - กิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  (จดัโปรแกรมการท่องเที่ยว ร่วมกนั) 
3. เครือข่ายข้าวสารและสินค้าอุปโภคบริโภค  
    - กิจกรรมรวมกนัจดัซื้อขา้วสารและสินคา้อุปโภคบริโภค เพื่อลดค่าใชจ้่ายใน ครัวเรือน 
4. เครือข่ายปุ๋ยพงังา 
    - กิจกรรมรวมกนัจดัซื้อปุ๋ย เพื่อเพิ่มอาํนาจการต่อร่องราคาและเป็นการลดตน้ทุนการผลิต 
5. เครือข่ายสินค้า OTOP พงังา 
    - กิจกรรมสนบัสนุนซึ่งและกนั ในการช่วยการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ของกลุ่มในเครือข่าย 
   - กิจกรรมตั้งตวัแทนเพื่อจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่มในเครือข่าย 
6.เครือข่ายยางพาราพงังา 
   -  กิจกรรมจดัทาํแผนการตลาดเพื่อกาํหนดแนวทาง การตลาดร่วมกนั เกื้อกลูกนั 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

 
 

 

 
 
- 

 
 

 
 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
- 

 
 

 
 

- 

- 

- 
 

- 
 
- 

 
506(506) 

 

256(0) 
 

507 (507) 
 

1,415(1,415) 
 
 

152 (152) 
 
 

448 (448) 

รวม (กจิกรรม) 5 7 2  

หมายเหตุ   จาํนวนสมาชิก จดทะเบียนคนจนนอกวงเลบ็ เป็นจาํนวนสมาชิกจดทะเบียนคนจนทั้งหมดของเครือข่าย และภายในวงเลบ็เป็นจาํนวน 
                   สมาชิกทะเบียนคนจนที่จะไดร้ับผลประโยชน์  จากการจดัตั้งเครือข่าย 
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จากตารางท่ี 5.2 การวิเคราะห์การสร้างเครือข่ายคุณค่ากบัการแกปั้ญหาความยากจน  เป็นการวเิคราะห์
เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่เครือข่ายท่ีทีมวจิยัหนุนเสริมใหจ้ดัตั้งและกิจกรรมท่ีกาํหนดสามารถ ช่วยแกปั้ญหาความ
ยากจนตามแนวทางการแกไ้ขปัญหาความยากจนท่ีรัฐบาลกาํหนดไว ้ 3 แนวทาง ไดห้รือไม่ อยา่งไร  แนวทาง
ดงักล่าว ไดแ้ก่ การลดค่าใชจ่้าย ซ่ึงหมายถึง การลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  การลดตน้ทุนการผลิต 
(2) การเพิ่มรายได ้หมายถึงการทาํใหมี้รายไดม้ากข้ึน ทั้งการจาํหน่ายสินคา้ไดร้าคาแพงข้ึน  การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินคา้ หรือการหาช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีทาํใหมี้รายไดม้ากข้ึนและ (3) การขยายโอกาสการทาํใหผู้ป้ระสบปัญหา
ความยากจน ไดมี้โอกาสประกอบอาชีพใหม่ เปิดโอกาสใหเ้ขา้ถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัทรัพยากร
สินคา้ แหล่งขอ้มูลสามารถรับรู้ช่องทางการตลาด สามารถลงทุนในกิจการท่ีรัฐบาลสนบัสนุนส่งเสริม ซ่ึง
สามารถวิเคราะห์แต่ละเครือข่ายไดด้งัน้ี                                        

1. เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา  ดาํเนินกิจกรรมรวบรวมผลของสมาชิกแต่ละกลุ่มท่ีรวมตวัเป็น
เครือข่าย การรวมกนัขายเป็นการสร้างอาํนาจการต่อรองเพราะสินคา้มีจาํนวนมาก สามารถทาํตลาดไดก้วา้งข้ึน 
สามารถขายสินคา้ออกนอกแหล่งผลิต เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทาํใหส้มาชิกผูป้ลูกผลไมส้ามารถจาํหน่ายผลไม้
ไดร้าคาสูงข้ึน เป็นการเพิ่มรายไดใ้หค้รัวเรือน จากขอ้มูลการไปเจรจาทาํความตกลงแลกเปล่ียนสินคา้ สามารถ
ตกลงขายมงัคุดและลองกองในพื้นท่ีภาคอีสาน 4  จงัหวดั ราคากิโลกรัมละ  35  บาท และการรวมตวักนัขาย
เป็นการลดภาระในการดาํเนินการ และลดค่าใชจ่้ายในการขายซ่ึงถือเป็นการเพิ่มรายไดใ้นท่ีสุด   
 จากการดาํเนินการดงักล่าว ของเครือข่าย จะช่วยสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นสมาชิกจดทะเบียนคน
จน จาํนวน 506 คน  และสมาชิกท่ีไม่จดทะเบียนคนจน ในการเพิ่มรายไดแ้ละลดค่าใชจ่้ายในการขาย  
 2. เครือข่าย Home Stay พงังา ดาํเนินกิจกรรม Home Stay โดยการเช่ือมโยงการตลาดส่งลูกคา้ให้
กนั หมายถึง การท่ีกลุ่มเครือข่ายส่งนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มของตวัเอง ไปกลุ่มเครือข่าย     เม่ือโปรแกรมท่องเท่ียว
ในกลุ่มส้ินสุดตามความประสงคข์องนกัท่องเท่ียว โดยการช่วยแนะนาํประชาสมัพนัธ์  แหล่งท่องเท่ียว ความ
สวยงาม จุดขายของแต่ละกลุ่ม และการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว (จดัโปรแกรมการท่องเท่ียวร่วมกนั) หมายถึง
การกาํหนดโปรแกรมท่องเท่ียวโดยใชแ้หล่งท่องเท่ียวของกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกนั เช่นกลุ่ม Home Stay บางเตยใต ้
ซ่ึงมีธรรมชาติเป็นเมืองกลางภูเขา กบักลุ่ม Home Stay บางพฒัน ์  ซ่ึงมีธรรมชาติเป็นเมืองริมทะเล การจดั
โปรแกรมของแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 2 กลุ่ม มาเป็นโปรมแกรมเดียวกนั ซ่ึงการเช่ือมโยงจะเช่ือมโยงกบักลุ่มนอก
เครือข่ายดว้ย 
 การดาํเนินการของเครือข่ายดงักล่าว เป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกมีรายไดจ้ากอาชีพใหม่โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียว วิถีชีวิตในชุมชน เป็นจุดขายเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการขยายโอกาส
ใหก้บัชุมชน การดาํเนินกิจกรรมHome Stay เป็นการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของจงัหวดัพงังา จาก
การทดลองเปิดกิจกรรมของกลุ่มHome Stay บางเตยใต ้ตาํบลบางเตย อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา   เม่ือวนัท่ี  18  
มิถุนายน  2549  และกลุ่ม  Home Stay     บา้นนาใน  ตาํบลบางทอง  อาํเภอทา้ยเหมือง  จงัหวดัพงังา เม่ือวนัท่ี  
3  สิงหาคม  2549   เป็นการขยายโอกาสใหก้บัสมาชิกของกลุ่ม  ถึงแมใ้นกลุ่มของ Home Stay จะไม่มีสมาชิกท่ี
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จดทะเบียนคนจนร่วมอยูเ่ลย แต่หากกิจกรรม Home Stay จะสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในพื้นท่ีใด 
ผลประโยชน์จะขยายตวัใหทุ้กคนไดป้ระโยชน์โดยทัว่กนัในกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การมีงานทาํเพิ่มข้ึน  การทาํของ
ท่ีระลึกเพื่อจาํหน่าย การสร้างบริการต่าง ๆ เพื่อรับรองนกัท่องเท่ียว ฯลฯ ทั้งสมาชิกคนจนจดทะเบียน จาํนวน 
256 คน  และสมาชิกท่ีไม่จดทะเบียนคนจน 
 3. เครือข่ายขา้วสารและสินคา้อุปโภคและบริโภค พงังา  ดาํเนินกิจกรรมรวมกนัซ้ือ ขา้วสาร และ
สินคา้อุปโภคบริโภค เพื่อลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือนของสมาชิก โดยเครือข่ายจะดาํเนินการจดัซ้ือขา้วสารและ
สินคา้อุปโภคบริโภคตามความตอ้งการของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีร่วมเครือข่าย ซ่ึงจะเป็นการสัง่ซ้ือรวมกนัจาํนวนมาก 
การจดัซ้ือในลกัษณะดงักล่าวจะเพิ่มอาํนาจต่อรอง จะไดสิ้นคา้ราคาถูก และคุณภาพตรงตามความตอ้งการ จะ
เป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายในครัวเรือนสมาชิก จากขอ้มูลการคา้ขา้วสาร การขายปลีกขา้วสาร จาํนวน 1 ถงั (15 
กิโลกรัม) พอ่คา้จะมีกาํไรประมาณ 10 – 15 บาท 
 จากการดาํเนินการดงักล่าวของเครือข่าย หากสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จะเป็นประโยชน์
กบัสมาชิกท่ีจดทะเบียนคนจน จาํนวน  527  คน  และสมาชิกท่ีไม่จดทะเบียนคนจนทั้งหมด ในการลดค่าใชใ้น
ครัวเรือน ตามแนวทางท่ีรัฐบาลกาํหนดอยา่งมากมายมหาศาล 
 4. เครือข่ายปุ๋ยพงังา  ดาํเนินกิจกรรมรวมกนัจดัซ้ือปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์เพือ่เพิ่มอาํนาจต่อรองในการ
จดัซ้ือ ซ่ึงสามารถจะลดตน้ทุนการผลิต โดยการใหทุ้กกลุ่มท่ีรวมตวั เป็นเครือข่ายสาํรวจความตอ้งการปุ๋ยของ
สมาชิก  และดาํเนินการจดัซ้ือโดยเครือข่ายเป็นผูเ้จรจาต่อรอง และทาํขอ้ตกลงการจดัซ้ือ ซ่ึงจะทาํใหส้มาชิกทุก
กลุ่ม ไดปุ๋้ยท่ีมีราคาถูกลง ไดปุ๋้ยท่ีมีคุณภาพ สามารถลดตน้ทุนในการผลิตยางพาราของสมาชิกท่ีซ้ือผา่น
เครือข่าย จากขอ้มูลของ  8  สหกรณ์กองทุนสวนยางท่ีรวมตวักนัจดัซ้ือปุ๋ยในปี 2548  ซ่ึงมียอดปริมาณสัง่ซ้ือ
ประมาณ 1,000  ตนั สามารถซ้ือปุ๋ยในสูตรเดียวกนั ไดต้ ํ่ากวา่ราคาในทอ้งตลาดประมาณกระสอบ 30 – 50  บาท 
   การดาํเนินดงักล่าวของเครือข่าย  ถือเป็นแนวทางในการช่วยลดค่าใชจ่้าย ทาํใหต้น้ทุนผลิตลดลง 
และทาํใหมี้รายไดเ้พิ่มเน่ืองจากตน้ทุนการผลิตลด  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัสมาชิกท่ีจดทะเบียนคนจน  จาํนวน 
1,415  คน  และสมาชิกท่ีไม่จดทะเบียนคนจนของเครือข่ายทั้งหมด 
 5. เครือข่ายสินคา้ OTOP พงังา  ดาํเนินกิจกรรมสนบัสนุนซ่ึงกนัในการช่วยจาํหน่ายผลิตภณัฑข์อง
กลุ่ม และจดัตั้งตวัแทนเพื่อจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ซ่ึงเป็นการเพิม่ช่องการจาํหน่าย เม่ือสามารถขายไดม้าก
ข้ึน  ผลตอบแทนผูผ้ลิตสินคา้จะมากข้ึน เป็นการเพิ่มรายได ้และการตั้งตวัแทนของเครือข่าย เพือ่นาํผลิตภณัฑ์
ของกลุ่มเครือข่ายเครือข่ายไปจาํหน่ายในโอกาสต่าง ๆ  จะลดภาระการดาํเนินการ และค่าใชจ่้ายในการขาย  
เป็นการลดค่าใชจ่้าย 
 การดาํเนินการดงักล่าวของเครือข่าย เป็นการเพ่ิมรายไดจ้ากการขายท่ีเพิม่จาํนวนข้ึน  และทาํให้
สามารถลดภาระในการดาํเนินการขาย และค่าใชจ่้ายในการขาย  ซ่ึงสมาชิกจดทะเบียนคนจนจาํนวน 152 คน 
และสมาชิกท่ีไม่จดทะเบียนคนจนทั้งหมดจะไดรั้บผลประโยชน์ จากการจดัตั้งเครือข่าย 
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 6.เครือข่ายตลาดยางพารา  ดาํเนินกิจกรรมจดัทาํแผนการตลาด เพือ่กาํหนดแนวทางการตลาด
ร่วมกนั  เก้ือกลูกนั  หมายถึง  กลุ่มท่ีจดัตั้งเครือข่าย ร่วมกนัจดัทาํแผนการตลาด รวบรวมยางพาราร่วมกนั โดย
กาํหนดแนวทางการตลาดใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั เก้ือกลูกนั ในการจดัทาํกิจกรรมแต่ละกลุ่ม จะมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลการผลิต ขอ้มูลการตลาด และปัญหาอุปสรรคต่างๆ เม่ือจดัทาํแผนแลว้เสร็จ กลุ่มทุกกลุ่มจะ
นาํไปดาํเนินการ  ซ่ึงจะมีผลทาํใหมี้อาํนาจกาํหนดทิศทางการตลาด มีอาํนาจต่อรองในการขาย สามารถจาํหน่าย
ยางพาราไดใ้นราคาสูง 
 การดาํเนินการดงักล่าวของเครือข่าย กลุ่มจะมีอาํนาจในการต่อรองและกาํหนดทิศทางการตลาด
ยางพาราในจงัหวดัพงังา เพราะมีเครือข่ายหนุนหลงัซ่ึงสมาชิกจะสามารถเพ่ิมรายไดจ้ากการขายใหก้บัสมาชิก
จดทะเบียนคนจน จาํนวน 448  คน และสมาชิกท่ีไม่จดทะเบียนคนจนของเครือข่ายทั้งหมด 
              5.2 สรุปผลวเิคราะห์บทบาทของเครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 
       จากการวิเคราะห์บทบาทของเครือข่ายแต่ละเครือข่ายกบัการแกปั้ญหาความยากจน สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
       5.2.1  เครือข่ายผลไมพ้งังา    กาํหนดกิจกรรมรวบรวมผลไมข้องสมาชิกแต่ละกลุ่ม จาํหน่ายร่วมกนั  
เป็นการเพิ่มอาํนาจต่อรอง สามารถระบายออกแหล่งผลิต เป็นการเพิ่มมูลค่า ลดภาระการดาํเนินการและ
ค่าใชจ่้าย ผูไ้ดรั้บประโยชน์เป็นสมาชิกจดทะเบียนคนจน จาํนวน 506 คน  และสมาชิกไม่จดทะเบียนของ
เครือข่ายทั้งหมด 
 5.2.2 เครือข่าย Home Stay  พงังา  จดักิจกรรม Home Stay  โดยการเช่ือมโยงการตลาด  (ส่งลูกคา้
ใหก้นั)  และเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว  (จดัโปรแกรมการท่องเท่ียวร่วมกนั) เป็นการเพิ่มรายไดจ้ากการประกอบ
อาชีพใหม่โดยนาํทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวและวิถีชีวิตในชุมชนมาเป็นจุดขาย เป็นการขยายโอกาส
ใหก้บัชุมชน ถือเป็นการแกปั้ญหาความยากจน แนวทางการเพิ่มรายไดแ้ละขยายโอกาส ผูไ้ดรั้บประโยชน์เป็น
สมาชิกกลุ่มสนใจกิจกรรม Home Stay  ในเบ้ืองตน้ซ่ึงไม่ไดจ้ดทะเบียนคนจนจาํนวน 94 คน    และหากกลุ่ม
ต่าง ๆ  สามารถดาํเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ผลประโยชน์จะขยายตวัไปโดยทัว่ถึงในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น การ
มีงานทาํเพิ่มข้ึน การจดัทาํของท่ีระลึกจาํหน่าย การสามารถขายผลผลิตไดม้ากข้ึนราคาสูงข้ึน การสร้างบริการ
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเท่ียว ฯลฯ 
 5.2.3 เครือข่ายขา้วสารและสินคา้อุปโภคพงังา  กาํหนดกิจกรรมรวมกนัจดัซ้ือขา้วสารและสินคา้
อุปโภคบริโภค เพื่อลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือนเป็นการแกปั้ญหาความยากจนแนวทางการลดค่าใชจ่้ายผูไ้ดรั้บ
ประโยชน์เป็นสมาชิกจดทะเบียนคนจนจาํนวน  527  คน และสมาชิกไม่จดทะเบียนคนจนในเครือข่ายทั้งหมด 
 5.2.4 เครือข่ายปุ๋ยพงังา  กาํหนดกิจกรรมรวมกนัจดัซ้ือปุ๋ยเพื่ออาํนาจต่อรอง และลดตน้ทุนการผลิต 
ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนการผลิตใหต้ ํ่าลงโดยการใชปุ๋้ยราคาถูก การลดตน้ทุนการผลิตทาํใหมี้รายไดจ้ากการขาย
ยางพาราเพิ่มข้ึน สามารถแกปั้ญหาความยากจน แนวทางการลดค่าใชจ่้ายและเพิ่มรายได ้ผูไ้ดรั้บประโยชน์เป็น
สมาชิกจดทะเบียนคนจน จาํนวน 1,415 คน  และสมาชิกไม่จดทะเบียนคนจนของเครือข่ายทั้งหมด  
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 5.2.5 เครือข่ายสินคา้ OTOP พงังา  ดาํเนินกิจกรรมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในการจาํหน่าย
ผลิตภณัฑแ์ละตั้งตวัแทนในการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ครือข่าย  ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวเป็นการเพิม่ช่องทางการ
จาํหน่าย ทาํใหจ้าํหน่ายผลิตภณัฑไ์ดจ้าํนวนมากข้ึน ซ่ึงผลตอบแทนมากข้ึนรายไดจ้ะเพ่ิมข้ึน และการตั้งตวัแทน
เพื่อจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ะเป็นการลดภาระการดาํเนินการและค่าใช่จ่ายในการขายและมีรายไดเ้พิ่มจากการผลิต 
สามารถแกปั้ญหาความยากจนตามแนวทาง  เพิ่มรายไดแ้ละลดค่าใชจ่้าย ผูรั้บประโยชน์เป็นสมาชิกจดทะเบียน
คนจน จาํนวน 152  คน และสมาชิกไม่จดทะเบียนคนจนของเครือข่ายทั้งหมด 
 5.2.6 เครือข่ายยางพาราพงังา  ดาํเนินกิจกรรมจดัทาํแผนการตลาดเพ่ือกาํหนดแนวทางการตลาดร่วม 
เก้ือกลูกนั เป็นจดัทาํแผนเพือ่กาํหนดทิศทางการตลาด เพิ่มอาํนาจต่อรอง ทาํใหจ้าํหน่ายยางพาราไดร้าคาสูงข้ึน   
เพราะมีเครือข่ายหนุนหลงัเป็นการแกปั้ญหาความยากจน   ตามแนวทางการเพ่ิมรายไดผู้ไ้ดรั้บผลประโยชน์ 
เป็นสมาชิกจดทะเบียนคนจาํนวน  448  คน  และสมาชิกไม่จดทะเบียนคนของเครือข่าย  
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บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

        6.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
  6.1.1 เป็นไปตามแผนการวจิยัหรือไม่เพราะเหตุใด 
            ตามท่ีทีมวิจยัไดก้าํหนดขั้นตอนกระบวนการสร้างเครือข่ายไว ้ 11  ขั้นตอน  
ทาํใหเ้กิดเครือข่ายข้ึน 6 เครือข่าย ไดแ้ก่  เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา  เครือข่าย Home  Stay พงังา  
เครือข่ายขา้วสารและสินคา้อุปโภคบริโภค    เครือข่ายปุ๋ยพงังา  เครือข่าย สินคา้ OTOP พงังา 
เครือข่ายยางพาราพงังา  นั้น  ปรากฏการณ์ในเชิงววิฒันาการของแต่ละเครือข่ายเกิดข้ึนแตกต่างกนั 
จึงขอสรุปไดด้งัน้ี 
      1) ตามขั้นตอนกระบวนการสร้างเครือข่ายตั้งแต่ขั้นท่ี 1 ถึงขั้นท่ี 7  ทุกเครือข่าย
ดาํเนินการไปพร้อม ๆ กนั 
      2)  ขั้นท่ี 8 ถึงขั้นท่ี 10 เป็นการจดัตั้งเครือข่ายตามความสมคัรใจใหมี้
คณะกรรมการข้ึนมาพร้อม  ดาํเนินการไปตามแผนท่ีแต่ละเครือข่ายไดร่้วมกนักาํหนด 
      3)  เครือข่ายท่ีก่อตวัข้ึนแลว้ขบัเคล่ือน  ตามท่ีไดก้าํหนดแผนการไว ้ ไดแ้ก่ 
เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา  เครือข่ายขา้วสารและสินคา้อุปโภคบริโภค   เครือข่าย Home  Stay พงังา 
      4) เครือข่ายท่ีก่อตวัข้ึน โดยมีแผนดาํเนินงาน เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือน 
ไดแ้ก่ เครือข่ายปุ๋ยพงังา   เครือข่าย สินคา้ OTOP พงังา   เครือข่ายยางพาราพงังา  
      5) ขั้นท่ี 11 การปฏิบติังานตามแผนเครือข่าย และการหนุนเสริมโดยทีมวิจยั ทาํ
ใหเ้ครือข่าย ตามขอ้ 3 กา้วหนา้ไปไดร้วดเร็วข้ึน โดยมีการเจรจาขายผลไมข้ายขา้วสารและระบบ
พฒันาการส่งเสริมการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบ Home Stay ข้ึนในกลุ่มเครือข่าย 
 6.1.2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากทีมวิจยั / ปัจจยัสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ 
           1)  ปัญหานกัวจิยั ซ่ึงเป็นขา้ราชการไดรั้บคาํสัง่ยา้ยไปปฎิบติัราชการ
ต่างจงัหวดั จาํนวน  2  ราย ทาํใหจ้าํนวนนกัวจิยัลดลง มีผลกระทบต่อแผนการดาํเนินงาน ท่ีกาํหนด
เน่ืองจากไดมี้การมอบหมายหนา้ท่ีใหน้กัวจิยัทุกคนรับผดิชอบไวต้ั้งแต่ตน้ 
          2) ปัญหาการส้ินสุดสญัญา  โครงการวิจยัใกลก้บัวนัส้ินปีงบประมาณ ทาํให้
นกัวจิยัซ่ึงเป็นขา้ราชการตอ้งเร่งงานประจาํ  ไม่สามารถปลีกตวัไดท้าํใหก้ระทบต่อแผนดาํเนินการ 
         3) ปัญหาความพร้อมของแกนนาํกลุ่มในการร่วมเวทีเสวนา  ผูเ้ขา้ร่วมเสวนามี
เวลาจาํกดัทาํใหก้ารแสดงความคิดเห็น  ไม่สามารถจดัทาํจดัทาํไดเ้ตม็ท่ี อาจทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีไม่
ครอบคลุม   
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 6.2 ประโยชน์ทีต่ัวนักวจัิยและทมีวจัิยได้รับ 
       6.2.1 ชุดความรู้ใหม่ 
           1) ดา้นนกัวิจยั 
                    1.1 ดา้นขอ้มูลกลุ่มพื้นฐานมีความชดัเจนในจงัหวดัพงังา  มีจาํนวน  526 
กลุ่ม  (อาํเภอเกาะยาว มีอยู ่7  กลุ่ม )  ขอ้มูลประชากรกลุ่มใน 7 อาํเภอ  มีจาํนวน  519  กลุ่ม   
   1.2 กลุ่มพื้นฐานท่ีมีความสนใจ จาํนวน 81 กลุ่ม ใน  จาํนวน 519 กลุ่ม 
เม่ือดาํเนินการวิจยัจริง สามารถทาํกิจกรรมไดเ้พิ่ม 65 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 80.25 ของกลุ่มผูส้มคัรใจ 
   1.3 กลุ่มแต่ละกลุ่ม ต่างกด็าํเนินกิจกรรมของตนเอง โดยใชแ้ผนกลยทุธ์
เขา้มาปรับใชใ้นแผนการดาํเนินงานของกลุ่ม เม่ือรู้วา่มีกลุ่มอ่ืนๆ ทาํกิจกรรมเหมือนๆ กนั กอ็ยาก
เป็นมิตรติดต่อกนัเป็นเครือข่ายดว้ยความสมคัรใจ   
   1.4 กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ไม่มีการจดัทาํแผนการดาํเนินงานประจาํปีทุกกลุ่ม 
  2)  ดา้นทีมวิจยั 
               2.1 การแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และทศันคติการทาํงานของกลุ่มซ่ึงกนัและ
กนั 
            2.2 การคน้ควา้เอกสารและทบทวนแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบักลุ่ม ต่างคน
ต่างกมี็การแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั 
         2.3 การสร้างคู่มือการวิวฒันาการกลุ่ม และองคก์รใหก้ลุ่มนาํไปปรับใช้
เป็นแนวทางในการพฒันา   
  6.2.2 ทกัษะและประสบการณ์ใหม่ดา้นการวิจยั 
            1)  ดา้นนกัวจิยั 
    1.1 การเสริมสร้างในการจดัเวทีชาวบา้นเสวนาเพื่อการพฒันากลุ่ม  
    1.2 การจดัเวทีชาวบา้นเพื่อการพฒันาเครือข่าย 
    1.3 การทบทวนและประยกุตใ์ชแ้ผนกลยทุธ์ใหก้บักลุ่มสมคัรใจ  
    1.4 การแลกเปล่ียนแนวคิดการวิจยักบัทีมนกัวจิยั  36  จงัหวดั 
    1.5 การเช่ือมโยงงานราชการส่งเสริมสหกรณ์กบัโครงการวิจยัขบวนการ
สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา ใหเ้ก้ือหนุนกนัและกนั  โดยอาศยัแผนงานและโครงการเป็นสะพาน
เช่ือมโยงต่อกนั 
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   2) ดา้นทีมวิจยั 
       2.1 มีการแลกเปล่ียนแนวคิดกนัเองในทีมวิจยั และกาํหนดแนวทาง
ปฎิบติัควบคู่ไปกบัการวจิยัในแต่ละขั้นตอน 
       2.2 การกาํหนดวนัองัคารเป็นวนันดัพบนกัวจิยั เพื่อทบทวนงานและ
ขบัเคล่ือนการปฎิบติัใหต้รงกบัแผนงานวจิยัท่ีกาํหนดไว ้
       2.3 การออกปฎิบติังานในพ้ืนท่ี  มีโอกาสจดัทีมงานวจิยัไปร่วม
กิจกรรมกบักลุ่มต่างๆ ลกัษณะการพกัคา้งคืนตามบา้นผูน้าํกลุ่ม เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีสร้างความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ ต่างกเ็ก้ือกลูใหค้วามช่วยเหลือ กนัและกนัทั้งในส่วนของ
กลุ่มและทีมงานวิจยั 
 6.3 ผลกระทบทีเ่กดิต่อหน่วยงาน 
  การดาํเนินวิจยั เร่ือง การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา  ทีมวิจยั
ส่วนใหญ่   ( 4 คนจาก 6 คน) เป็นขา้ราชการสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา และหวัขอ้และเน้ือหาก็
เก่ียวพนั โดยตรงกบับทบาทหนา้ท่ีของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั ในการดาํเนินการวิจยัเกิดผล
กระทบต่อสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา ท่ีเห็นไดช้ดัเจนดงัน้ี 
  1. สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา สามารถสร้างมวลชน หรือแนวร่วมกบัภาค
ประชาชน ไดเ้พิ่มข้ึนและลึกซ้ึงมากข้ึนทาํใหป้ระชาชนรู้สึกวา่เจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัพงังา ไม่ใช่บุคคลแปลกหนา้อีกต่อไป ซ่ึงปรากฏผลจากการท่ีสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั
พงังา  เชิญตวัแทนสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมาประชุม แต่ละคราวจะมีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมจาํนวนมาก  ครบตามจาํนวนหรือบางคร้ังมากกวา่หรืออยา่งนอ้ยกใ็กลเ้คียงกบัจาํนวนท่ีขอ
เชิญ  ทาํใหไ้ดรั้บความร่วมมือมากข้ึน ทาํงานไดง่้ายข้ึน ซ่ึงต่างจากปรากฏการณ์คร้ังก่อนๆ ท่ีเชิญ
มาประชุมแลว้ จะมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมนอ้ยมาก 
  2. สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา  มีขอ้มูลเชิงลึก  สามารถใชข้อ้มูลในการ
ช่วยเหลือกลุ่ม  ในการตดัสินใจช่วยเหลือ  และในการจดัทาํโครงการเสนอของบประมาณ
สนบัสนุนจากจงัหวดั (งบ CEO)  ซ่ึงในปีงบประมาณ 2549  สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา ไดรั้บ
งบประมาณจากจงัหวดัพงังา  จาํนวน  4 โครงการ เป็นเงินงบประมาณจาํนวน 3,545,000 บาท 
  3. สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา  สามารถเขา้ไปมีบทบาทต่องานของจงัหวดัใน
ภาพรวมมากข้ึน  โดยเฉพาะการจดัตั้งเครือข่าย Home Stay  พงังา ทาํใหส้หกรณ์จงัหวดัพงังา ไดรั้บ
คาํสัง่แต่ตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันา Home Stay  จงัหวดัพงังา   และหวัหนา้กลุ่ม
จดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะทาํงานพฒันา Home Stay  จงัหวดัพงังา    
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 6.4 ข้อเสนอแนะ 
        6.4.1 การปรับปรุงกระบวนการวิจยั 
              1) การสืบคน้ขอ้มูลกลุ่มพื้นฐาน ซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติภูมิ กลุ่มท่ีทีมงานวิจยัไดรั้บ
เม่ือเขา้ไปพบโดยบงัเอิญ ปรากฎวา่บางกลุ่มไม่มีกิจกรรมต่อเน่ืองและไม่สามารถติดต่อผูน้าํกลุ่มได้
อีกในช่วงเวลาท่ีจาํกดั ทาํใหข้อ้มูลสมาชิกทุกกลุ่มในจงัหวดัพงังาไม่สามารถจดัเกบ็ไดค้รบถว้น 
               ทีมงานวิจยัสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดเ้ฉพาะกลุ่มทีสมคัรใจ    เพื่อนาํไปใช้
ประโยชน์ในงานวิจยั 
         2) การกาํหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดโครงการ เน่ืองจากทีมวจิยัจงัหวดัพงังา
ทุกคนมีอาชีพเป็นขา้ราชการ ในช่วงระหวา่งปี มีทีมวิจยัไดโ้ยกยา้ยไปรับราชการต่างจงัหวดั 2 คน 
ในจาํนวน  6  คน ไม่สามารถกลบัไปช่วยงานได ้ และช่วงปลายปีงบประมาณภาคราชการกเ็ร่งรัด
งานและเรียกประชุมสมัมนามากกวา่ตอนกลางปี 
           ควรกาํหนดจงัหวะการส้ินสุดโครงการใหเ้ขา้ช่วงกลางปีงบประมาณ     
(เดือนมีนาคม) และควรขออนุมติัตวับุคคลทาํงานวิจยัจากหน่วยงานตน้สงักดั เพื่อประโยชน์ในการ
ปฎิบติังานของผูว้ิจยัท่ีตอ้งปฎิบติังานสนองวตัถุประสงคข์องหน่วยงานทั้งในราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
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จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท.2548.กรอบแนวคดิการเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าเพือ่การแก้ปัญหาความ   
          ยากจน. กรุงเทพมหานคร:สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์. 
จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท และคณะ. 2549. “แนวทางพฒันาเครือข่าย/องค์กรประชาชนในพืน้ทีจั่งหวดั”.  
          กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั(สกว.). 
สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 2549.บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร รายงาน 
          การวิจยั “แนวทางพฒันาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ทีจั่งหวดั” กรุงเทพมหานคร:  
          สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 
สาํนกังานพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. 2549.การสร้างเครือข่ายการ 
          ท่องเทีย่วโดยชุมชนอย่างยัง่ยนื. 

 
 

 

 
 

 



 93

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 94

 
 
 
 
 
 



 94

บัญชีรายช่ือกลุ่มผู้สมัครเข้าร่วมโครงการวจิยัพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัพงังา 
 

1.  กลุ่มผลิตนํ้าแขง็ยนิูค    32/11 หมู่  1 ตาํบลบางม่วง อาํเภอตะกัว่ป่า     จงัหวดัพงังา 
2.  กลุ่มเกษตรกรทาํสวนบางนายสี  15/3 หมู  5 ตาํบลบางนายสี อาํเภอตะกัว่ป่า     จงัหวดัพงังา 
3.  กลุ่มเล้ียงสุกร     38 หมู่  2 ตาํบลบางม่วง อาํเภอตะกัว่ป่า     จงัหวดัพงังา 
4.  กลุ่มเรืออนุรักษอ์นัดามนั   3 หมู่  2 ตาํบลบางม่วง อาํเภอตะกัว่ป่า     จงัหวดัพงังา 
5.  กลุ่มทาํลอบดกัหมึก    15/1 หมู่  2 ตาํบลบางม่วง อาํเภอตะกัว่ป่า        จงัหวดัพงังา 
6.  กลุ่มเพาะเห็ด  (ปลาดุก)   16/6 หมู่  1   ตาํบลบางม่วง อาํเภอตะกัว่ป่า     จงัหวดัพงังา 
7.  กลุ่มผา้มดัยอ้ม    77/22 หมู่  4 ตาํบลบางม่วง อาํเภอตะกัว่ป่า     จงัหวดัพงังา 
8.  กลุ่มช่าง  (ผลิตประตูเหลก็มว้น)  1/10 หมู่  2  ตาํบลบางม่วง อาํเภอตะกัว่ป่า     จงัหวดัพงังา 
9.  กลุ่มเล้ียงโคเน้ือบา้นหวัขวาน   30 หมู่  3 ตาํบลบางไทร อาํเภอตะกัว่ป่า     จงัหวดัพงังา 
10.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นดอกแดง  จาํกดั 4/9 หมู่  5 ตาํบลบางไทร อาํเภอตะกัว่ป่า     จงัหวดัพงังา 
11.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรลาํแก่นรวมพลงั  79/4 หมู่  3 ตาํบลลาํแก่น อาํเภอทา้ยเหมือง    จงัหวดัพงังา 
12.  กลุ่มไมก้วาด บา้นบกปุย   230 หมู่  1   ตาํบลลาํภี อาํเภอทา้ยเหมือง    จงัหวดัพงังา 
13.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นคลองหา้ง  191 หมู่  7 ตาํบลลาํภี อาํเภอทา้ยเหมือง    จงัหวดัพงังา 
14.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเกา้เจา้  97 หมู่  6 ตาํบลลาํภี อาํเภอทา้ยเหมือง    จงัหวดัพงังา 
15.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นนาแฝก 46/2 หมู่  9 ตาํบลนาเตย อาํเภอทา้ยเหมือง    จงัหวดัพงังา 
16.  กลุ่มทาํสวนลาํภี    97 หมู่  1 ตาํบลลาํภี อาํเภอทา้ยเหมือง    จงัหวดัพงังา 
17.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรพรุภีพฒันา  215 หมู่  1 ตาํบลลาํภี อาํเภอทา้ยเหมือง    จงัหวดัพงังา 
18.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบกปุย  จาํกดั 219 หมู่  1 ตาํบลลาํภี อาํเภอทา้ยเหมือง    จงัหวดัพงังา 
19.  สหกรณ์กองทุนสวนยางลาํแก่นพฒันา  จาํกดั 79/4 หมู่  3 ตาํบลลาํแก่น อาํเภอทา้ยเหมือง    จงัหวดัพงังา 
20.  สหกรณ์การเกษตรทา้ยเหมือง  จาํกดั  2/3 หมู่  2 ตาํบลบางทอง อาํเภอทา้ยเหมือง    จงัหวดัพงังา 
21.  สหกรณ์ปศุสตัวพ์ฒันาทา้ยเหมือง  จาํกดั 41/4 หมู่  5 ตาํบลทุ่งมะพร้าว  อาํเภอทา้ยเหมือง  จงัหวดัพงังา 
22.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นนาแฝก  จาํกดั 45/9 หมู่  9 ตาํบลนาเตย อาํเภอทา้ยเหมือง    จงัหวดัพงังา 
23.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางทอง  จาํกดั 18/6 หมู่  2 ตาํบลบางทอง อาํเภอทา้ยเหมือง    จงัหวดัพงังา 
24.  สหกรณ์กาํนนัผูใ้หญ่บา้น   46 หมู่  9 ตาํบลทุ่งมะพร้าว  อาํเภอทา้ยเหมือง  จงัหวดัพงังา 
25.  กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมสร้างตนเองทา้ยเหมือง 133 หมู่  5 ตาํบลลาํภี อาํเภอทา้ยเหมือง    จงัหวดัพงังา 
26.  กลุ่มสตรีสหกรณ์รมณีย ์   72/2 หมู่  1 ตาํบลรมณีย ์ อาํเภอกะปง     จงัหวดัพงังา 
27.  กลุ่มเกษตรกรทาํสวนท่านา   64/1 หมู่  3 ตาํบลท่านา อาํเภอกะปง     จงัหวดัพงังา
28.  กลุ่มแม่บา้นฝ่ายท่า    201/6 หมู่  2 ตาํบลท่านา อาํเภอกะปง     จงัหวดัพงังา
29.  กลุ่มเกษตรกรทาํสวนเหล   140 หมู่  2 ตาํบลเหล อาํเภอกะปง     จงัหวดัพงังา 
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30.  กลุ่มเล้ียงไก่พื้นเมืองบา้นปากพู ่  27/1 หมู่  5 ตาํบลท่านา อาํเภอกะปง     จงัหวดัพงังา 
31.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรอาํเภอกะปง  15/1 หมู่  4 ตาํบลกะปง อาํเภอกะปง     จงัหวดัพงังา 
32.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตท่ากะได  15/1 หมู่  4 ตาํบลกะปง อาํเภอกะปง     จงัหวดัพงังา 
33.  กลุ่มเล้ียงโคเน้ือและโคนมบา้นสะพานเสือ 30 หมู่  3 ตาํบลเหมาะ อาํเภอกะปง     จงัหวดัพงังา 
34.  ธนาคารหมู่บา้นตามแนวพระราชดาํริ  13/1 หมู่  1 ตาํบลเหมาะ อาํเภอกะปง     จงัหวดัพงังา 
35.  กลุ่มเล้ียงโคเน้ือบา้นปากพู ่   49/2 หมู่  3 ตาํบลท่านา อาํเภอกะปง     จงัหวดัพงังา 
36.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นปากพู ่ จาํกดั 8/1 หมู่  4 ตาํบลท่านา อาํเภอกะปง     จงัหวดัพงังา 
37.  สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน  จาํกดั 14/2 หมู่  3 ตาํบลป่ากอ อาํเภอเมือง     จงัหวดัพงังา 
38.  สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรพงังา  จาํกดั  137 หมู่  2 ตาํบลป่ากอ อาํเภอเมือง     จงัหวดัพงังา 
39.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นบางเตยใต ้ 4/2 หมู่  7 ตาํบลบางเตย อาํเภอเมือง     จงัหวดัพงังา 
40.  กลุ่มประมงเกาะเคียม   41/3 หมู่  5 ตาํบลบางเตย อาํเภอเมือง     จงัหวดัพงังา 
41.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นเผล  31/2 หมู่  7 ตาํบลนบปริง อาํเภอเมือง     จงัหวดัพงังา 
42.  สหกรณ์ประมงบา้นบางพฒัน ์  29/3 หมู่  8 ตาํบลบางเตย อาํเภอเมือง     จงัหวดัพงังา 
43.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นทุ่งคาโงก  17/7 หมู่  4 ตาํบลทุ่งคาโงก อาํเภอเมือง     จงัหวดัพงังา 
44.  กลุ่ม 01- บาติก       หมู่  1 ตาํบลนบปริง อาํเภอเมือง     จงัหวดัพงังา 
45.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต   3 หมู่  1 ตาํบลถํ้าทองหลาง    อาํเภอทบัปุด     จงัหวดัพงังา 
46.  กลุ่มแม่บา้นเกษตร    41/1 หมู่  5 ตาํบลโคกเจริญ อาํเภอทบัปุด           จงัหวดัพงังา 
47.  กลุ่มอาชีพสตรีบา้นเขาตาํหนอน  9/1 หมู่  1 ตาํบลถํ้าทองหลาง    อาํเภอทบัปุด     จงัหวดัพงังา 
48.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบ่อแสน  จาํกดั 8 หมู่  3 ตาํบลบ่อแสน อาํเภอทบัปุด      จงัหวดัพงังา 
49. กลุ่มสตรีบา้นลุ่มเกรียบ   1/3 หมู่  4 ตาํบลทบัปุด อาํเภอทบัปุด      จงัหวดัพงังา 
50.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นทุ่งต่อเรือ  จาํกดั 13/4 หมู่  2 ตาํบลโคกเจริญ อาํเภอทบัปุด      จงัหวดัพงังา 
51.  สหกรณ์การเกษตรทบัปุด  จาํกดั  50 หมู่  1 ตาํบลทบัปุด อาํเภอทบัปุด     จงัหวดัพงังา 
52.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นไทรมาศ  130/1 หมู่  6 ตาํบลทบัปุด อาํเภอทบัปุด      จงัหวดัพงังา 
53.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต   1/3 หมู่  4 ตาํบลทบัปุด อาํเภอทบัปุด      จงัหวดัพงังา 
54.  กลุ่มผูเ้ล้ียงโคตาํบลบ่อแสน   29 หมู่  1 ตาํบลบ่อแสน อาํเภอทบัปุด       จงัหวดัพงังา 
55.  สหกรณ์การเกษตรคุระบุรี  จาํกดั  4 หมู่  5 ตาํบลคุระ อาํเภอคุระบุรี     จงัหวดัพงังา 
56.  กลุ่มกระชงัปลา    40/7 หมู่  1 ตาํบลบางวนั อาํเภอคุระบุรี     จงัหวดัพงังา 
57.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นหวัสวน – โชคอาํนวย 10/1 หมู่  5 ตาํบลแม่นางขาว  อาํเภอคุระบุรี     จงัหวดัพงังา 
58.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต   11 หมู่  1 ตาํบลเกาะพระทอง  อาํเภอคุระบุรี    จงัหวดัพงังา 
59.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทรัพยส์วนใหม่  178/1 หมู่  12 ตาํบลคุระ อาํเภอคุระบุรี     จงัหวดัพงังา 
60.  กลุ่มเกษตรอินทรี “บา้นบางวนั”  52/21 หมู่  1 ตาํบลบางวนั อาํเภอคุระบุรี     จงัหวดัพงังา 
61.  กลุ่มสตรีทาํหวาย    55/2 หมู่  1 ตาํบลบางวนั อาํเภอคุระบุรี     จงัหวดัพงังา 
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62.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นหวัสวน  16 หมู่  5 ตาํบลแม่นางขาว  อาํเภอคุระบุรี     จงัหวดัพงังา 
63.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นบางหวา้ 103/1 หมู่  9 ตาํบลคุระ อาํเภอคุระบุรี     จงัหวดัพงังา 
64.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางวนั  24/22 หมู่  7 ตาํบลบางวนั อาํเภอคุระบุรี     จงัหวดัพงังา 
65.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นควน  จาํกดั 29/1 หมู่  5 ตาํบลหล่อยงู อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา 
66.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นตน้มวง (ดอกไมใ้บยางพารา)  14/1  หมู่  2   ตาํบลท่าอยู ่  อาํเภอตะกัว่ทุ่ง    จงัหวดัพงังา 
67.  กลุ่มเกษตรกรทาํประมงกะไหล  11/12 หมู่  9 ตาํบลกะไหล อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา 
68.  กลุ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูปนํ้ายางพารา  55/1 หมู่  2 ตาํบลท่าอยู ่ อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา 
69.  กลุ่มเกษตรกรบา้นโคกเหรียง   75/4 หมู่  7 ตาํบลท่าอยู ่ อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา 
70.  กลุ่มเกษตรกรทาํสวนโคกกลอย  88 หมู่  3 ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา 
71.  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปากช่อง  88 หมู่  3 ตาํบลโคกกลอย อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา 
72  กลุ่มเกษตรกรทาํสวนท่าอยู ่   24/2 หมู่  2 ตาํบลท่าอยู ่ อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา
73.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  ม.3 ต.กะไหล 1 หมู่  3 ตาํบลกะไหล อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา 
74.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นเหนือ  14/6 หมู่  5 ตาํบลกะไหล อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา 
75.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นขมุมุด  24 หมู่  4 ตาํบลถํ้า  อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา 
76.  กลุ่มส่งเคราะห์พฒันาโตนดิน   5 หมู่  9 ตาํบลถํ้า  อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา 
77.  กลุ่มมงัคุด     27/1 หมู่  6 ตาํบลถํ้า  อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา 
78.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นลาํวะนอก  จาํกดั 50/1 หมู่  8 ตาํบลถํ้า  อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา 
79.  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางหลาม  จาํกดั 34/7 หมู่  2 ตาํบลท่าอยู ่ อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา 
80.  กลุ่มดอกไมศ้รีพงังา    14/6 หมู่  5 ตาํบลกะไหล อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา 
81.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นสามช่องเหนือ 25/8 หมู่  9 ตาํบลกะไหล อาํเภอตะกัว่ทุ่ง     จงัหวดัพงังา 
 
 

หมายเหตุ    กลุ่มลาํดบัท่ี  10,  43,  64,  65  เป็นกลุ่มท่ีสมคัรเขา้ใหม่ 
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รายช่ือทมีวจิัย 
 

   ช่ือ  -  สกลุ  นายนารถพงศ ์ สุนทรนนท ์
ตําแหน่ง  สหกรณ์จงัหวดัพงังา 
ทีอ่ยู่   สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา 
   18/4  หมู่ท่ี  6  ตาํบลนบปริง   

อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา 
โทร.  0-7641-5174  
          0-1271-3797 

การศึกษา  -  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์การคลงั  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
    -  ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์   

   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ช่ือ  -  สกลุ  นายธีรพงศ ์ ไกรนรา 
ตําแหน่ง  นกัวิชาการประมง  7  หวัหนา้ฝ่ายพฒันาและถ่ายทอด  
                                         เทคโนโลย ี  

สาํนกังานประมง  จงัหวดัพงังา 
ทีอ่ยู่   สาํนกังานประมงจงัหวดัพงังา  ศาลากลางจงัหวดั  (หลงัใหม่)    

ตาํบลทา้ยชา้ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา  82000 
โทร.  0-7641-2153 

              0-9645-4252 
 การศึกษา  -  ปริญญาตรี  วาริชศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
    -  ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์การประมง     
            มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
    -  ปริญญาตรี   เกษตรศาสตร์   (การจดัการการผลิตพืช)    
           มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
    -  ปริญญาโท  เกษตรศาสตร์  (ส่งเสริมการเกษตร)      
          มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
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 ช่ือ  -  สกลุ  นายฉตัรชยั   สิงห์สุทธ์ิ 
ตําแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีบริหารส่งเสริมสหกรณ์  7     
ทีอ่ยู่   สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา 
   18/4  หมู่ท่ี  6  ตาํบลนบปริง   

อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา 
โทร.  0-7641-5174 
          0-4051-0449 

การศึกษา  -  ปริญญาตรี  ส่งเสริมสหกรณ์    
                                          มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

  
ช่ือ  -  สกลุ  นางสาวโศภิน  ใจเยน็ 
ตําแหน่ง  นกัพฒันาชุมชน 6  ปฎิบติัหนา้ท่ีนกัวิชาการพฒันาชุมชน   
ทีอ่ยู่   สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพงังา  ศาลากลาง   (หลงัใหม่)   

ตาํบลทา้ยชา้ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา 
โทร.  0-7641-2020 
          0-9729-1136 

การศึกษา  -  ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ช่ือ  -  สกลุ  นายภกัดี  เขม็ขาว 
ตําแหน่ง  นกัวิชาการสหกรณ์  7 ว  หวัหนา้กลุ่มจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
ทีอ่ยู่   สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา  18/4  หมู่ท่ี  6   

ตาํบลนบปริง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา  82000 
โทร.  0-7641-5174 
          0-1970-3449 

การศึกษา  -  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
   -  ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์  

   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ช่ือ    นายชวรัตน์   มณีโลกย ์
  E-mail :chavarat_m@cpd.go.th 
ตําแหน่ง นกัวิชาการสหกรณ์ 7ว 
ทีอ่ยู่           - สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา 
   18/4 หมู่ท่ี 6 ตาํบลนบปริง  อาํเภอเมือง 
   จงัหวดัพงังา  82000 
  โทร  0-7641-5174     โทรสาร   0-7641-5174 
                        -   29 หมู่ท่ี 3  ตาํบลนาท่อม  อาํเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง  93000 

โทร  0-4188-9627,0-7463-5644 
การศึกษา เทคโนโลยกีารเกษตรมหาบณัฑิต ( เศรษฐศาตร์สหกรณ์ ) 
  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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ภาพกจิกรรมขั้นตอนกระบวนการสร้างเครือข่าย 
 

 

  
  
  
  - เปิดตวัโครงการเม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2549 โดยมีนายวินยั  บวัประดิษฐ ์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัพงังา 
เป็นประธานพิธีเปิด 

 
 

 

 
  
 
  - สมาชิกแกนนาํกลุ่มต่างลงทะเบียนร่วมเวทีเสวนา  จดัทาํแผนทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม 
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ภาพกจิกรรมขั้นตอนกระบวนการสร้างเครือข่าย 

 
 

  
 
  
 - เปิดเวทีเสวนา โดยแกนนาํร่วมประชุมจดัตั้งเครือข่าย และร่วมเปิดกิจกรรม Home Stay  ณ  บา้นบางเตยใต ้
หมู่ท่ี 7  ตาํบลบางเตย  อาํเภอเมือง  จงัหวดัพงังา  ระหวา่งวนัท่ี 17-18 มิถุนายน  2549 

 
 
 

  
 
 - ทีมวิจยัร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  ติดตามผลการดาํเนินงาน สร้างความเขา้ใจและหนุน
เสริมการดาํเนินงานกิจกรรม Home Stay 
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ภาพกจิกรรมขั้นตอนกระบวนการสร้างเครือข่าย 

 
 

  
 

 - เครือข่ายตลาดผลไมพ้งังา  เดินทางไปเจรจาเสนอขายผลไม ้โดยการเจรจาแลกเปล่ียนผลไมก้บัขา้วสารใน
พื้นท่ีจงัหวดัภาคอีสาน  ระหวา่งวนัท่ี  21-29  มกราคม 2549 

 
 
 

  
 
 - เปิดเวทีเสวนา จดัทาํแผนปฏิบติังานเครือข่าย และร่วมเปิดกิจกรรม Home  Stay  ณ บา้นนาใน หมู่ท่ี 2 
ตาํบลบางทอง  อาํเภอทา้ยเหมือง  จงัหวดัพงังา  ระหวา่งวนัท่ี  3 – 4   สิงหาคม 2549 
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คู่มอืการววิฒันาการกลุ่ม/องค์กร 

ช่ือกลุ่ม................................................... 
 
 

โดย 
 
 

   1. นายนารถพงศ์  สุนทรนนท์ 
   2. นายธีรพงศ์  ไกรนรา 
   3. นางสาวโศภิน  ใจเยน็ 
   4. นายชวรัตน์  มณีโลกย์ 
   5. นายฉัตรชัย  สิงห์สุทธ์ิ 
   6. นายภักดี  เข็มขาว 

 
 
 
 
 

 
 

เอกสารประกอบการวจิยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัพงังา 
สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สนบัสนุนทุนวจิยัจากศนูยอ์าํนวยการต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) และ 
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(เอกสารภาคผนวก  7) 
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ส่วนที ่  1 
 

    การก่อตั้งกลุ่ม 
    

 ววิฒันาการของกลุ่ม/องค์กร 
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การก่อตั้งกลุ่ม 

1. ช่ือ........................................................................... 

2. สถานท่ีตั้งกลุ่ม ท่ีอยู.่..............................หมู่ท่ี.........................ตาํบล............................... 
อาํเภอ.........................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์........................... 

3. ช่ือประธานกลุ่ม...................................ท่ีอยู.่......หมู่ท่ี.........ตาํบล.................อาํเภอ............. 
จงัหวดั............รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์............โทรสาร............................................ 

4. ช่ือผูป้ระสานงานกลุ่ม..........................ท่ีอยู.่.............หมู่ท่ี.............ตาํบล................... 
อาํเภอ............จงัหวดั................รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศพัท.์..........โทรสาร............ 

5. วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งกลุ่ม (จดัตั้งเพ่ืออะไร)....................................................... 

6. วนัจดทะเบียน./ วนัจดัตั้งกลุ่ม..................................................................... 

7. วนัประชุมคร้ังแรก............................................................ 

8. วนัเร่ิมดาํเนินการ........................................................... 

9. จาํนวนสมาชิกแรกตั้ง..................................คน  จาํนวนสมาชิกปัจจุบนั  
ณ วนัท่ี.30    กนัยายน 2548..จาํนวน.................คน 

10. การถือหุน้คร้ังแรก..........................บาท  จาํนวนหุน้ปัจจุบนั 
ณ วนัท่ี  30  กนัยายน 2548.จาํนวน...............................บาท 

11. แผนดาํเนินงาน ตาํบล...................................อาํเภอ..........................จงัหวดั........................ 

12. การประชุมใหญ่ (นดัสมาชิกทั้งหมด)  จาํนวน............................................คร้ัง 

13. คณะกรรมการดาํเนินการจาํนวน......................................ชุด/คณะ 

14. ทาํเนียบประธานกรรมการ............................................................ 

15. รายช่ือคณะกรรมการดาํเนินการชุดปัจจุบนั 
 ช่ือ.......................................................ตาํแหน่ง................................................ 

 แผนผงัโครงสร้างองคก์าร 
 

16. ทาํเนียบผูจ้ดัการ............................................................ 

17. ท่ีปรึกษากลุ่ม (บุคคลหรือองคก์าร)................................................................................. 

18. หน่วยสนบัสนุน (ช่ือหน่วยงานหรือองคก์าร).......................................................... 
2. การดาํเนินกจิกรรมของกลุ่ม 

2.1 การประชุมสมาชิก 
1) การประชุมก่อนเขา้ร่วมโครงการวจิยั ปีล่าสุด (ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2547 -      31 เดือน

กรกฏาคม 2548) .........................................คร้ัง 
2) การประชุมระหวา่ง 15 สิงหาคม 2548 14 สิงหาคม 2549 รวม ..........คร้ัง ดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1 เม่ือ...................................... 
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 3) สาระสาํคญัของการประชุม สรุปพอสังเขป................................. 
2.2 การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

1) การประชุมก่อนเขา้ร่วมโครงการวจิยั ปีล่าสุด (ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2547 -      
31 เดือนกรกฏาคม 2548) .........................................คร้ัง 
2) การประชุมระหวา่ง 15 สิงหาคม 2548  - 14 สิงหาคม 2549  
    รวม ..........คร้ัง ดงัน้ี 
คร้ังท่ี 1 เม่ือ...................................... 

   3) สาระสาํคญัของการประชุมสรุปพอสังเขป...................................... 
2.3 การประชุมใหญ่ 

1) การประชุมก่อนเขา้ร่วมโครงการวจิยั ปีล่าสุด (ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2547 -      
31 เดือนกรกฏาคม 2548) .........................................คร้ัง 
2) การประชุมระหวา่ง 15 สิงหาคม 2548  - 14 สิงหาคม 2549  
    รวม ..........คร้ัง ดงัน้ี 
คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี......................................................................... 

   3) สาระสาํคญัของการประชุมสรุปพอสังเขป...................................... 
      ประวติัการก่อตั้งกลุ่ม................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เอกสารภาคผนวก  8) 
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                                                ส่วนที ่  2 
 กลุ่มเข้มแข็ง 

 
              1.         คน 

2.     เงิน 
3.     วสัดุ/อุปกรณ์ 
4.     การบริหารการจดัการ 
5.     ผลิตภณัฑ/์ผลิตผล 
6.     การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
7.     บรรยากาศการทาํงานของกลุ่ม 
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  คน 
   1.1 ดา้นผูน้าํ มีบทบาทของนกับริหาร 
 ชดัเจน ไม่ชดัเจน ไม่แน่ใจ (ระบุ) 

1) เป็นตวัแทน    ............................................... 
2) การชกันาํและจูงใจ    ............................................... 
3) นกัประสานงาน    ............................................... 
4) ติดตาม/รับฟังขอ้มูล    ............................................... 
5) การถ่ายทอดขอ้มูล    ............................................... 
6) การประชาสัมพนัธ์    ............................................... 
7) การริเร่ิม/ปรับปรุงงาน    ............................................... 
8) การขจดัปัญหาความยุง่ยาก    ............................................... 
9) การจดัสรรทรัพยากร    ............................................... 
10) การเจรจาต่อรอง    ............................................... 

  สรุปสาระสาํคญัโดยสังเขป...................................................................................... 
 1.2  ดา้นคณะกรรมการ มีบทบาทต่อกิจกรรมกลุ่ม 
   ไม่แน่ใจ/เหตุผลอ่ืน  

1) รู้บทบาท/อาํนาจหนา้ท่ี ชดัเจน ไม่ชดัเจน ............................................... 
2) ร่วมประชุม สมํ่าเสมอ  บางคร้ัง ............................................... 
3) การเสียสละ ชดัเจน ไม่ชดัเจน ............................................... 
4) ความซ่ือสัตย ์ ชดัเจน ไม่ชดัเจน ............................................... 
5) การรักษาความสามคัคี ชดัเจน ไม่ชดัเจน  ............................................... 
6) มีพลงัดึงดูดใหค้นร่วมงาน ชดัเจน ไม่ชดัเจน  ............................................... 

  สรุปสาระสาํคญัโดยสังเขป...................................................................................... 
1.3  ดา้นเจา้หนา้ท่ี  มีบทบาทต่อกิจกรรม 
  ชดัเจน  ไม่ชดัเจน ไม่แน่ใจ (ระบุ) 

1) รู้บทบาท/อาํนาจหนา้ท่ี       .................................. 
2) การรักษาระเบียบวนิยั      .................................. 
3) การเสียสละ      .................................. 
4) การรักษาความสามคัคี      .................................. 
5) ความซ่ือสัตย ์      .................................. 
6) สร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีดี      .................................. 
7) ความรับผดิชอบ      .................................. 
8) ความคุม้ค่าในการทาํงาน       .................................. 
9) การพดูจาไพเราะ       .................................. 
10) ตวัอยา่งท่ีดี       .................................. 
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 สรุปสาระสาํคญัโดยสังเขป.................................................................................. 
1.4  ดา้นสมาชิก 
     ไม่แน่ใจ  

1) รู้บทบาท/อาํนาจหนา้ท่ี  ชดัเจน  ไม่ชดัเจน   ...................... 
2) การเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยร้อยละ 60 สมํ่าเสมอ  บางคร้ัง     ...................... 
3) การร่วมกาํหนดนโยบาย/วางแผน ชดัเจน  ไม่ชดัเจน    ...................... 
4) การร่วมกิจกรรมกลุ่ม  ชดัเจน  ไม่ชดัเจน    ...................... 
5) การรับผลประโยชน์  ชดัเจน  ไม่ชดัเจน    ...................... 

 สรุปสาระสาํคญัโดยสังเขป.................................................................................. 
  ดา้นการเงินของกลุ่ม 
 ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 2548 ณ วนัท่ี 30 พ.ค. 2549 
 1. หมวดทุน (หน่วย : บาท) 

1.1 ทุนเรือนหุน้  …………………… ……………………. 
1.2 ทุนสาํรอง  …………………… ……………………. 
1.3 ทุนขยายงาน  ……………....…… ……………………. 
1.4 ทุนสาธารณประโยชน์  …………………… ……………………. 

1.5 ทุนอ่ืน ๆ    …………………… ……………………. 
  รวมทุน   …………………… ……………………. 

 2. หมวดหน้ีสิน   
2.1 เงินรับฝาก  …………………… ……………………. 
2.2 เงินกู ้  …………………… ……………………. 
2.3 เจา้หน้ีอ่ืน ๆ   ……………....…… ……………………. 

  รวมหน้ีสิน  …………………… ……………………. 
 3. หมวดทรัพยสิ์น   

3.1 เงินสด   …………………… ……………………. 
3.2 เงินฝากธนาคาร  …………………… ……………………. 
3.3 ลกูหน้ี    ……………....…… ……………………. 

3.4 ครุภณัฑ/์ท่ีดิน  …………………… ……………………. 
3.5  อ่ืน ๆ   …………………… ……………………. 
  รวมทรัพยสิ์น  …………………… ……………………. 

 ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 2548 ณ วนัท่ี 31 พ.ค. 2549 
 4. หมวดรายได ้  

4.1 เฉพาะธุรกิจดา้นสินเช่ือ  …………………… ……………………. 
4.2 เฉพาะธุรกิจดา้นการจดัหา 

 สินคา้มาจาํหน่าย  …………………… ……………………. 
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   4.3 เฉพาะธุรกิจดา้นรวบรวมผลิตผล/ผลภณัฑ ์

4.4 เฉพาะธุรกิจดา้นบริการ 
4.5 เฉพาะธุรกิจดา้น………….   ……………....…… ……………………. 
4.6 ……………………………  …………………… ……………………. 
  รวมเงินรายได ้  …………………… ……………………. 
 

 5. หมวดรายจ่าย  
5.1 …………………………  …………………… ……………………. 

  รวมเงินรายจ่าย  …………………… ……………………. 
 6. เงินรับบริจาค/รับความช่วยเหลือ  

6.1 …………………………  …………………… ……………………. 
  รวมเงินรับความช่วยเหลือ …………………… ……………………. 

 7. กาํไร/ขาดทุน (ประมาณการ)  …………………… ……………………. 
3. วสัดุอุปกรณ์  มี   ไม่มี 
 3.1 ท่ีดิน 
 แปลงท่ี 1   ลกัษณะการครอบครอง..................เน้ือท่ี.............../.........../................... 
  การใชป้ระโยขน์จากพื้นท่ี........................................................................................ 
  สถานท่ีตั้ง หมู่ท่ี............ตาํบล.................................อาํเภอ...................จงัหวดัพงังา 
 แปลงท่ี 2 ลกัษณะการครอบครอง.....................เน้ือท่ี.............../.........../................  การ
ใชป้ระโยขน์จากพ้ืนท่ี........................................................................................ 
  สถานท่ีตั้ง หมู่ท่ี............ตาํบล.................................อาํเภอ...................จงัหวดัพงังา 
 แปลงท่ี 3 ลกัษณะการครอบครอง........................เน้ือท่ี.............../.........../................ 
  การใชป้ระโยขน์จากพื้นท่ี........................................................................................ 
  สถานท่ีตั้ง หมู่ท่ี............ตาํบล.................................อาํเภอ...................จงัหวดัพงังา 
 3.2  อาคารสาํนกังาน  มี   ไม่มี 
  ลกัษณะอาคาร (สาํนกังาน)....................................................................................... 
  ขนาด กวา้ง * ยาว..........................................สร้างเม่ือ............................................. 
  ลกัษณะสาระสาํคญั(สร้างก่ีชั้น,วสัดุท่ีใชก่้อสร้าง.................................................... 
  อ่ืน ๆ......................................................................................................................... 

3.3  รถยนต ์   มี   ไม่มี 
จาํนวน...................คนั 
คนัท่ี 1 
ลกัษณะรถ...................อายกุารใชง้าน...............ปี ลกัษณะการใชง้าน...................... 

  คนัท่ี 2 
  ลกัษณะรถ...................อายกุารใชง้าน...............ปี ลกัษณะการใชง้าน...................... 
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  คนัท่ี 3 
  ลกัษณะรถ...................อายกุารใชง้าน...............ปี ลกัษณะการใชง้าน...................... 

3.4  รถจกัรยานยนต ์  มี   ไม่มี 
จาํนวน...................คนั 
คนัท่ี 1 
ลกัษณะรถ...................อายกุารใชง้าน...............ปี ลกัษณะการใชง้าน...................... 

  คนัท่ี 2 
  ลกัษณะรถ...................อายกุารใชง้าน...............ปี ลกัษณะการใชง้าน...................... 

3.5 อุปกรณ์การเกษตร(ระบุชนิดของอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองตดัหญา้,เคร่ืองพน่ยา, 
เคร่ืองสูบนํ้า) 

1..............................................................2................................................................ 
3.6  อุปกรณ์การตลาด (ระบุชนิดของอุปกรณ์ เช่น (ฉาง,ตราชัง่,ลานตาก,ลานเทปาลม์, 

และสถานีบริการนํ้ามนั ฯลฯ) 
   ฉาง  ............................................ขนาด......................................ตนั 
  ตราชัง่...........................................ขนาด.....................................ตนั 

  ลานตาก........................................ขนาด........................................(กวา้ง*ยาว) 
  ลานเทปาลม์ (ความสามารถในการรวบรวมผลผลิต)............................ตนั/วนั 
 สถานีบริการนํ้ามนั จาํหน่ายนํ้ามนั..................ชนิด ขนาด....................หวัจ่าย 
3.6  อุปกรณ์การแปรรูป (ระบุชนิดของอุปกรณ์ เช่น โรงรมยาง,โรงอดัเบลล,์ 

เตาอบขนม ฯลฯ) 
 โรงรมยาง กาํลงัการผลิต.............................ตนั/วนั 
 โรงอดัเบลล ์กาํลงัการผลิต..........................ตนั/วนั 
 โรงตากยาง ความสามารถในการตากยาง..........................ตนั/วนั 
 เตาอบขนม...........................ขนาด.................กาํลงัการผลิต............................................ 
 เคร่ีองบดพริกแกง ขนาด...........................กาํลงัการผลิต....................................กก./วนั 
 เฟรมผลิตผา้บาติก ชนิด (ไม/้พลาสติค)......................จาํนวน................................เฟรม 
 เตาแก๊ส  แบบ........................หวั เตา จาํนวน.....................................เตา 
.......................................................................................................................................... 

 3.8  อุปกรณ์สาํนกังาน   มี   ไม่มี 
  คอมพิวเตอร์ 
  โทรศพัท ์
  โตะ๊ทาํงาน 
  พิมพดี์ด 
  โทรสาร 
  ตูเ้กบ็เอกสาร 

 เคร่ืองปรับอากาศ 
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  หอ้งประชุม 
  เคร่ืองขยายเสียง 
  โทรทศัน์ 
  ตูเ้ยน็ 
  ตูเ้ซฟ 
  เคร่ืองบนัทึกเงินสด 
 .................................................................................................................................... 
4. การบริหารการจดัการ 

4.1  การวางแผน  จดัทาํโดย (ใคร) ระบุ............................................................ 
1) แผนการดาํเนินงาน   มี  ไม่มี 

 2) การนาํแผนไปใช ้   มี  ไม่มี 
3) การติดตามการดาํเนินงานตามแผน  มี  ไม่มี 
4) การประเมินผลเปรียบเทียบกบัแผน  มี  ไม่มี 

 4.2 การจดัแผนผงักลุ่ม 
  1) การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ี   มี  ไม่มี 
  2) ผูไ้ดรั้บมอบหมายทาํตามหนา้ท่ี  มี  ไม่มี 

3) การอธิบายความสัมพนัระหวา่หนา้ท่ีแต่ละตาํแหน่ง เช่น การประสานงาน มี 
                                ระหวา่ง การเงินและบญัชี , การเงินการตลาด หรือการตลาดและบญัชี  ไม่มี 
 4.3 การจดัการเก่ียวกบับุคคล  

1) การชกัจูงคนดีเขา้มาร่วมงาน  มี  ไม่มี 
2) การแต่งตั้งดูความสามารถคน  มี  ไม่มี 
3) การใหก้ารศึกษาอบรมสมาชิกในกลุ่ม มี  ไม่มี 
4) การใหก้ารศึกษาอบรมกรรมการกลุ่ม/ผูมี้บทบาทมี  ไม่มี 
5) การใหร้างวลับาํรุงขวญั   มี  ไม่มี 
6) การจดัสวสัดิการ   มี  ไม่มี 

4.4 การมอบหมายงาน 
1) การสั่งงาน การมอบหมายงานครบถว้น ถกูตอ้ง  มี ไม่มี 
2) การสั่งการเกินความสามารถบุคคล   มี ไม่มี 
3) การสั่งการใหผู้รั้บงานเขา้ใจ    มี ไม่มี 
4) มีระเบียบปฏิบติัของกลุ่ม    มี ไม่มี 

4.5 การติดตามประเมินผล 
5) ปัญหาเก่ียวกบับุคคล     มี ไม่มี 
6) ปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินการตามแผน   มี ไม่มี 
7) ปัญหาเก่ียวกบัอุปกรณ์     มี ไม่มี 
8) ปัญหาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร    มี ไม่มี 
9) ปัญหาเก่ียวกบัการทาํงานใหท้นัเวลา   มี ไม่มี 
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10) ปัญหาในการสร้างบรรยากาศในการทาํงาน  มี ไม่มี 
5. ผลิตผล/ผลิตภณัฑ ์

5.1  กลุ่มดาํเนินธุรกิจอะไร............................................................................... 
                    5.2  กลุ่มมีผลิตภณัฑอ์ะไร...................................................................................... 

6. การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
 1) ช่ือหน่วยงาน....................................................................................................... 
     สนบัสนุนดา้น.....................................มูลค่า................................................... 
7.  บรรยากาศการทาํงานของกลุ่ม 

1) การไดรั้บการยอมรับจากชุมชนและสมาชิก ได ้  ไม่ได ้
2) สถานท่ีทาํงาน    เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
3) ความสะดวก    มี  ไม่มี 
4) ความสะอาด    มี  ไม่มี 
5) มีลกัษณะการทาํงานเป็นทีม  มี  ไม่มี 
6) ขอ้บกพร่องท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้  มี  ไม่มี 

ระบุสาเหตุ................................................................................................ 
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ส่วนที ่3 
 

การจัดทาํแผนกลยุทธ์ 
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การวเิคราะห์จุดแข็ง,จุดอ่อน,และโอกาส,ข้อจํากดัของกลุ่ม 
 
จุดแขง็ ปัจจยัภายใน คะแนน โอกาส ปัจจยัภายนอก คะแนน 

1   1   

2   2   

จุดอ่อน   ขอ้จาํกดั   
1   1   
2   2   
 รวม 100  รวม 100 

 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

         

                                          
 

         
 
 
 
 

  
 

 
 
 

     100      75         50          25       25       50         75          100 

โอกาส 
 

จุดอ่อน 

จุดแขง็ 

ขอ้จาํกดั 

100 
 
 

75 
 
 

50 
 
 

25 
 
 

50 
 
 

75 
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การกาํหนดวสัิยทศัน์กลุ่ม (Vision)...................................................................................... 
การกาํหนดพนัธกจิ (Mission)...................................................... 
การกาํหนดกลยุทธ์............................................................................................................... 
การกาํหนดแผนดาํเนินงานตามกลยุทธ์ (Road Map)    
....................................................................................................... 
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