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รายงานสรุปสําหรับผู้บริหาร 

“การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ี จงัหวดัร้อยเอด็” 
 
 
 กระบวนการสหกรณ์ถือได้ว่าเป็นกระบวนการในการทํางานขององค์กร
ประชาชนท่ีมีประวัติยาวนานมาเกือบศตวรรษในประเทศไทย    อย่างไรก็ตาม
กระบวนการน้ีก็มีปัญหาต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพฒันาตวัองคก์รของ
ตนเอง  และการสร้างเครือข่ายของความร่วมมือในระหว่างองค์กร โครงการน้ีมี
วตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาถึงการพฒันาและสร้างเครือข่ายของสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนท่ี
จังหวัดร้อยเอ็ด    ซ่ึงจัดว่าอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความยากจนสูงดังจะเห็นว่าในช่วงท่ี
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทกัษิณ  ชินวตัร ไดล้งพ้ืนท่ีในเดือนมกราคม 2549 ก็ไดเ้ลือกไป
ลงในพ้ืนท่ีของอาํเภออาจสามารถ ของจงัหวดัร้อยเอด็ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยั
ในรูปแบบของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research - 
PAR) จงัหวดัร้อยเอด็เป็นอีกหน่ึงพ้ืนท่ีจาก 36 จงัหวดั ซ่ึงเป็นการขยายผลจากการดาํเนิน
โครงการในระยะแรกของ 9 พ้ืนท่ี โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องคก์ร
ภาคประชาชน ในการดาํเนินกิจกรรมการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจังหวดั
ร้อยเอ็ด ซ่ึงอาศยักรอบยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเป็นแนวทาง   โดยไดด้าํเนินการ
วจิยัในระหวา่งเดือนกนัยายน 2548 – สิงหาคม 2549 
 วธีิการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมจากการจดัประชุมเวทีใหญ่ในระหวา่งสหกรณ์การเกษตร 
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ทั้ง 20 อาํเภอ  ชุมชุมสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดิน 
กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 90 คน เป็นการประชุมเพ่ือช้ีแจง
วตัถุประสงคข์องโครงการ และเป็นการระดมความคิดเพ่ือแสวงหาความร่วมมือระหวา่ง
สหกรณ์การเกษตรต่างๆ ซ่ึงมีทั้งสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ และสหกรณ์การเกษตร
ขนาดเลก็ โดยจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี19 ต.ค. 2548 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็  ผลของการ
ประชุมปรากฏวา่เป็นท่ีสนใจ และทุกๆ ฝ่ายประสงคท่ี์จะใหเ้กิดเครือข่ายท่ีทาํงานจริงใน
จงัหวดัร้อยเอด็   ต่อมาไดมี้การจดัประชุมเวทียอ่ยข้ึนอีก 3 คร้ังใน 3 พ้ืนท่ี คือสหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรโพนทอง และสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอด็  
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ในช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยในแต่ละแห่งไดมี้การเชิญสหกรณ์การเกษตร
ท่ีอยูใ่กลเ้คียงเขา้ร่วมประชุมดว้ย  ผลจากการประชุมเวทียอ่ยน้ีเองทาํใหส้ามารถเขา้ใจ
ปัญหาของแต่ละสหกรณ์  และไดเ้รียนรู้ถึงประสบการณ์ในการจดัทาํเครือข่ายท่ีมีมาใน
อดีตซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร  ขอ้สรุปท่ีไดส้าํหรับแนวทางใน
การจดัทาํเครือข่ายในงานวจิยัน้ีคือ 

1. กรอบการศึกษาคร้ังน้ีควรจาํกดัเฉพาะสหกรณ์การเกษตรถึงแม้
การศึกษาคร้ังน้ีจะรวมถึงองคก์รประชาชนในลกัษณะอ่ืนดว้ยก็ตาม 
เพราะเน่ืองจากระยะเวลาสาํหรับการศึกษามีจาํกดัคือเพียงหน่ึงปี 

2. ควรจาํกดัเฉพาะในกิจกรรมท่ีเป็นหลกัของจงัหวดั คือขา้วหอมมะลิ 
ซ่ึงเป็นสินคา้หลกัของจงัหวดั และอยูใ่นยทุธศาสตร์ของจงัหวดั 

การจาํกดัขอบเขตการศึกษาดงักล่าวทาํใหส้ามารถเนน้ไปในดา้นลึกของ
กิจกรรมท่ีจะเช่ือมโยงซ่ึงอาจสรุปไดว้า่ มี 6 กิจกรรมท่ีจะดาํเนินการ คือ 

1. การสนบัสนุนทางการเงินระหวา่งสมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ 
2. โครงการการคา้ร่วมขา้วหอมมะลิ 
3. โครงการผลิตพนัธ์ุขา้วหอมมะลิมาตรฐาน 
4. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
5. โครงการอุปกรณ์การแปรรูปและการตลาด 
6. โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบบญัชี 

 ผลจากการศึกษาและดาํเนินการในระหวา่งเครือข่ายต่างๆ พบวา่แทนท่ีจะรวมกนั
เป็นเครือข่ายเดียวกนั แต่เห็นวา่น่าท่ีทาํเป็นขั้นตอนคือ เบ้ืองตน้จดัใหมี้เครือข่ายของ
แกนนาํสหกรณ์การเกษตรของจงัหวดัร้อยเอด็ 3 สหกรณ์ อนัไดแ้ก่ สหกรณ์เกษตรวสิัย  
สหกรณ์สุวรรณภูมิ และสหกรณ์โพนทอง  โดยพื้นเดิมพบวา่แต่ละสหกรณ์จะมีเครือข่าย
ยอ่ยเช่ือมโยงกนัภายใน ตวัอยา่ง เช่น สหกรณ์เกษตรวสิัยกจ็ะเช่ือมโยงกนักบัสหกรณ์
ปทุมรัตน์  สหกรณ์จตุรพกัตรพิมาน ซ่ึงเป็นสหกรณ์ขนาดเลก็ และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ 
ในพ้ืนท่ี แต่การเช่ือมโยงยงัจาํกดัอยูเ่ฉพาะบางกิจกรรมเช่น การใหสิ้นเช่ือระยะสั้น
สาํหรับซ้ือขา้วเปลือกในฤดูเกบ็เก่ียว  การส่งขา้วเปลือกไปใหแ้ก่สหกรณ์เกษตรวสิยัโดย
เป็นการชาํระหน้ีเงินกูย้มื เป็นตน้  ทั้งๆ ท่ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกท่ีน่าจะทาํไดแ้ต่กย็งัไม่ได้
จดัทาํ 
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 กิจกรรมหลกัท่ีไดมี้การดาํเนินการภายใตโ้ครงการน้ีมีอยู ่2 กิจกรรม คือ  
1. การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีช่วยสร้างเครือข่ายของ

สหกรณ์ใหส้ามารถประชาสมัพนัธ์กิจกรรมและธุรกิจของตนเองได ้  ภายใตโ้ครงการน้ี
ไดมี้การพฒันาเวบ็ไซดข์องสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัร้อยเอด็ ซ่ึงเดิมเคยมีการร่วมมือ
กนัพฒันาเวบ็ไซดส์หกรณ์ของจงัหวดั โดยสหกรณ์การเกษตรภายในจงัหวดัไดร่้วม
รับผดิชอบค่าใชจ่้าย แต่ผลท่ีไดรั้บกไ็ม่สามารถไดรั้บเวบ็ไซดท่ี์เป็นประโยชน์และใชง้าน
ได ้  ในท่ีสุดจากการประชุมสมาชิกในเครือข่ายกไ็ดมี้การพฒันาเวบ็ไซดข้ึ์นใหม่  โดย
เปิดเวบ็เพจของแต่ละสหกรณ์ข้ึนมา และมีขอ้มูลของสหกรณ์นั้นปรากฏอยูโ่ดยเร่ิมจาก
ขอ้มูลพ้ืนฐานของสหกรณ์ เช่น ปีท่ีก่อตั้ง  จาํนวนสมาชิก ประเภทธุรกิจท่ีดาํเนินการ  
นอกจากนั้นยงัมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจการคา้ขา้วหอมมะลิ ไม่วา่จะเป็นการ
รับซ้ือขา้วเปลือก  การสีเป็นขา้วสาร  โดยจะไดมี้การระบุราคารับซ้ือ  หรือขายเป็น
รายวนั  ซ่ึงจะเอ้ือประโยชน์แก่ผูท่ี้เขา้มาทาํธุรกิจสามารถทราบได ้  โดยทางโครงการได้
จดัใหมี้การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละสหกรณ์ใหส้ามารถปรับเปล่ียน
ขอ้มูลไดด้ว้ยตนเอง  อยา่งไรกต็ามในระยะแรกกมี็ปัญหาอุปสรรคในเร่ืองของระบบ 
hardware  และ software ซ่ึงผูบ้ริหารของแต่ละสหกรณ์ยงัไม่ใหค้วามสาํคญั  แต่จากการ
ร่วมประชุมปรึกษากนัเป็นประจาํ อีกทั้งในระยะหลงัไดเ้ร่ิมมีผูป้ระกอบการเขา้มาใช้
บริการเพ่ิมข้ึน โดยมีผูส้นใจเขา้มาติดต่อซ้ือขา้วจากทางสหกรณ์เพ่ือส่งออก ทาํใหท้ั้ง
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละสหกรณ์ไดเ้ห็นความสาํคญัและพร้อมท่ีจะ
ลงทุนในงานดา้นน้ี และส่งเจา้หนา้ท่ีมาเขา้รับการอบรมเพิ่มข้ึน  อน่ึงเน่ืองจากไดมี้การ
ใหบ้ริการโดยสถาบนัการศึกษาในทอ้งถ่ิน คือมหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ จึงทาํใหเ้กิด
ความสะดวกในการติดต่อและรับบริการ  การท่ีสหกรณ์ต่างๆ อยูก่ระจดักระจายและมี
ปัญหาในการติดต่อส่ือสาร หรือการประชุมกไ็ดล้ดนอ้ยลงไป เพราะสามารถติดต่อผา่น
ทางเวบ็ไซดไ์ด ้ นอกจากนั้นกย็งัมีการหารือในเร่ืองระบบการทาํบญัชีของแต่ละสหกรณ์  
ซ่ึงในสหกรณ์แกนนาํไดมี้การจดัจา้งใหบ้ริษทัของเอกชนเขา้มาติดตั้งระบบการทาํบญัชี
ให ้ ซ่ึงในระยะนั้นมีค่าใชจ่้ายสูง  แต่การปรึกษาหารือกนัในเวทีต่างๆ ท่ีทางโครงการได้
จดัทาํ  ทาํใหส้หกรณ์ขนาดเลก็สนใจท่ีจะขอรับคาํปรึกษาจากสหกรณ์ขนาดใหญ่และ
ต่อรองกบัทางบริษทั  เพราะเม่ือมีหลายสหกรณ์พร้อมใจกนัเขา้มาใชบ้ริการกส็ามารถ
ต่อรองในเร่ืองของราคาได ้  
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2. ในกิจกรรมการสนบัสนุนการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิของจงัหวดั 
ซ่ึงผลจากการจดัเวทีของโครงการทาํให้ทราบว่า เมล็ดพนัธ์ุขา้วหอมมะลิภายในจงัหวดั
ยงัขาดแคลนอยู่มากถึงเฉล่ียปีละ 4 หม่ืนตนั ซ่ึงตอ้งมีการไปจดัซ้ือมาจากต่างจงัหวดั 
ทั้งๆ ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ดเป็นจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงในการผลิตขา้วหอมมะลิ  ดงันั้นภายใต้
โครงการน้ีจึงไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมและรณรงคใ์ห้สหกรณ์ในเครือข่ายผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วหอมมะลิเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีโดยร่วมกบัหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เช่น ศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วร้อยเอด็  ของกรมการขา้ว (ศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 11 เดิมสงักดักรม
ส่งเสริมการเกษตร) และศูนยว์ิจยัขา้ว จ.อุบลราชธานี ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
หลกัในการจดัการฝึกอบรมเกษตรกรจาํนวน 100 คน เพ่ือเพ่ิมการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วให้
มากข้ึน ผลจากการน้ีทาํให้จาํนวนเกษตรกรท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วไดเ้พ่ิมมากข้ึนทั้งใน
แหล่งผลิตเดิมของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิัย และ
จะเพ่ิมข้ึนในเขตพ้ืนของสหกรณ์การเกษตรโพนทราย และสหกรณ์การเกษตรโพนทอง  
ยิ่งไปกว่านั้นยงัไดมี้การเจรจาตกลงให้ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วร้อยเอ็ดผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ของจงัหวดัเป็นผูผ้ลิตส่งให้เครือข่ายของสหกรณ์การเกษตรของจงัหวดัร้อยเอ็ดเป็นผู ้
จาํหน่ายเป็นหลกั เพ่ือจะไดไ้ม่มีการแข่งขนักนัระหวา่งเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีผลิตข้ึนโดยทาง
ราชการกบัของทางสหกรณ์การเกษตร   
 นอกเหนือจากความสาํเร็จในสองกิจกรรมหลกัดงักล่าวขา้งตน้แลว้  ยงัไดมี้การ
สนบัสนุนใหเ้กิดการเผยแพร่ในเร่ืองของการคา้ขา้วหอมมะลิของจงัหวดัร้อยเอด็ โดยใน
เวทีของเครือข่ายไดมี้การเจรจาหาลู่ทางท่ีจะผลิตขา้วหอมมะลิโดยใช ้ Brand name 
เดียวกนั คือขา้วหอมมะลิร้อยเอด็  โดยในช่วงระยะของการดาํเนินโครงการ สหกรณ์ใน
เครือข่ายไดไ้ปร่วมแสดงสินคา้ในงานการประชุมหอการคา้แห่งประเทศไทย ท่ีจงัหวดั
พิษณุโลกในระหวา่งวนัท่ี 28-30 ตุลาคม 2548  นอกจากนั้นในการประชุมปรึกษาหารือ
ในเครือข่ายยงัไดพิ้จารณาอีกว่าในการจดัคาราวานไปขายขา้วหอมมะลิของสหกรณ์ใน
คร้ังต่อๆ ไป ท่ีทางจงัหวดัสนับสนุน ถา้เป็นไปได้จะไดจ้ดัร่วมกันโดยเครือข่ายของ
สหกรณ์การเกษตรของจงัหวดัร้อยเอ็ด   นอกจากนั้นยงัไดมี้การปรึกษาหารือกนัอีกว่า   
การท่ีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยไดริ้เร่ิมเปิดลู่ทางการส่งขา้วหอมมะลิไปจาํหน่ายยงั
ต่างประเทศ  โดยไดจ้ดทะเบียนผูส่้งออกกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ทาง
สหกรณ์ในเครือข่ายก็จะสนบัสนุนทางสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย โดยถือวา่สหกรณ์
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การ เกษตร เกษตรวสิยัเป็นตวัแทนของสหกรณ์การเกษตรของจงัหวดัร้อยเอด็ทั้งหมดใน
การส่งขา้วหอมมะลิไปจาํหน่ายในต่างประเทศ  นอกจากนั้นในเวทีใหญ่ของเครือข่ายยงั
ไดมี้การเชิญเจา้หนา้ท่ีในระดบันโยบายทั้งของกรมการขา้วและกรมส่งเสริมการเกษตร
มาปรึกษาหารือในการท่ีจะสนบัสนุน ในการผลิตพนัธ์ุขา้วหอมมะลิโดยใชง้บประมาณ
กองทุนพฒันาสหกรณ์ (กพส.)   
 นอกจากนั้นในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ียงัไดท้าํการศึกษาถึงลู่ทางความเป็นไปไดใ้น
การผลิตปุ๋ยอินทรียโ์ดยไดมี้การไปดูกิจการผลิตปุ๋ยอินทรียใ์นทอ้งท่ีต่างๆ ซ่ึงก็พบวา่ปุ๋ย
อินทรียไ์ดมี้การผลิตเพ่ิมมากข้ึนในหมู่บา้น โดยการดาํเนินการของเกษตรกรท่ีมีการรวม
เป็นกลุ่มต่างๆ ท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากกองทุนต่างๆ ของรัฐ  มีการจา้งงานโดยใช้
เกษตรกรท่ีมีฐานะยากจนเขา้มาเป็นแรงงานในกิจการน้ี  และผลจากการท่ีรัฐส่งเสริมการ
ใชปุ๋้ยอินทรียน่ี์เองท่ีทาํใหค้วามตอ้งการปุ๋ยอินทรียมี์อยูโ่ดยทัว่ไป  การผลิตในทอ้งถ่ินยงั
ไม่เพียงพอ  สหกรณ์การเกษตรในเครือข่ายทุกสหกรณ์ไดมี้การสั่งซ้ือปุ๋ยอินทรียม์าเพื่อ
จาํหน่ายแก่สมาชิกโดยติดต่อสั่งจากบริษทัในภาคกลาง  ในการปรึกษาหารือก็มีความ
สนใจท่ีจะมีการตั้งโรงงานเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรียโ์ดยสหกรณ์  แต่ในช่วงเวลาของโครงการ
น้ี กย็งัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ 

ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัปัญหาคนจนนั้น ถึงแมจ้ะไดมี้การรวบรวมตวัเลขคนท่ีไดไ้ป
จดทะเบียนคนจนทั้งในระดบัจงัหวดั อาํเภอ และในบรรดาสมาชิกสหกรณ์ต่างๆ ใน
โครงการน้ีกต็าม  แต่กิจกรรมท่ีจะช่วยเหลือคนจนเหล่าน้ีโดยเฉพาะยงัไม่ไดจ้ดัทาํข้ึน
อยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ  แต่ในเวทียอ่ยของโครงการกมี็ความเห็นวา่สมาชิกท่ียากจนมี
โอกาสท่ีจะเขา้ร่วมโครงการในการผลิตพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ และในโครงการผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์   อยา่งไรกต็ามตวัเลขในทะเบียนคนจนนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ และ
บ่อยคร้ังท่ีคนท่ียากจนจริงๆ กลบัไม่ไดไ้ปข้ึนทะเบียน  แต่ในพ้ืนท่ีกพ็บวา่สมาชิกของ
สหกรณ์ในเครือข่ายจาํนวนไม่นอ้ยท่ีเป็นคนจน  ดงันั้นถา้หากการสร้างใหส้หกรณ์
การเกษตรมีความเขม้แขง็ และเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรทาํงานไดอ้ยา่งเป็นระบบก็
เช่ือวา่จะสามารถช่วยเกษตรกรท่ีมีฐานะยากจนไดจ้าํนวนไม่นอ้ย    
 ขอ้เสนอแนะสําหรับโครงการน้ีก็คือโครงการน้ีน่าท่ีจะได้รับการผลกัดันให้
ดาํเนินต่อไป และในการประชุมก่อนปิดโครงการสหกรณ์การเกษตรในเครือข่ายได้
ตระหนกัในความสาํคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากเครือข่าย และเห็นวา่มีความจาํเป็น
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จะตอ้งสานต่อโครงการน้ี  ดงันั้นบรรดาสหกรณ์ท่ีเป็นแกนนาํของเครือข่ายอนัไดแ้ก่ 
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ และสหกรณ์การเกษตร
โพนทอง  ต่างใหค้วามสาํคญัแก่เครือข่ายและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินโครงการน้ีต่อไป 
 
 

-------------------------------- 



บทคดัย่อ 
 
 โครงการวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคจ์ะแสวงหาความร่วมมือในระหวา่งสหกรณ์การเกษตรใน
จงัหวดัร้อยเอด็ เพ่ือท่ีจะสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่สหกรณ์ใหส้ามารถเป็นท่ีพ่ึงของเกษตรกรได ้
หลกัการของสหกรณ์ท่ีวา่ใหอ้งคก์รสหกรณ์เป็นองคก์รท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได ้ และมีการ
ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั  การศึกษาไดด้าํเนินการระหวา่งเดือนกนัยายน 2548 -  สิงหาคม 
2549  วธีิการศึกษาเร่ิมจากการศึกษาถึงสถานการณ์ และสถานภาพของกลุ่มและองคก์รประชาชน
โดยทัว่ไป จากนั้นกไ็ดมี้การจดัประชุมใหญ่ระหวา่งสหกรณ์การเกษตร ของทั้ง 20 อาํเภอ โดยเป็น
การประชุมเพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการ และระดมความคิดเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ
ระหวา่งสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ผลของการประชุมปรากฏวา่เป็นท่ีสนใจ และทุกฝ่ายประสงคท่ี์จะ
ใหเ้กิดเครือข่ายท่ีทาํงานจริงในจงัหวดัร้อยเอด็  ต่อมาไดมี้การจดัประชุมเวทียอ่ยข้ึนอีก 3 คร้ัง ใน 3 
พ้ืนท่ี คือสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรโพนทอง และสหกรณ์การเกษตรเมือง
ร้อยเอด็ โดยแต่ละแห่งไดมี้การเชิญสหกรณ์การเกษตรท่ีอยูใ่กลเ้คียงเขา้ร่วมประชุมดว้ย ผลของการ
ประชุมสรุปไดว้า่ ใหมี้การดาํเนินงานวิจยัเฉพาะในประเดน็เร่ืองขา้วหอมมะลิซ่ึงเป็นสินคา้หลกั
ของจงัหวดัร้อยเอด็ และกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการกจ็ะเนน้ใน 2 เร่ือง คือ การพฒันาเครือข่าย
สารสนเทศท่ีจะช่วยสร้างเครือข่ายการดาํเนินทางธุรกิจของสหกรณ์สมาชิกได ้ และในกิจกรรมดา้น
การสนบัสนุนการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิของจงัหวดัซ่ึงยงัขาดแคลนอยูม่าก  โดยผลของการ
ดาํเนินการไดมี้การพฒันาระบบเวบ็ไซดข์องสหกรณ์การเกษตรทั้ง 20 แห่งของจงัหวดั และได้
พฒันาการความสามารถของสหกรณ์แกนนาํทั้งสามสหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั 
สหกรณ์การการเกษตรสุวรรณภูมิ และสหกรณ์การเกษตรโพนทอง ใหเ้จา้หนา้ท่ีของทั้งสาม
สหกรณ์สามารถติดต่อส่ือสาร และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ทได ้  สาํหรับเร่ืองการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิกไ็ดมี้การร่วมมือกนัในการวาง
แผนการผลิตร่วมกนั  มีการจดัการฝึกอบรมสมาชิกในการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วโดยร่วมกนักบั
หน่วยงานของรัฐ  อีกทั้งไดมี้การวางแผนการตลาดในการจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุดว้ยเช่นกนั  ประเดน็
ท่ีเก่ียวกบัปัญหาความยากจนนั้น ถึงแมจ้ะไดมี้การรวบรวมตวัเลขของคนท่ีไดไ้ปจดทะเบียนคนจน
ทั้งในระดบัจงัหวดั อาํเภอ และในบรรดาสมาชิกของสหกรณ์ต่างๆ แต่กิจกรรมท่ีจะช่วยเหลือคน
จนเหล่าน้ีกย็งัไม่ไดท้าํอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ แต่คาดวา่สมาชิกท่ียากจนจะสามารถไดรั้บ
ผลประโยชน์จากการเขา้ร่วมโครงการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ และในโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ท่ีจะดาํเนินไปในอนาคต 



 

Abstract 
 
 This research project aims at establishing a network for cooperation among the 

agricultural cooperatives within the Roi Et province and strengthening the networking of the 

cooperatives so that they will be more self-reliant and able to promote better cooperation among 

the member cooperatives. The study was carried out between September 2005 and August 2006. 

During the initial period, the general situation of the cooperatives of the province as well as the 

status of their networking was explored.  A general meeting of 20 agricultural cooperatives of 

the province was convened, and discussion and brainstorming were done. As a result, all the 

participants had an opinion that a functional networking should be established among the 

agricultural cooperatives within the Roi Et province. Smaller forums were organized three times 

at three agricultural cooperatives, Suwannaphum, Poanthong, and Muang Roi Et, respectively. 

In each place, neighboring cooperatives were invited to the meeting. The outcome of the 

meeting was that the project should limit itself on issues around Hommali (jasmine) rice that is 

the most important product of all cooperatives within the Roi Et province. Two major activities 

were carried out during the course of this project i.e. establishing a network among the member 

cooperatives to share their information and developing the Hommali rice seed production which 

was in the state of acute shortage. The outcome of this project is the creation of a website of all 

20 agricultural cooperatives and a pilot networking for the development of three core 

agricultural cooperatives, Kasetwisai, Suwannaphum, and Poanthong, for information exchange 

through the website. The other main activity is the Hommali rice seed production for which the 

training of the member farmers was organized jointly by the cooperative network and the 

government agencies. Besides the seed production, a new marketing system of rice seed was 

designed as well. Regarding the issue of poverty mitigation, although there was an attempt in 

collecting information of the poor who were registered with the government authority of the 

provincial, district, and cooperative levels, activities specially arranged for the poor had not yet 

been developed. However, it was expected that a part of the participating members for the 

Hommali rice seed production and the organic fertilizer project would be from the low-income 

class. 

 



คาํนํา 
 
 สหกรณ์เป็นองค์กรของประชาชนประเภทหน่ึง   ในส่วนของเกษตรกรก็มีสหกรณ์
การเกษตรซ่ึงจดัไดว้า่เป็นสถาบนัของเกษตรกรท่ีสาํคญั   แต่สถาบนัน้ีในอดีตก็มกัจะไดรั้บการมอง
ว่าเป็นองค์กรท่ีอ่อนแอ ตอ้งได้รับการอุปถมัภ์จากรัฐอยู่เสมอ  ไม่สามารถทาํธุรกิจแข่งขนักับ
ภาคเอกชนหรือแมแ้ต่พ่อคา้ในทอ้งถ่ินได ้ ทางสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ไดใ้ห้
ความสนใจในองค์กรน้ี และได้ให้การสนับสนุนการทาํงานวิจัยท่ีเก่ียวกับสหกรณ์ในหลาย
โครงการ  หลงัจากท่ีไดมี้การทาํงานวจิยัในพ้ืนท่ี 9 จงัหวดัเก่ียวกบัการเช่ือมโยงเครือข่ายในระหวา่ง
ปี 2545-47 และหลงัจากส้ินสุดโครงการน้ี ทางสถาบนัวิชาการสหกรณ์ไดร่้วมกบัศูนยอ์าํนวยการ
ต่อสู้ปัญหาความยากจน (ศตจ.)โดยการสนับสนุนของ สกว. ไดท้าํการขยายเครือข่ายงานวิจยัใน
เร่ืองเดียวกนัน้ีออกไปในพ้ืนท่ี 36 จงัหวดัทัว่ประเทศ  จงัหวดัร้อยเอด็ก็เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงในภาค
อีสานท่ีได้มีการจัดทาํโครงการน้ีข้ึนมา  การทาํงานน้ีเป็นในลักษณะท่ีเรียกว่า “การวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” (Participatory Action Research – PAR) โดยไดด้าํเนินการในระหวา่ง
เดือนตุลาคม 2548 – กนัยายน 2549 เป็นระยะเวลาหน่ึงปีเตม็ โครงการน้ีไดด้าํเนินร่วมกนัระหวา่ง
สถาบนัการศึกษาอนัได้แก่มหาวิทยาลยัขอนแก่นและมหาวิทยาลัยราชภฎัร้อยเอ็ด และได้ทาํ
ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรในทอ้งถ่ิน และหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากโครงการน้ีมี
ระยะเวลาจาํกดั  การดาํเนินการดาํเนินการจึงเน้นเฉพาะเร่ืองขา้วซ่ึงเป็นสินคา้หลกัของจงัหวดั   
ผลการดาํเนินการโดยภาพรวมก็เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ และไดเ้ห็นลู่ทางในการพฒันาของสหกรณ์
การเกษตรว่าจะทาํในดา้นใดไดบ้า้ง   และเม่ือส้ินสุดโครงการก็เห็นว่า การเช่ือมโยงเครือข่ายท่ี
ดาํเนินการโดยสหกรณ์ดว้ยกนัเองนั้นมีความเป็นไปได ้และสหกรณ์ท่ีเป็นหลกัก็พร้อมท่ีจะร่วมกนั
ขบัเคล่ือนต่อไปให้ครอบคลุมทั้งจงัหวดัอยา่งแทจ้ริง  งานวิจยัคร้ังน้ีทางคณะผูว้ิจยัตอ้งขอขอบคุณ
บรรดาสหกรณ์ต่างๆ ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือกบัทางโครงการวิจยัเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะจากสหกรณ์หลกัๆ ทั้งสามสหกรณ์ อนัไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ 
จาํกดั  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจาํกดั และ สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จาํกดั ตอ้งขอขอบคุณ
คุณสุเนตร บุญญดิเรกกุล และคุณปฏิญญา ประพฤติชอบ ท่ีได้ให้การสนับสนุนในการจัดทาํ
รายงานของโครงการจนสาํเร็จลุล่วงลงดว้ยดี  ส่ิงสาํคญัท่ีทีมงานวิจยัคาดหวงัไวก้็คือ ความสามารถ
ในการรวมตวักนัอยา่งมีประสิทธิภาพจนทัว่ทั้งจงัหวดั และสามารถช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในระหวา่ง
สหกรณ์จนทาํใหส้หกรณ์เป็นองคก์รท่ีเป็นท่ีพ่ึงของเกษตรกรได ้
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บทที ่1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเป็นมาและระเบียบวธีิวจิัย 

1.1.1 ความสําคญัของการวจิยั 
โครงการวจิยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ี จงัหวดัร้อยเอด็” เป็นหน่ึง

ในโครงการวิจยัในพ้ืนท่ี 36 จงัหวดั ซ่ึงมีลกัษณะการดาํเนินการโครงการวิจยัแบบต่อยอด 
กล่าวคือ  หลังจากท่ีกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ให้การสนับสนุนการดําเนินการ
โครงการวิจยัอย่างต่อเน่ือง ภายใตโ้ครงการประสานงานเพ่ือการวิจยัดา้นสหกรณ์มาเป็น
ระยะเวลา 3-4 ปี ผลงานวิจยัได้ถูกนาํไปใช้ในการกาํหนดนโยบายการพฒันาขบวนการ
สหกรณ์ของประเทศในรูปแบบของ “แผนพฒันาการสหกรณ์ พ.ศ. 2546-2549”  ซ่ึง
แผนพฒันาดงักล่าวเป็นลกัษณะของแผนแม่บทท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ ขบวนการ
สหกรณ์ ตลอดจนองคก์รพฒันาเอกชน จะนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันางานสหกรณ์
ภายใตภ้ารกิจของตนในช่วงเวลา 2546-2549 โดยมีจุดมุ่งหมายสาํคญัเพ่ือระดมทรัพยากรคน 
งบประมาณและส่ิงอาํนวยความสะดวกในลกัษณะของการ “Pool Resource”  ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยงัจะช่วยลดความซํ้ าซอ้นในการทาํงานพฒันาสหกรณ์ของหน่วยงาน
รัฐ ซ่ึงมีมากกว่า 63 หน่วยงานของรัฐในระดบักรมซ่ึงสังกดัอยู่ในหลายกระทรวง ไดแ้ก่ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
อุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนั้นยงัครอบคลุมไปถึงหน่วยงานท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ซ่ึงให้ความสําคญักบัการ
พฒันากลุ่ม/องคก์รประชาชนอีกดว้ย 

ในการกาํหนดกรอบและทิศทางการพฒันาขบวนการสหกรณ์ของแผนพฒันา 
สหกรณ์ดงักล่าวไดมี้การกาํหนดวิสัยทศัน์สหกรณ์ข้ึนเพ่ือใหทุ้กคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ได้เห็นภาพอนาคตของขบวนการสหกรณ์เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของแผนในปี 2549 ซ่ึง
สามารถนาํเอาวิสัยทศัน์ดงักล่าวไปใชใ้นการสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ผูมี้ส่วนร่วมในการ
พฒันาสหกรณ์ได้สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ใน



  2 

แผนพฒันาสหกรณ์ไดก้าํหนดวสิยัทศัน์สหกรณ์เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของแผนไวว้า่ “สหกรณ์
เป็นองคก์รช่วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมท่ียึดมัน่ในคุณค่าสหกรณ์ มีการร่วมมือ
กันเช่ือมโยงเครือข่าย เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพขององค์กร และความเป็นธรรมาภิบาล     
สร้างความเขม้แขง็ของสมาชิก ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ อยา่งย ัง่ยนื”   

ดว้ยตระหนกัถึงความสําคญัท่ีจะนาํเอาวิธีการสหกรณ์ไปใชใ้นการขบัเคล่ือน
การพฒันาคนเพ่ือให้คนมีจิตวิญญาณ มีจิตสาํนึกท่ีจะร่วมมือกนั ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์นั้น การดาํเนินงานโครงการวิจยัในระยะแรกในพ้ืนท่ี 9 
จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ลาํพูน เลย ขอนแก่น สระบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สงขลา และตรัง 
โดยการดาํเนินการโครงการวิจยัเป็นไปภายใตก้รอบแนวคิดของการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่ม/
องคก์รประชาชน องคก์รเอกชนและหน่วยงานของรัฐให้เกิดเป็นรูปธรรมท่ีเป็นผลในทาง
ปฏิบติั ผลการศึกษา พบวา่ กระบวนการวิจยัไดป้รับเปล่ียนวิธีคิด (Mental model) ของคนใน
กลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ต่างๆ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน 
สหกรณ์ภาคประชาชน (มิไดจ้ดทะเบียน) และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เกิดความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงนับเป็นวิถีแห่งสหกรณ์ในการสร้างคน สร้างผูน้าํ การ
สร้างความเขม้แขง็ของคน ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและอนาคต 

จากประสบการณ์ของทีมวจิยัใน 9 จงัหวดั เพ่ือการพฒันาเครือข่ายพนัธมิตรท่ีมี
ความเข้มแข็งและยัง่ยืน จึงต้องมีการดาํเนินโครงการวิจัยในพ้ืนท่ี 36 จังหวดัเป็นการ
ดาํเนินการในลกัษณะของการขยายผลจากบทเรียนท่ีไดด้าํเนินการในระยะแรก 9 พ้ืนท่ี ซ่ึง
เป็นแผนการดาํเนินการท่ีสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยัโครงการประสานงานเพ่ือการ
วิ จัยด้านสหกรณ์ได้ประสานความ ร่วม มือไปยังสถาบันวิ ช าการด้านสหกรณ์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

จงัหวดัร้อยเอ็ดเป็นอีกหน่ึงพ้ืนท่ีจาก 36 จงัหวดั ซ่ึงเป็นการขยายผลจากการ
ดาํเนินโครงการในระยะแรกของ 9 พ้ืนท่ี โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องคก์รภาค
ประชาชน ในการดาํเนินกิจกรรมการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึง
อาศยักรอบยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัเป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยั ในประเด็น 
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ยุทธศาสตร์การเป็นศูนยก์ลางการผลิต และจาํหน่ายขา้วหอมมะลิชั้นดีสู่ตลาดโลก โดยมี
ขอ้มูลสนบัสนุนดา้นขา้วหอมมะลิ ดงัน้ี 

จงัหวดัร้อยเอ็ดมีพ้ืนท่ีปลูกขา้วหอมมะลิทั้งหมด 1,450,086 ไร่ มีผลผลิตจาก
การผลิตรวม 488,362 ตนั   มูลค่ารวม 3,174,353,000 บาท    และขา้วหอมมะลิเป็นท่ีรู้จกัและ
ยอมรับกนัโดยทัว่ไป คือ “ขา้วหอมมะลิท่ีเป็นผลผลิตจากทุ่งกุลาร้องไห้”  จงัหวดัร้อยเอด็
เป็นพ้ืนท่ีหน่ึงในเขตทุ่งกุลาร้องไห้     โดยในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้มีจงัหวดัท่ีมีอาณาเขต
ครอบครองร่วมกนัถึง 5 จงัหวดั คือ ร้อยเอด็ ยโสธร    ศรีสะเกษ สุรินทร์ และมหาสารคาม  
จงัหวดัร้อยเอด็มีพ้ืนท่ีครอบครองมากท่ีสุด คือ 986,807 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.82 ของพื้นท่ี
ทั้งหมด มีพ้ืนท่ีปลูกขา้วหอมมะลิ 713,499 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.80 ของพื้นท่ีปลูกทั้งหมด 
(เอกสารอดัสาํเนา ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัร้อยเอด็) 

ขา้วหอมมะลิท่ีเป็นผลผลิตจากทุ่งกุลาร้องไห้ ถือไดว้่าเป็นขา้วหอมมะลิชั้นดี
เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับกนัโดยทัว่ไป เป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และ 
มีแนวโนม้ความตอ้งการในระดบัท่ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากขา้วหอมมะลิท่ีผลิตไดจ้ากทุ่งกุลา
ร้องไห้ มีคุณลกัษณะพิเศษและมีเอกลกัษณ์ท่ีสําคญั ซ่ึงแตกต่างไปจากขา้วหอมมะลิท่ีผลิต
จากแหล่งปลูกอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

- ความหอม  ซ่ึงมีลกัษณะทางกายภาพของดินท่ีมีลกัษณะเป็นดินทราย และมี
ความเคม็พอเหมาะกบัขา้วพนัธ์ุน้ี 

- ความเรียวงาม  ซ่ึงมีผลมาจากสภาพภูมิศาสตร์ของนํ้ า และแสงแดดท่ี
เหมาะสมทาํไหไ้ดเ้มลด็ขา้วท่ีเรียวงามพอเหมาะน่ารับประทาน 

- ความอ่อนนุ่ม  ซ่ึงเป็นผลมาจากลกัษณะพิเศษของขา้วหอมมะลิโดยทัว่ไป ทาํ
ใหเ้ป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค 

เม่ือพิจารณาดา้นขอ้มูลโรงสีสหกรณ์การเกษตร พบว่า จงัหวดัร้อยเอด็มีโรงสี
และสถาบนัการเกษตรท่ีเป็น   ผูส่้งออก จาํนวน 7 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร รวม 9 โรงสี มี
สมาชิกทั้งหมด 22,867 คน ประกอบดว้ย สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จาํกดั  สหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ จาํกดั  สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จาํกดั  สหกรณ์การเกษตรเมือง
ร้อยเอ็ด จาํกดั สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จาํกดั สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิชยั จาํกดั สหกรณ์
การเกษตรโพนทอง จาํกดั กลุ่มเกษตรกรทาํนาศรีสวา่ง 
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ดงันั้น โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ดจะ
เป็นโครงการท่ีจะศึกษาถึงแนวความคิดและกระบวนการท่ีจะก่อให้เกิดการเช่ือมโยง
เครือข่ายระหว่างนักสหกรณ์ คนในชุมชน นักวิชาการ กลุ่มขา้ราชการ นักพฒันา องค์กร
เอกชน ในการพฒันาขา้วหอมมะลิให้สามารถสนองตอบความตอ้งการของประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพ่ือสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาความยากจนต่อไป 
 

1.1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การดาํเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ร้อยเอด็ 

2. เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในการวเิคราะห์และกาํหนดแนวทางใน
การดาํเนินงาน 

3. ศึกษารูปแบบและแนวทางในการพฒันาและเช่ือมโยงเครือข่ายในปัจจุบนั
ของสหกรณ์การเกษตร 

4. ศึกษาถึงขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาไปสู่ความเขม้แขง็ของสหกรณ์
การเกษตร และทาํใหเ้กิดการหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพคนและสหกรณ์
การเกษตรในการแกไ้ขปัญหาความยากจน 

 

 1.1.3 ระเบียบวธีิวจิยั 
  1.1.3.1 ขั้นตอนการดาํเนินโครงการ 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นลกัษณะของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) ของสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และกลุ่ม/องคก์รภาค  ประชาชน  โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 ขั้นที ่1 ศึกษาสถานการณ์การดาํเนินงานของสหกรณ์การเกษตร  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพืน้ทีจ่งัหวดัร้อยเอด็ ประเมนิความสนใจ จดัทาํแผนการ
ดาํเนินงานในการวเิคราะห์ และกาํหนดทศิทางในการดาํเนินงานของกลุ่ม 
 ศึกษาการดาํเนินงานและเครือข่ายการเช่ือมโยงของสหกรณ์การเกษตร 
และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ ต่อจากนั้นคดัเลือกกลุ่มสหกรณ์
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การเกษตรมาวเิคราะห์ลกัษณะการดาํเนินงาน ซ่ึงจะเห็นถึงจุดแขง็และจุดอ่อนของแต่ละ 
องคก์ร และศึกษาเครือข่ายการเช่ือมโยงภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม เพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูลใน
การกาํหนดกระบวนการศึกษาของโครงการฯต่อไป ในกระบวนการศึกษาโครงการฯ ไดมี้ 
สหกรณ์การเกษตรเขา้มามีส่วนร่วมในเชิงปฏิบติัการทุกขั้นตอน โดยคณะทีมงานวิจยัเป็นผู ้
ประสานงานและอาํนวยความสะดวก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมดงัน้ี 

1. วิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์การเกษตร และลักษณะเครือข่าย
เช่ือมโยงภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม 

2. การประเมินสหกรณ์การเกษตรตามความสนใจและผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่ม ซ่ึงเจา้หน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและคณะทีมงานวิจยัในโครงการฯ
ร่วมประเมินความสนใจ  

3. กระบวนการคดัเลือกสหกรณ์การเกษตรท่ีมีความสนใจเขา้ร่วมการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์และเสริมสร้างความเขม้แข็งของเครือข่ายโดยไดเ้น้นในกิจกรรม
ขา้วหอมมะลิในจงัหวดัร้อยเอด็ ในเบ้ืองตน้ไดมี้การคดัเลือกสหกรณ์ท่ีมีความเขม้แขง็จาํนวน 
4 สหกรณ์ ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จาํกดั สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จาํกดั 
สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอด็ จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรโพนทอง จาํกดั เพ่ือทราบถึง
ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความเขม็แขง็ภายในสหกรณ์ท่ีเลือก และลกัษณะการเช่ือมโยงเครือข่ายของ
สหกรณ์ภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มโดยไดก้ารวิเคราะห์ SWOT Analysis ขั้นตอนต่อไปได้
ทาํการขยายการเช่ือมโยงออกไปยงัสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆต่อไป 

 

ขั้นที ่ 2 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้นําสหกรณ์การเกษตร และ
คณะผู้วจิยั ร่วมกนัสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างพนัธมิตรระหว่างสหกรณ์การเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร 

จากขั้นท่ี 1 จะไดต้วัแทนสหกรณ์การเกษตรท่ีสนใจสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม โดยจดัประชุมระดมความคิดโดยใชก้ารวเิคราะห์ 
SWOT Analysis และ Appreciation Influence Control (AIC) อยา่งเจาะลึก สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้าง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และพฒันาเครือข่ายเช่ือมโยงระหวา่ง
สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรใหเ้กิดความเขม้แขง็และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
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ขั้นที ่3 การเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์การเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร 

จากขั้นท่ี 2 เร่ิมดาํเนินการเช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่งสหกรณ์การเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรตามความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสหกรณ์การเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร ต่อจากนั้นจะขยายการเช่ือมโยงออกไป โดยสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่ม
เกษตรกรของทั้งสองฝ่ายมีความตอ้งการตรงกนัท่ีจะขยายเครือข่าย ในระหวา่งการ
ดาํเนินการเช่ือมโยงเครือข่าย ไดจ้ดัใหมี้การประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากการปฏิบติังาน
จริง โดยคณะผูว้ิจยัจะเป็นผูป้ระสานงานและช่วยแกไ้ขปัญหาหรือช้ีแนะปัญหาและนาํไปสู่
การปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งถูกวธีิ 

 

ขั้นที ่4 การประเมิน สรุปผลและจดัทาํรายงาน 
หลงัจากดาํเนินการติดตามผลการเช่ือมโยงเครือข่ายแลว้ คณะผูว้ิจยัไดจ้ดั

ประชุมสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือร่วมกนัวิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการเช่ือมโยงเครือข่าย และวางแผน
เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมโยงขยายต่อไปยงัสหกรณ์การเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกรระดบัท่ี 2 และ 3 ต่อไป ทาํให้เครือข่ายมีความเขม้แขง็และสามารถแกไ้ขปัญหา
ความยากจนไดใ้นระยะยาว 
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 1.1.4 กระบวนการวจิยัของโครงการ : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การจดัเวทีช้ีแจงวตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยัและเป็นการระดมความคิด
เพ่ือแสวงหาความรว่มมือระหว่างสหกรณก์ารเกษตรในพ้ืนท่ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

การกาํหนดกรอบ
การศึกษาในพ้ืนท่ี  

การวางแผนกิจกรรมการสรา้ง
เครอืขา่ยในพ้ืนท่ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด

 การประชมุเชิงปฏิบติัการ
สาํหรบัทีมวิจยั/สหกรณใ์นโครงการการประสาน/การ

ติดตาม/การสนบัสนนุของ
ทีมนกัวิจยัในพ้ืนท่ี 

จ. รอ้ยเอ็ด
จดักิจกรรมเพ่ือเช่ือมโยง
เครอืข่ายระหว่างสหกรณ์

ในโครงการ 

การสรปุสงัเคราะห์
ศกัยภาพของสหกรณ์
การเกษตร/กล ุม่
เกษตรกรในการ

แกปั้ญหาใหก้บัคนจน 
ปัญหา/อปุสรรค/แนว

ทางแกไ้ข

การสรา้งทีมนกัวิจยัในพ้ืนท่ีรว่มกบั มข. /
การจดัทําแผนการวิจยั 

การศึกษาสถานการณก์ารดําเนินงานของ
สหกรณก์ารเกษตรในพ้ืนท่ีจงัหวดั
รอ้ยเอ็ด 

การตรวจสอบขอ้มลูคนจนจดทะเบียน
ของสมาชิกสหกรณก์ารเกษตรใน
โครงการ 

การจดัเวทีสรา้งความเขา้ใจระหว่างผ ูนํ้า
สหกรณก์ารเกษตรและกล ุม่เกษตรกรใน
โครงการเก่ียวกบัขา้วหอมมะลิ ในจงัหวดั
รอ้ยเอ็ด 

การจดัทํากรอบกิจกรรมการสรา้ง
เครอืขา่ยสหกรณใ์นจงัหวดัรอ้ยเอ็ด

การสนบัสนนุการสรา้งพนัธมิตร/การ
เช่ือมโยงเครอืข่ายภายในและระหว่างสหกรณ ์

การจดัเวทีแลกเปลีย่นเรยีนร ูแ้ก่
ผนํ้าสหกรณก์ารเกษตรในโครงการ

เอกสารเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์
โครงการ/เว็บไซต ์

 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 
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 1.1.5 นิยามศัพท์ : 
1. กรอบทิศทางการดําเนินงาน หมายถึง แผนการดาํเนินงานของสหกรณ์ท่ี

คาํนึงถึงศกัยภาพและความพร้อมตลอดจนปัจจยัสภาพแวดลอ้มขององค์กร และเกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารจดัการสหกรณ์ในการวางแผน 

2. คุณค่าสหกรณ์  หมายถึง ค่านิยมพ้ืนฐานของนกัสหกรณ์ ประกอบดว้ย 
การพ่ึงพาและรับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม และความ
สามัคคี สมาชิกสหกรณ์ตั้ งมั่นอยู่ในค่านิยมทางจริยธรรมแห่งความซ่ือสัตย์ เปิดเผย
รับผดิชอบต่อสงัคมและเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นตามแบบแผนท่ีสืบทอดมาจากผูริ้เร่ิมการสหกรณ์ 

3. วิสัยทัศน์สหกรณ์  “เป็นระบบเครือข่ายขององคก์รช่วยเหลือตนเองทาง
เศรษฐกิจและสังคมหลากหลายรูปแบบท่ีตระหนกัในคุณค่าของหลกัและวิธีการสหกรณ์  มีการ
ร่วมมือกนัท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพขององค์กร  และเก้ือกูลต่อการสร้างความเขม้แข็งย ัง่ยืน  
ชุมชน  สงัคม  ประเทศ” 

4. สหกรณ์ภาคประชาชนหรือกลุ่ม/องค์กรประชาชน  ท่ีเป็นเป้าหมายส่วนหน่ึง
ในการวิจยั หมายถึง  กลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีสมาชิกมาร่วมมือกนับนพื้นฐานความสมคัรใจท่ี
จะร่วมกนับริหารจดัการบนหลกัการร่วมมือกนั การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั ในการแกไ้ขปัญหาภาวะเศรษฐกิจและสังคมร่วมกนั อาทิ กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วหอมมะลิ กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการพฒันา เป็นตน้ 

5. เครือข่ายคุณค่า/เครือข่ายพันธมิตร  หมายถึง  เครือข่ายความร่วมมือท่ี
กลุ่ม/องคก์รซ่ึงมีเป้าหมายสอดคลอ้งกนั  เป็นพนัธมิตรร่วมมือกนัเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั  ใน
รูปของเครือข่ายทางธุรกิจ  เครือข่ายทางสงัคม  หรือเครือข่ายทางวชิาการ 

6. การเช่ือมโยงเครือข่าย  หมายถึง  การสร้างความร่วมมือหรือการสร้าง
พนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม/องคก์รประชาชนตั้งแต่ 2 กลุ่ม/องคก์รข้ึนไป  โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทาํ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างร่วมกนัอย่างจริงใจ  เพ่ือการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์
กาํหนดข้ึน  มีการใชท้รัพยากรร่วมกนั  เส่ียงภยัร่วมกนั  และไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั  ทั้งน้ีการ
ท่ีกลุ่ม/องค์กรประชาชนจะมาเช่ือมโยงเครือข่ายนั้นตอ้งเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการของ
กลุ่ม/องคก์รประชาชน 

7. การเสริมความเข้มแขง็ของกลุ่ม/องค์กรประชาชน  หมายถึง  กระบวนการ
ท่ีนาํไปสู่การกาํหนดแผนหรือกรอบทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์ร โดยเน้นไปท่ี
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การแนะนาํให้ฝ่ายบริหารจดัการของกลุ่ม/องค์กรประชาชนไดพิ้จารณาส่ิงท่ีเป็นโอกาส  
อุปสรรค  จุดแข็ง  และจุดอ่อนของกลุ่ม/องค์กรของตน  จากปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา(ซ่ึงภาษาทางบริหารธุรกิจเรียกว่า  การจดัทาํแผนกลยุทธ์ ( 
Strategic  Plan)  ซ่ึงประกอบไปดว้ยการกาํหนดวิสัยทศัน์  ภารกิจ  และกลยทุธ์  หรืออาจจะ
เรียกอยา่งอ่ืนเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีง่ายข้ึน) ผลของกระบวนการเสริมสร้างความเขม็แขง็
ของกลุ่ม/องคก์รประชาชนจะช่วยให้กลุ่ม/องคก์รตดัสินใจไดว้่า  จะเช่ือมโยงเครือข่ายกบั
ใคร หรือไม่ อยา่งไร และเม่ือใด 
 
 1.1.6  แผนการดาํเนินการของทมีวจิยัจงัหวดัร้อยเอด็ : 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1.  ร่วมประชุม สรุป/สังเคราะห์บทเรียนจากชุด

โครงการวจิยั  9  จงัหวดั 
 
25 
ส.ค. 

           

2.  ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการสาํหรับทีมวจิยั/
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 
26-27            

3.  ศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงาน
ของสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

            

  4.  ตรวจสอบขอ้มูลคนจดจดทะเบียน 
       ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร  
       ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

            

5.  จดัทาํร่างรายงานความกา้วหนา้             
6.  จดัเวทีสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูน้าํสหกรณ์
การเกษตรเร่ืองขา้วหอมมะลิในจงัหวดั
ร้อยเอด็  

            

7.  จดัเวทีทาํกรอบกิจกรรมการเช่ือมโยง
เครือข่ายระหวา่งสหกรณ์การเกษตรใน
โครงการ 

            

8.   สนบัสนุนการเช่ือมโยงเครือข่าย             
9.  ร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทีมประสานงานกลาง             
10.  นาํเสนอผลงานวจิยั             
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 1.1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ : 
1. เป็นการสร้างคุณค่าสหกรณ์ (Cooperative Value) ซ่ึงประกอบไปดว้ยการ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การร่วมมือกนั การประหยดั จริยธรรม ฯลฯ ใหก้บัคนในชุมชนผา่น
กระบวนการวิจยัในลกัษณะ action research จากคนสู่คน จากกลุ่มหน่ึงไปอีกกลุ่มหน่ึง จาก
ชุมชนหน่ึงไปสู่อีกชุมชนหน่ึง อนัจะนาํไปสู่ชุมชนและสงัคมเขม้แขง็ 

2. เม่ือคนมีศักยภาพและความพร้อมจะสามารถเข้าไปสู่ส่วนรวมในการ
พฒันาองคก์ร พฒันาชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม เศรษฐกิจระดบัฐานรากจะเขม้แขง็และยัง่ยนื 

3. การสนบัสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการวางแผนในลกัษณะของ
กรอบทิศทางการดาํเนินงานท่ีคาํนึงถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มจะช่วยสร้างความมีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็งแก่องค์กร อันจะช่วยพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ท่ีนําไปสู่การ
แกปั้ญหาความยากจน 

4. การเช่ือมโยงเครือข่ายภายในหรือระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะช่วย
ใหเ้กิดการประหยดัดา้นเศรษฐกิจโดยมีการใชท้รัพยากรมนุษย ์เงินทุน วิทยาการ/เทคโนโลยี
ร่วมกนั ซ่ึงจะช่วยลดความสูญเสียและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ และสงัคมโดยรวม 

5. การไดรั้บโอกาสการหนุนเสริมของหน่วยงาน/ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือโครงการ
ส้ินสุด 
 

1.2 ความเป็นมาของจังหวดัร้อยเอด็ 
 จงัหวดัร้อยเอด็ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยูห่่างจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนตป์ระมาณ 512 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 8,299.46 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 5,187,155 ไร่ คิดเป็นพ้ืนท่ีร้อยละ 5.1 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มีพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตรจาํนวน 3,241,254 ไร่คิดเป็นร้อยละ 62.49 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  
มีสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินเคม็ 
 จงัหวดัร้อยเอด็แยกการปกครองออกเป็น 17 อาํเภอ  3 ก่ิงอาํเภอ  193 ตาํบล  2,400 
หมู่บา้น มีประชากร ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2548 รวมทั้งส้ิน 1,310,259 คน แยกเป็นชาย 
654,508 คน หญิง 655,751 คน โดยอาํเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองร้อยเอด็ 
118,789 คน รองลงมาไดแ้ก่ อาํเภอเสลภูมิ มีจาํนวน 108,063 คนและอาํเภอสุวรรณภูมิ 
มีจาํนวน 106,451 คน สาํหรับอาํเภอท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสุดคือ  
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อาํเภอจงัหาร โดยมีอตัราความหนาแน่น 295 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมาไดแ้ก่ อาํเภอ
เมือง มีอตัราความหนาแน่น 240 คนต่อตารางกิโลเมตร และก่ิงอาํเภอเชียงขวญั มีอตัราความ
หนาแน่น 215 คนต่อตารางกิโลเมตร จงัหวดัร้อยเอด็เดิมมีช่ือวา่ “สาเกตุนคร” มีพ้ืนท่ีอยูใ่น
เขตทุ่งกลุาร้องไหถึ้ง 5 อาํเภอ ซ่ึงเดิมเป็นพ้ืนท่ีท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์ มีความแหง้แลง้จน
ในเวลาต่อมารัฐบาลจึงไดเ้ขา้มาพฒันาพื้นท่ีเขตทุ่งกลุาร้องไหใ้หมี้ความอุดมสมบูรณ์และ
สามารถใชป้ระโยชน์ได ้ พ้ืนท่ีทุ่งกลุาจึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถปลูกขา้วหอมมะลิไดอ้ยา่งดีใน
ปัจจุบนั 
 ดา้นเศรษฐกิจรายไดข้องประชากรในจงัหวดัร้อยเอด็เฉล่ีย 23,390 บาทต่อคนต่อปี  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในจงัหวดัข้ึนอยูก่บัการผลิต 4 สาขาหลกั ไดแ้ก่ สาขาการส่งออก
และคา้ปลีก สาขาการบริการ สาขาเกษตรกรรม และสาขาอุตสาหกรรม ตามลาํดบั โดยมีพืช
เศรษฐกิจของจงัหวดัท่ีสาํคญั คือ ขา้วหอมมะลิ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกภายในจงัหวดั 
1,879,492 ไร่ มีผลผลิตรวมทั้งหมด 604,118.36 ตนั เป็นท่ียอมรับและตอ้งการโดยทัว่ไปทั้ง
ในและต่างประเทศ และไดถู้กบรรจุเป็นยทุธศาสตร์สาํคญัในการพฒันาจงัหวดัร้อยเอด็ และ
ในส่วนขอ้มูลทางดา้นความยากจนภายในจงัหวดัไดมี้การรับลงทะเบียนประชาชนท่ีมีความ
ยากจนล่าสุดเม่ือเดือนกรกฏาคม 2548 ทั้งหมด 55,178 คน ซ่ึงอาํเภอท่ีมีผูม้าลงทะเบียนมาก
ท่ีสุดคืออาํเภอเมืองร้อยเอด็ 6,473 คน และอาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนนอ้ยท่ีสุดคือ อาํเภอเมยวดี
จาํนวน 781 คน 
 

1.3 สภาพทัว่ไปเกีย่วกบัสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพืน้ที่จังหวดัร้อยเอด็ 
 ก่อนเข้าโครงการ 

 1.3.1 บทบาทของสหกรณ์และกลุ่มองค์กรประชาชนในจงัหวดัร้อยเอด็ 
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็มีการดาํเนินการขอจดทะเบียนจดัตั้งสหกรณ์ ณ เดือน

กมุภาพนัธ์ 2548 จาํนวนทั้งส้ิน 130 สหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์จาํนวน 1 ชุมนุม เม่ือ
พิจารณาจาํแนกประเภทสหกรณ์ในจงัหวดัร้อยเอด็ออกเป็น 6 ประเภท พบวา่ สหกรณ์
การเกษตรมีจาํนวนมากท่ีสุดถึง 101 สหกรณ์ รองลงมาคือ สหกรณ์ออมทรัพย ์ สหกรณ์
ประมง สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านคา้ และสหกรณ์นิคม ซ่ึงมีจาํนวน 20  3  3  2  และ 1 
สหกรณ์ตามลาํดบั (ตารางท่ี 1.1 ) 
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 นอกจากกลุ่มสหกรณ์ท่ีไดท้าํการจดทะเบียนแลว้ ยงัมีกลุ่มเกษตรกรท่ีขอจด
ทะเบียนเพื่อทาํกิจกรรมทางการเกษตรต่าง ๆ อีก 264 กลุ่ม (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั
ร้อยเอด็, 2548) รวมทั้งกลุ่มอาชีพ และกลุ่มออมทรัพย ์จาํนวน 724 และ 933 กลุ่มตามลาํดบั 
ดงัตารางท่ี 1.2 จากการสนบัสนุนของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือยกฐานะเศรษฐกิจของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และเสริมสร้างการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือกนั
ทางการผลิตและการตลาด กลุ่มอาชีพในจงัหวดัร้อยเอด็แบ่งออกเป็น 3 ประเภท พบวา่ กลุ่ม
อาชีพสตรีมีมากท่ีสุดจาํนวน 419 กลุ่ม รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพเยาวชน และกลุ่มอาชีพทัว่ไป
จาํนวน 214 และ 114 กลุ่มตามลาํดบั 
 
ตารางที ่1.1  จาํนวนสหกรณ์ในจงัหวดัร้อยเอด็ จาํแนกตามประเภทของสหกรณ์ ปี 2548 
 

ประเภทสหกรณ์ จาํนวนสหกรณ์ 
การเกษตร 101 
ประมง 3 
ออมทรัพย ์ 20 
ร้านคา้ 2 
บริการ 3 
นิคม 1 
ชุมนุมสหกรณ์ 1 

รวม 131 
ท่ีมา : สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัร้อยเอด็, 2548 
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ตารางที ่1.2  จาํนวนกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพยใ์นจงัหวดัร้อยเอด็  ปี 2548 
 

ประเภทกลุ่ม จาํนวนกลุ่ม จาํนวนสมาชิก 
1. กลุ่มอาชีพ ประกอบดว้ย 3 กลุ่มคือ 724 16,375 
     1.1 กลุ่มอาชีพเยาวชน 214 3,764 
     1.2 กลุ่มอาชีพสตรี 419 9,840 
     1.3 กลุ่มอาชีพทัว่ไป 114 2,917 
2. กลุ่มออมทรัพย ์ 933 108,077 
ท่ีมา : สาํนกังานพฒันาชุมชยจงัหวดัร้อยเอด็, 2548 
 

 13.2 ทวเิคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคของสหกรณ์การเกษตร 
  ในจงัหวดัร้อยเอด็ 
 สหกรณ์ในภาคการเกษตรของจงัหวดัร้อยเอด็มีทั้งส้ิน 101 แห่งซ่ึงมีขนาดของ
กิจการ และเงินทุนในการดาํเนินการท่ีแตกต่างกันออกไป เป็นสหกรณ์ท่ีจัดตั้ งข้ึนจาก
สมาชิกท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือช่วยเหลือกนัในการดาํเนินกิจการต่าง ๆ ในดา้นการเกษตร
รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ แก่สมาชิกไดแ้ก่ การให้เงินกู ้การออมทรัพย ์รับฝากเงิน การ
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผลผลิตท่ีสําคญัของจงัหวดัร้อยเอ็ดคือ ขา้วหอม
มะลิ จดัหาวสัดุการเกษตรเคร่ืองอุปโภคบริโภคจาํหน่ายและเผยแพร่ความรู้ดา้นวิชาการ
เกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่สมาชิก สาํหรับสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัร้อยเอด็ 
ปี 2548 แบ่งเป็นสหกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่และมีธุรกิจโรงสีได้ 6 แห่ง ได้แก่  สหกรณ์
การเกษตรเมืองร้อยเอด็ จาํกดั  สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จาํกดั  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณ
ภูมิ จาํกดั  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จาํกดั  สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จาํกดั และ
สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิชยั จาํกดั สหกรณ์การเกษตรไดมี้เครือข่ายเช่ือมโยงกบัสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรต่างๆในจังหวดัร้อยเอ็ด การเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรมกัเนน้ไปในดา้นธุรกิจรวบรวมซ้ือและขายขา้วท่ีผลิตไดจ้ากสมาชิก และรวมกนั
ซ้ือปุ๋ยและสินคา้เกษตรอ่ืนๆในราคาถูกมาจาํหน่ายใหก้บัสมาชิก 

 ยกตวัอยา่งเช่นการดาํเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอด็จาํกดั ในปี 
2546 มีสมาชิกจาํนวน 6,450  คน มีคณะกรรมการดาํเนินการ  15 คน พนกังานสหกรณ์ 38 
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คน  ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  2  คน การดาํเนินงานของสหกรณ์จะเนน้ไปในการให้
สินเช่ือแก่สมาชิก เพ่ือใชใ้นการประกอบอาชีพ การดาํเนินงานดา้นธุรกิจโรงสี  ในปี 2538 
สหกรณ์ไดรั้บโอนกิจการโรงสีมูลค่า 18,500,000 บาทจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดั
ร้อยเอด็มาดาํเนินงาน ปัจจุบนัสหกรณ์มีโรงสีขา้วกาํลงัการผลิต 80 ตนั/วนั รับซ้ือขา้วเปลือก
จากสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรทัว่ไป สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัร้อยเอด็ และจงัหวดั
ใกลเ้คียง ไดแ้ก่ มหาสารคาม และขอนแก่น ทาํใหเ้กิดเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจรวบรวม
ผลิตผล และการแปรรูปขา้วในนามกลุ่มร้อยแก่นสาร โดยไดรั้บเงินทุนเพ่ือซ้ือขา้วเปลือก
จากเงินกองทุนรวม เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรการสีแปรรูปขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร สหกรณ์
รับส่งจาํหน่าย ขา้วสารเจา้หอมมะลิ 100%  ใหก้บั บริษทัแอมเวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  เดือน
ละ 30,000  ถุงๆ ละ 5 กิโลกรัม และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั  เดือน
ละ 200 ตนั ขา้วสาร ทาํใหส้หกรณ์สามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรได ้

 

ตารางที ่1.3 กิจกรรมเช่ือมโยงธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการใหสิ้นเช่ือระหวา่งสหกรณ์ 
 ในจงัหวดัร้อยเอด็ 

กจิกรรม จาํนวน 
สหกรณ์ 

สินค้า จาํนวน มูลค่า (บาท) ดอกเบีย้(%) 

1. การกูย้มืเงิน 26 - - 2,882,214,630.00 4-7.5 

2. การฝากเงิน 28 - - 38,250,196.51 3-5 

3. การซ้ือ-ขาย 14 ขา้วสาร 379.6 ตนั 4,545,719.00 - 

  นํ้ามนั -   

4. กิจกรรมอ่ืนๆ 29 -   - 

ท่ีมา : สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัร้อยเอด็, 2548 
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รูปที ่1.1 เครือข่ายระหวา่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอด็  
 จาํกดั 

 

 จากการศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลพบวา่ แต่ละสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีจะประสบปัญหาการขาดความรู้ความเขา้ใจ และความสามารถในการบริหารจดัการ
ภายในองคก์ร ปัญหาการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีไม่มีระเบียบ และปัญหาท่ีเกิดจากสมาชิกในองคก์ร 
เช่น ความไม่ไวว้างใจในการดาํเนินงานขององคก์รทาํใหข้าดเงินทุนในการดาํเนินงาน การ
ขาดการติดตาม ตรวยสอบผลงานขององคก์รรวมไปถึงผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ และท่ีสาํคญัท่ีเกิดปัญหากบัสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่คือมีหน้ีคา้งชาํระจาก

สหกรณ์การเกษตร
เมืองร้อยเอด็ จํากดั

สหกรณ์สตรีเมือง
ร้อยเอด็จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตร 
ศุภนิมิตอ.จตุรพกัตรพิมาน

กลุ่มเกษตรกรทาํนา 
/ทาํสวนหนองหิน 

กลุ่มเกษตรกร 
ทาํนาคูเมือง กลุ่มเกษตรกร 

ทาํนาเมืองสรวง

กลุ่มเกษตรกร 
ทาํนาดงแดง 

กลุ่มเกษตรกร
ทาํนาป่าสงัข ์

กลุ่มเกษตรกร 
ทาํนานํ้าใส 

กลุ่มเกษตรกร 
ทาํนาดู่นอ้ย 

กลุ่มเกษตรกร
ทาํนาอีง่อง 

กลุ่มเกษตรกร 
ทาํนาล้ินฟ้า

กลุ่มเกษตรกร 
ทาํนาศรีโตตร 

กลุ่มเกษตรกร 
ทาํนานาโพธ์ิ 

สหกรณ์การเกษตร 
เพ่ือการตลาดลูกคา้ธกส.จาํกดั

กลุ่มเกษตรกรทาํนา
เมืองเปลือย 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
ร้อยเอด็จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตร
โพนทอง จาํกดั 

บริษัท AMWAY 

กลุ่มเกษตรกร 
ทาํนาดงกลาง 

กลุ่ม
เกษตรกร 
ทาํนากกกงุ 
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สมาชิกสหกรณ์ เน่ืองมาจากเกษตรกรประสบปัญหาในการทาํการเกษตรอนัเกิดจากภยั
ธรรมชาติ ราคาผลผลิตตํ่า มีการลงทุนสูง เป็นตน้ 
 

1.4 สภาพทัว่ไปเกีย่วกบัเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพืน้ที่ 
 จังหวดัร้อยเอด็ก่อนเข้าโครงการ 

คณะผูว้ิจัยพบว่า การเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจังหวดัร้อยเอ็ดก่อนเข้า 
โครงการนั้น สหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ดจะดาํเนินตามแผนยุทธศาสตร์ 3 จงัหวดัคือ 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ภายใต้ช่ือ กลุ่มร้อยแก่นสาร มีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
สหกรณ์คือ “การสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจการรวบรวมผลผลิต / แปรรูปกลุ่มร้อยแก่น
สาร” ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรโดยตรงเพื่อทาํการรับซ้ือ
ผลผลิตของกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายโดยเน้นไปท่ีขา้วหอมมะลิซ่ึงเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาจังหวดั ในจังหวดัร้อยเอ็ดมีสหกรณ์ท่ีเป็นหลักในการรับซ้ือ
ขา้วเปลือกเพื่อนาํมาสีในโรงสีของตนอยู่ 6 แห่ง ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด 
จาํกดั, สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จาํกดั, สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จาํกดั, สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวสิยั จาํกดั, สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรโพธ์ิ
ชยั จาํกดั ซ่ึงสหกรณ์เหล่าน้ีเป็นสหกรณ์ท่ีมีโรงสีเป็นของตวัเอง และมีเครือข่ายสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรรวม 31 แห่ง ท่ีไดน้าํขา้วเปลือกมาสีและร่วมกนัขายออกสู่ตลาด 
 อยา่งไรกต็าม หลงัจากท่ีไดมี้การดาํเนินงานตามแผนงานของแต่ละสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร รวมทั้งการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์จงัหวดัร้อยเอด็ไดพ้บปัญหาในการ
ดาํเนินกิจกรรมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเร่ืองของการขาดความรู้ความเขา้ใจ และ
ความสามารถในการบริหารจดัการภายในองคก์ร ปัญหาการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีไม่เป็นระเบียบ 
และปัญหาท่ีเกิดจากสมาชิกในองคก์ร เช่น ความไม่ไวว้างใจในการดาํเนินงานขององคก์รทาํ
ใหข้าดเงินทุนในการดาํเนินงาน การขาดการติดตาม ตรวจสอบผลงานขององคก์รรวมไปถึง
ผูท่ี้มีหนา้ท่ีตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีเกิดกบัสหกรณ์การเกษตรเป็นส่วน
ใหญ่คือการมีหน้ีคา้งชาํระจากสมาชิกเน่ืองมาจากการประสบปัญหาในการทาํการเกษตรอนั
เกิดจากภยัธรรมชาติ ราคาผลผลิตตํ่า มีการลงทุนสูง เป็นตน้ 
 ปัญหาดงัท่ีกล่าวมานั้นทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัไดมี้
การเขา้ไปช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ เช่นการส่งเสริมพฒันาการบริหารจดัการ การสร้างความ
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เช่ือมัน่และจิตสาํนึกในระบบสหกรณ์แก่สมาชิก รวมทั้งการช่วยแนะนาํการลดตน้ทุนในการ
ใชท้าํการเกษตรเช่นการแนะนาํใหท้าํปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องเพ่ือลดตน้ทุน  หรือการทาํเกษตรแบบ
พอเพียงและช่วยใหมี้รายไดเ้สริมในการเล้ียงครอบครัวเป็นตน้ 

ผลจากการจดัเวทีในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2548 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ เพ่ือระดม
ความคิดเห็นจากสหกรณ์ในจงัหวดัร้อยเอด็ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัรูปแบบ 
เครือข่ายสหกรณ์และปัญหาของเครือข่ายสหกรณ์ของจงัหวดัร้อยเอด็นั้น คณะผูว้ิจยัพบวา่
การรวมเป็นเครือข่ายสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ของแต่ละ 
สหกรณ์ ไดแ้ก่ การรวมกนัซ้ือขายสินคา้และบริการต่างๆระหวา่งสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมอาํนาจ
ต่อรอง และช่วยลดปัญหาการแข่งขนัระหวา่งสหกรณ์ ท่ีผา่นมาสหกรณ์ท่ีมีศกัยภาพจะ
ช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเลก็ ทั้งในดา้นความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ 
ประสบการณ์การทาํงาน ทางดา้นธุรกิจ การตลาด การบริหารองคก์ร รวมทั้งในดา้นเงินทุน 
สินคา้ และบุคลากร  
 อย่างไรก็ตามเครือข่ายสหกรณ์ดังกล่าวประสบปัญหาขาดความจริงใจและการ
ไวว้างใจ สหกรณ์บางแห่งไม่มีอุดมการณ์และขาดความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
ตกลงกนัไว ้ทาํให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งสหกรณ์ ดงันั้นเครือข่ายสหกรณ์โดยภาพรวมใน
พ้ืนท่ียงัไม่มีความเขม้แขง็ 
 

1.5 สรุป 
 เม่ือพิจารณาดา้นขอ้มูลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ไดศึ้กษาถึงความเป็นไปไดใ้นการพฒันาและสร้างเครือข่ายของความ
ร่วมมือระหว่างสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด ในการศึกษาวิจยัไดใ้ชรู้ปแบบ
ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักสหกรณ์ คนในชุมชน นักวิชาการ  
องคก์รเอกชนในพื้นท่ีในการพฒันาขา้วหอมมะลิให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาความยากจน
ต่อไป 
 



บทที ่2 
บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ทีจ่งัหวดัร้อยเอด็ 

 
 
 จงัหวดัร้อยเอด็เป็นหน่ึงในจงัหวดัในภาคอีสานท่ีมีประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทาํ
นา  และทาํการเกษตรทั่วไป  เช่นการปลูกพืชผกัสวนครัว การเล้ียงสัตว์ ซ่ึงอาชีพ
ดงักล่าวจาํเป็นตอ้งพ่ึงแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติและอ่างเก็บนํ้ า รวมทั้งการพ่ึงพานํ้ าฝนจาก
ธรรมชาติ แต่ภายใต้สภาวการณ์ของโลกเปล่ียนแปลงไป รวมทั้ งการท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน มีการปล่อยของเสียและการสร้างมลภาวะเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงมี
ส่วนทาํให้ความสมดุลทางธรรมชาติเสียไป มีภยัพิบติัเพ่ิมมากข้ึนทั้งภยัจากธรรมชาติ
และภยัท่ีมนุษยเ์ป็นตน้เหตุ เหตุการณ์เหล่าน้ีทาํใหฝ้นตกไม่เป็นไปตามฤดูกาล ส่งผลให้
การทาํนาและเกษตรกรรมอ่ืน ๆ ไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร และบางคร้ังก็มีฝนตกมากเกินไปทาํ
ให้เกิดอุทกภยัเดือดร้อนเสียหายในหลายพื้นท่ี ดว้ยเหตุดงักล่าวทาํให้รายไดห้ลกัของ
เกษตรกรตอ้งสูญเสียไป ไร่นาเสียหาย เกษตรกรตอ้งกูห้น้ียมืสิน รวมทั้งตอ้งสูญเสียท่ีดิน
ทาํกินจากการมีท่ีจะตอ้งชาํระหน้ีสินดงักล่าว ส่งผลทาํให้จาํนวนคนจนในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ร้อยเอด็จากการสาํรวจล่าสุดเม่ือตน้ปี 2547 มีจาํนวนทั้งส้ินถึง 333,151 คน ซ่ึงหลงัการ
สาํรวจทางจงัหวดัไดมี้โครงการให้ความช่วยเหลือและยงัคงมีคนจนท่ียงัไม่ไดรั้บความ
ช่วยเหลืออีก 97,490 คน ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ไดต้ามตารางในหวัขอ้ 2.2 
 

2.1 แหล่งข้อมูลและวธีิการเกบ็ข้อมูล 
 ขอ้มูลคนจนประกอบการทาํงานวิจยัคร้ังน้ีได้รับความอนุเคราะห์จากปกครอง
จงัหวดั โดยการเก็บขอ้มูลดงักล่าวไดมี้การดาํเนินการตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2546 ท่ีมี
การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในจงัหวดัมาจดทะเบียนคนจนตามทอ้งท่ีต่างๆในทุกๆ
อาํเภอ ทั้งน้ีเป็นไปตามเกณฑท่ี์กระทรวงมหาดไทยกาํหนด ทางจงัหวดัร้อยเอด็ไดมี้การ
ประชาสัมพนัธ์ไปตามหน่วยงานของจงัหวดัในเขตอาํเภอต่างๆ รวมทั้งการโฆษณาผา่น
ส่ือวิทยุท้องถ่ินเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและสนับสนุนให้คนจนมา
ลงทะเบียนกบัหน่วยงานของรัฐในทุกทอ้งท่ี     ทางจงัหวดัไดมี้การเปิดรับลงทะเบียน
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คนจนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 โดยใช้แบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนท่ีใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนัทัว่ประเทศ 
 ผลจากการลงทะเบียนคนจนในจงัหวดัร้อยเอด็ไดส้ถิติขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.1  ขอ้มูลคนจนจดทะเบียนของจงัหวดัร้อยเอด็ 
 

รายการ จํานวนคนจนจดทะเบียน ค่าร้อยละ 
ประชากรในจงัหวดั 1,310,259 100.00 
ผูจ้ดทะเบียนคนจนในจงัหวดั 333,151 25.43 
      แบ่งตามพื้นท่ี   
           อาํเภอเมืองร้อยเอด็ 23,316 1.78 
           อาํเภอเกษตรวิสยั 35,747 2.73 
           อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน 21,375 1.63 
           อาํเภอธวชับุรี 10,719 0.82 
           อาํเภอพนมไพร 19,115 1.46 
           อาํเภอโพนทอง 21,573 1.65 
           อาํเภอเสลภูมิ 20,219 1.54 
           อาํเภอสุวรรณภูมิ 39,038 2.98 
           อาํเภออาจสามารถ 17,640 1.35 
           อาํเภอปทุมรัตน์ 16,580 1.27 
            อาํเภอหนองพอก 19,005 1.45 
           อาํเภอเมืองสรวง 6,862 0.52 
           อาํเภอโพธ์ิชยั 17,524 1.34 
           อาํเภอโพนทราย 12,317 0.94 
           อาํเภอเมยวดี 5,245 0.40 
           อาํเภอศรีสมเดจ็ 10,449 0.80 
           อาํเภอจงัหาร 13,674 1.04 
           ก่ิงอาํเภอทุ่งเขาหลวง 5,761 0.44 
           ก่ิงอาํเภอเชียงขวญั 10,371 0.79 
           ก่ิงอาํเภอหนองฮี 6,621 0.51 
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 นอกเหนือจากสถิติขอ้มูลคนจนของจงัหวดัแลว้ ยงัไดมี้การจาํแนกตามปัญหา และ
จาํนวนสมาชิกสหกรณ์  ซ่ึงจะเห็นวา่ในบรรดาสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด กมี็สมาชิกท่ีได้
จดทะเบียนวา่เป็นคนจนเป็นจาํนวนถึง 29,802 คน  อยา่งไรกต็ามหากจะพิจารณาเฉพาะ
สมาชิกของสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายน้ีกมี็เพียง 681 คน 
 
ตารางที ่2.2 ขอ้มูลคนจนจดทะเบียนจาํแนกตามปัญหา และตามสหกรณ์การเกษตร 
  ท่ีสงักดั 
 

รายการ จาํนวนคนจน 
จดทะเบียน 

ค่าร้อยละ 

ผูจ้ดทะเบียนคนจนในจงัหวดั 333,151 25.43 
   แบ่งตามปัญหาความยากจน   
       ไม่มีท่ีดินทาํกิน 27,320 2.09 
       ท่ีดินทาํกินไม่พอ 46,758 3.57 
       มีท่ีดินทาํกินแต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 18,355 1.40 
       คนเร่ร่อน 87 0.01 
       ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 215 0.02 
       นกัเรียน/นกัศึกษา 6546 0.50 
       ถูกหลอกลวง 1600 0.12 
       หน้ีสินในระบบ 132,272 10.10 
       หน้ีสินนอกระบบ 57,865 4.42 
       ท่ีอยูอ่าศยั 28,476 2.17 
       อ่ืนๆ 13,657 1.04 
ผูจ้ดทะเบียนคนจนในจงัหวดั 333,151 25.43 
   แบ่งตามการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์   
       สหกรณ์จดทะเบียน 29,802 2.27 
       สหกรณ์ภาคประชาชน ไม่มีขอ้มลู - 
สมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายของโครงการ 681 0.05 
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 จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้มูล กชช. 2 ค. ของหมู่บา้นแห่งหน่ึง    (จากรายงานของ
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนยอ์าํนวยการต่อสู้
เพ่ือเอาชนะความยากจนแห่งชาติ 2549)ใน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอด็ พบวา่  โดยทัว่ไป
หมู่บา้นแห่งน้ีมีการพฒันาไดด้า้นต่าง ๆ พอสมควร มีนํ้ ากินนํ้าใชเ้พียงพอกบัความ
ตอ้งการเน่ืองจากมีนํ้ าประปาเขา้ถึง และมีแหล่งนํ้าผวิดินเพ่ือการอุปโภคบริโภค ทุก
ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช ้ และมีโทรศพัทส์าธารณะในหมู่บา้น  อยา่งไรกต็ามในหมู่บา้นและ
ตาํบลยงัประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรท่ีเพียงพอตลอดทั้งปี  เส้นทาง
คมนาคมท่ีไม่ดีตลอดปี  มีปัญหานํ้าเสียในหมู่บา้น  ขาดโรงเรียนภาคบงัคบั  ศูนยบ์ริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร  ศาลาประชาคม  ฯลฯ  ถึงแมป้ระชาชนในหมู่บา้นน้ี
ส่วนใหญ่จะมีเอกสารสิทธิ น.ส. 3  แต่กย็งัมีเกษตรกรท่ียงัไม่มีท่ีดินทาํกินเป็นของตนเอง 
และตอ้งเช่าอีกประมาณ 20 ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 15 ของครัวเรือนทั้งหมด  
อาชีพการทาํนายงัถือวา่เป็นอาชีพหลกัของครัวเรือนในหมู่บา้นน้ี โดยในทุกครัวเรือนจะ
มีการทาํนา โดยมีพ้ืนท่ีเฉล่ียในการปลูกขา้ว 13.9 ไร่/ครัวเรือน ในขณะท่ีผลผลิตขา้ว
เฉล่ีย 300 กก./ไร่    ปัญหาท่ีสาํคญัของหมู่บา้นน้ีไดแ้ก่ 

1. ปัญหานํ้าเพ่ือการเกษตรท่ีมีเพียงพอเฉพาะฤดูฝน 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและการลดความเส่ียงของราคา

สินคา้เกษตร   
ซ่ึงขอ้มูลต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเห็นวา่เป็นเร่ืองทัว่ไปท่ีพบไดใ้นหมู่บา้นต่าง ๆ ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจในรายงานฉบบัน้ีกคื็อเป้าหมายการพฒันา และ
ระดบัของการแกปั้ญหา   ซ่ึงไดมี้การวางเป้าหมายเป็น 3 ระยะ คือ 

1. สร้างระบบการผลิตท่ีพอเพียงในพ้ืนท่ีโดยสมดุลระหวา่งความตอ้งการ 
 ครัวเรือน/ชุมชน  

2. เช่ือมโยงกบัระบบการคา้การตลาดทอ้งถ่ิน 
3. ขยายเครือข่ายและรวมกลุ่มในชุมชนร่วมสร้างมูลค่าสินคา้ (value creation) 
จากการศึกษาของโครงการน้ีพบว่าระบบการผลิตให้เพียงพอในพ้ืนท่ีของจงัหวดั

ร้อยเอ็ด ก็ยงัเป็นปัญหาสําคญัในพื้นท่ี  ตวัอย่างเช่นขา้วซ่ึงเป็นสินคา้หลกัของจงัหวดั 
ถึงแม้ว่าเกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้ไม่เฉพาะเพียงพอต่อการบริโภคเท่านั้ น  ยงั
สามารถส่งไปขายในต่างจงัหวดั และในต่างประเทศอีกดว้ย  แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือมองลึก
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ไปในรายละเอียดก็จะพบว่ายงัมีปัญหาอีกหลายอย่าง อาทิ เมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีใช้ในการ
เพาะปลูกขา้วหอมมะลินั้นเกษตรกรยงัไม่สามารถผลิตไดเ้พียงพอ ตอ้งมีการนาํเขา้มา
จากต่างจงัหวดั ดงันั้นจึงถือว่าจงัหวดัร้อยเอด็ก็ยงัมีปัญหาในการผลิตสินคา้ให้พอเพียง
ในพ้ืนท่ีไดเ้ช่นเดียวกนั  ประเด็นปัญหาต่อมาก็คือการเช่ือมโยงกบัระบบการคา้ และ
การตลาดทอ้งถ่ิน  ปรากฏว่าเกษตรกรท่ียากจนทั้งหลายไดถู้กเอารัดเอาเปรียบจากผูท่ี้
ดาํเนินธุรกิจในดา้นการคา้ในรูปแบบต่าง ๆ  นบัตั้งแต่การซ้ือเมลด็พนัธ์ุจากบรรดาพอ่คา้
ในทอ้งถ่ินซ่ึงจาํหน่ายในราคาสูง  ไปจนกระทัง่การซ้ือปัจจยัการผลิตต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็น
ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้ นในการจําหน่ายข้าวซ่ึงเป็นพืชผลหลักของ
เกษตรกร  เกษตรกรท่ียากจนมกัจะถูกรัดเอาเปรียบจากบรรดาพ่อคา้คนกลางอยู่เสมอ  
ดงันั้นการท่ีจะมีการรวมตวัเป็นเครือข่ายโดยเฉพาะในบรรดาสหกรณ์ท่ีบรรดาเกษตรกร
ท่ียากจนทั้งหลายเป็นสมาชิกอยู ่กจ็ะอาํนวยประโยชน์ใหแ้ก่เกษตรกรในหลายๆ ดา้น ทั้ง
ในแง่ของการซ้ือปัจจยัการผลิต  และการขายผลผลิต  ความจริงแลว้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ี
มกัจะกล่าวถึงเสมอเม่ือมีการจดัตั้งสหกรณ์  หรือการชกัจูงให้เกษตรกรมาเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์  แต่ในทางปฏิบติัจริงๆ เกษตรกรเหล่าน้ีก็ยงัไม่ไดรั้บประโยชน์อยา่งชดัเจน  
เน่ืองจากสหกรณ์ท่ีเกษตรกรเหล่าน้ีสังกดัอยูย่งัเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กมีรูปแบบของการ
ดาํเนินธุรกิจท่ีจาํกดั  และมกัจะไม่มีการเช่ือมโยงกบัสหกรณ์อ่ืนๆ อยา่งเป็นระบบ ดงันั้น
ภายใตโ้ครงการน้ีซ่ึงมีการเช่ือมโยงกนัในระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนั และมีกิจกรรมท่ีจะ
เอ้ือประโยชน์ต่อเกษตรกรท่ียากจนจึงถูกคาดหวงัวา่จะเป็นการแกไ้ขปัญหาความยากจน
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสหกรณ์นั้นถือว่าเป็นสถาบนั หรือองคก์ร
ของเกษตรกรเอง   
 
2.2 บทสรุป 
 คนจนท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัทั้งส้ิน 333,151 คน โดยอาํเภอท่ีมีปัญหาคนจนสูงสุด
ในอนัดบัตน้ๆ คือ อาํเภอสุวรรณภูมิ อาํเภอเกษตรวสิยั อาํเภอเมืองร้อยเอด็และอาํเภอ
โพนทอง ซ่ึงปัจจุบนัทางจงัหวดัไดใ้หค้วามช่วยเหลือไปกวา่ร้อยละ 70 โดยมีคนจนท่ียงั
ไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ จาํนวน 97,490 คน ปัญหาความยากจนหลกัท่ียงัคงเหลืออยูคื่อ 
ปัญหาหน้ีสินในระบบ ไม่มีท่ีดินทาํกิน ท่ีดินทาํกินไม่เพียงพอ ไม่มีท่ีอยูอ่าศยัและปัญหา
ท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ส่วนคนจนท่ีจดทะเบียนและเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร
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ตามอาํเภอต่างๆ มีทั้งส้ิน 29,802 คน โดยมีคนจนท่ีจดทะเบียนและเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ี
เขา้ร่วมโครงการ 681 คน (สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั 623 คน สหกรณ์การเกษตร
โพนทอง 39 คนและสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ 19 คน) ซ่ึงส่วนใหญ่มีปัญหาในเร่ือง
ไม่มีท่ีดินทาํกินและท่ีดินทาํกินไม่เพียงพอ ส่วนขอ้มูลสหกรณ์ภาคประชาชนไม่มี
แหล่งขอ้มูลท่ีจะนาํมาเสนอไดใ้นรายงานน้ี 
 



บทที ่3 
ขั้นตอนกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า 

 
 

 โครงการวิจัยได้ดาํเนินการสร้างเครือข่ายของสหกรณ์การเกษตร  โดยเน้น
ประเดน็ ไปท่ีการผลิตและการคา้ขา้วหอมมะลิเน่ืองจากเป็นยทุธศาสตร์หลกัของจงัหวดั
ร้อยเอ็ด  ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการค้าข้าวหอมมะลิ   เพ่ือความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ดงักล่าว   จึงทาํการวิจยั โดยมุ่งเป้าไปท่ีสหกรณ์การเกษตร  และเป็นการ
ดาํเนินการเก่ียวกับข้าวหอมมะลิ โดยใช้การวิจัยแบบการมีส่วนร่วม (Participatory  
Action Research -PAR) โดยมีตารางกิจกรรมท่ีไดด้าํเนินการ ดงัสรุปในตารางท่ี 3 

               .  

ตารางที ่3.1   แสดงการดาํเนินกิจกรรมของกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ 
 

ลาํดบัที่ ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ 
(ระบุการจัดสัมมนา/

แลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่
กระบวนการ 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ 
(เช่นการสร้างความเข้าใจเกดิ

เครือข่าย) 

ระยะ 
เวลา 

1. 19 ต.ค. 
2548 

ประชุมเชิงปฏิบติัการ
โครงการพฒันา
ขบวนการสหกรณ์ใน
พ้ืนท่ี  
จ.ร้อยเอด็ 
 

-คณะนกัวจิยั  
-หน่วยงานราชการ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
-สหกรณ์การเกษตร ใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็  
ทั้ง 20 อาํเภอ 
- ชุมชุมสหกรณ์ 
-สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดิน 
-กลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว 
จาํนวนทั้งหมด 90 คน 

มหาวทิยาลยั
ราชภฏัร้อยเอด็ 

- สร้างความเขา้ใจและท่ีมาของ
โครงการวจิยั 
-ไดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีจะเขา้ร่วม
โครงการในการวจิยั 
-ไดป้ระเดน็ท่ีสร้างเป็นกิจกรรม
ในเครือข่ายไดแ้ก่ การส่งเสริม
ขา้วหอมมะลิ และสินเช่ือระหวา่ง
สหกรณ์ 
- ไดต้วัแทนของสหกรณ์ท่ีจะเขา้
มาเป็นศนูยป์ระสานงานหลกัใน
การดาํเนินการวิจยั ไดแ้ก่ 
สหกรณ์การเกษตร 4 แห่ง ท่ี
อาํเภอเมือง,โพนทอง,สุวรรณภมิู 
และเกษตรวสิัย 
- ไดก้าํหนดทิศทางของการสร้าง
เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 

1 วนั 
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ลาํดบัที่ ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ 

(ระบุการจัดสัมมนา/
แลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่
กระบวนการ 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ 
(เช่นการสร้างความเข้าใจเกดิ

เครือข่าย) 

ระยะ 
เวลา 

2. 2 พ.ย. 
2548 

การประชุมเชิง 
ปฏิบติัการ 
เร่ือง “การพฒันา
ขบวนการสหกรณ์ ใน
พ้ืนท่ีอาํเภอสุวรรณภมิู  

-คณะนกัวจิยั  
-สหกรณ์การเกษตร
สุวรรณภมิู, เกษตรวสิัย 
และโพนทราย 
- สมาชิกสหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภมิู 
รวมทั้งหมด 40 คน 

สหกรณ์
การเกษตร
สุวรรณภมิู 
จาํกดั 

-  ไดป้ระเดน็ในการพฒันา
กระบวนการพฒันาเครือข่าย 
สหกรณ์การเกษตร 
-  ไดท้ราบภารกิจหลกัของการ
ดาํเนินการสหกรณ์การเกษตร
สุวรรณภมิู 
-  ไดก้รอบในการกาํหนด 
กิจกรรมท่ีเครือข่ายตอ้ง
ดาํเนินการ ไดแ้ก่ การรวบรวม
ขา้วเปลือก ,การหาปัจจยัการผลิต, 
การจดัหาปุ๋ยอินทรีย,์ การพฒันา
เมลด็พนัธ์ุ 
- ไดว้ธีิการในการสร้างเครือข่าย
เพ่ิมเติม 

1 วนั 

3. 7 พ.ย. 
2548 

การประชุมเชิง 
ปฏิบติัการ 
เร่ือง “การพฒันา
ขบวนการสหกรณ์  
ในพ้ืนท่ี อาํเภอ 
โพนทอง  
จงัหวดัร้อยเอด็” 

-คณะนกัวจิยั  
-สหกรณ์การเกษตร 
โพนทอง, เสลภูมิ, พธ์ิชยั, 
หนองพอก และเมยวดี 
- สมาชิกสหกรณ์
การเกษตรโพนทอง 
รวมทั้งหมด 40 คน 

สหกรณ์
การเกษตร
โพนทอง 
จาํกดั 

-  ไดท้ราบกิจกรรมในการ
ดาํเนินการของสหกรณ์การเกษตร
ในพ้ืนท่ี เช่น การรับซ้ือ
ขา้วเปลือก , 
การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว ,การใชปุ๋้ย
อินทรีย ์
-  ไดเ้ช่ือมโยงเครือข่ายท่ีมีอยูใ่ห้
เขม้แขง็มากข้ึน โดยใชกิ้จกรรม
ในการวจิยั เป็นจุดเร่ิม และ
ประสานต่อดว้ยการดาํเนิน 
กิจกรรมของสหกรณ์การเกษตร
เอง 

1 วนั 

     -  ไดรั้บทราบปัญหาของเครือข่าย
ท่ีมีอยู ่วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ี
ก่อใหเ้กิดความไม่เขม้แขง็  
- ไดรั้บทราบความตอ้งการในการ
พฒันาเครือข่ายใหเ้ขม้แขง็มากข้ึน 
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ลาํดบัที่ ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ 

(ระบุการจัดสัมมนา/
แลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่
กระบวนการ 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ 
(เช่นการสร้างความเข้าใจเกดิ

เครือข่าย) 

ระยะ 
เวลา 

     - ไดท้ราบ จุดอ่อน จุดแขง็ 
อุปสรรค และโอกาส โดยใช้
เทคนิควธีิ SWOT Analysis 
-  ไดก้าํหนดแผนการของ 
เครือข่ายในอนาคตโดยการระบุ
กิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการร่วมกนั
ระหวา่งเครือข่ายสหกรณ์ 

 

4. 14 พ.ย. 
2548 

การประชุมเชิง 
ปฏิบติัการ 
เร่ือง “การพฒันา
ขบวนการสหกรณ์  
ในพ้ืนท่ี อาํเภอเมือง 
จงัหวดัร้อยเอด็” 

-คณะนกัวจิยั  
-สหกรณ์การเกษตรเมือง
ร้อยเอด็ 
- สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
เมืองร้อยเอด็, 
จตุรพกัตรพิมาน,  
ปทุมรัตน์ และอาจสามารถ 
รวมทั้งหมด 40 คน 

สหกรณ์
การเกษตร
เมืองร้อยเอด็ 
จาํกดั 

- ไดท้ราบความตอ้งการของ 
เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 
-  ไดท้ราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการ
ดาํเนินการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของเครือข่าย คือ การ
รวบรวมซ้ือขา้วเปลือก, การจดัหา
เมลด็พนัธ์ุขา้ว, การใชปุ๋้ยอินทรีย ์
-  ไดร่้วมกนักาํหนดกิจกรรมท่ีจะ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของ 
เครือข่าย คือ  โครงการเงินทุน
หมุนเวยีน, การจดัหาอุปกรณ์
การตลาด, การใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละ
เคมี,  
การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

1 วนั 

5. 27 ธ.ค. 
2548 

การประชุมเชิง
ปฏิบติัการเร่ืองการ
พฒันาเวบ็ไซตข์อง
เครือข่าย 
สหกรณ์การเกษตร  
คร้ังท่ี 1 

- คณะนกัวจิยั 
- ตวัแทนสหกรณ์
การเกษตร 10 แห่ง 
จาํนวนทั้งหมด 30 คน 

มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
ร้อยเอด็ 

-  ไดท้าํการอบรมการพฒันาระบบ
เครือข่ายสารสนเทศผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยเนน้ไปท่ีการสร้าง
เวบ็ไซตเ์พ่ือประโยชน์ของการ
ดาํเนินกิจกรรมเครือข่ายสหกรณ์
การเกษตร 
-  ไดร่้วมกนักาํหนดกิจกรรมใน
การพฒันาเวบ็ไซต ์โดยมุ่งเนน้ไป
ท่ีการออกแบบเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นท่ี
น่าสนใจของบุคคลทัว่ไป 
เพ่ือท่ีจะขยายการดาํเนินกิจการ
ของสหกรณ์การเกษตรต่อ
สาธารณะต่อไป 

1 วนั 
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ลาํดบัที่ ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ 

(ระบุการจัดสัมมนา/
แลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่
กระบวนการ 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ 
(เช่นการสร้างความเข้าใจเกดิ

เครือข่าย) 

ระยะ 
เวลา 

6. 23 ธ.ค. 
2548 

การประชุมนาํเสนอ
งานวจิยัในระยะท่ี 1 

- คณะนกัวจิยั 
- ผูท้รงคุณวฒิุ 
จาํนวนทั้งหมด ประมาณ 
50 คน 

อาคาร KU 
Home 
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

- นาํเสนอการดาํเนินกิจกรรมใน
ระยะท่ี 1 ต่อท่ีประชุม 
- ไดท้ราบขอ้เสนอแนะ การ
ดาํเนินการวจิยัในระยะท่ี 2 จาก
คณะผูท้รงคุณวฒิุ 
-  ไดบ้ทเรียนจากทีมวจิยัในพื้นท่ี
ต่างๆ เพ่ือเรียนรู้แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นต่อกนัและกนั 
 

1 วนั 

7. 20 ม.ค.
2549 

เขา้ร่วมประชุมกบั 
พ.ต.ท.ทกัษิณ  
ชินวตัร นายกรัฐมนตรี 
 เน่ืองในโอกาสเดินทาง
มาปฏิบติัการเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาคนจนท่ี  
อ.อาจสามารถ  
จ.ร้อยเอด็ 

องคก์รธุรกิจ ภาคเอกชน 
โดยความร่วมมือของ
หอการคา้ จ.ร้อยเอด็ โดย
มีผูแ้ทนจากสหกรณ์ใน
เครือข่ายเขา้ร่วมประชุม
ดว้ย 

โรงแรม 
เพชรรัตน์การ์
เดน้ท ์อ.เมือง 
จ.ร้อยเอด็ 

ทาํใหเ้กิดพนัธมิตรในทางธุรกิจ
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัและเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์เครือข่ายใหไ้ดรั้บ
ทราบ อีกทั้งไดน้าํเสนอเร่ืองของ
การทาํงานของเครือข่ายให้
ผูบ้ริหารสูงสุดของประเทศได้
รับทราบ 

1/2 
วนั 

8. 6-7 ก.พ.
2549 

ร่วมประชุม “การ
จดัการความรู้” 

นกัวจิยัจากพ้ืนท่ีจงัหวดั
ต่าง ๆ ในภาคอีสานและ
องคก์รเครือข่าย 

โรงแรม 
แก่นอินน์ อ.
เมือง จ.
ขอนแก่น 

ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และเห็น
ความสาํคญั ตลอดจนสามารถ
เขา้ใจถึงกระบวนการจดัการ
ความรู้ 

2 วนั 

9. 10 ก.พ. 
2549 

การประชุมของ 
สหกรณ์จงัหวดั 

- สหกรณ์จงัหวดั 
- สหกรณ์การเกษตร 
-ตวัแทนกลุ่มเกษตรกร 
จาํนวนทั้งหมดประมาณ 
100 คน 

หอ้งประชุม 
สหกรณ์จงัหวดั
ร้อยเอด็ 

-  ไดเ้ขา้ร่วมนาํเสนอการ
ดาํเนินการวจิยั ต่อกลุ่มเกษตรกร
ใน 
พ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ีเขา้มารับทุนในการ
ดาํเนินกิจกรรมเร่ืองปุ๋ยอินทรีย ์
จาํนวน 30 กลุ่ม 
-  ไดแ้นวทางการพฒันา โดยมุ่ง 
ประเดน็ไปท่ีการส่งเสริมให้
เกษตรกรหนัมาใชปุ๋้ยอินทรีย ์
ทดแทนการใชปุ๋้ยเคมีใหม้ากข้ึน 

1 วนั 
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ลาํดบัที่ ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ 

(ระบุการจัดสัมมนา/
แลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่
กระบวนการ 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ 
(เช่นการสร้างความเข้าใจเกดิ

เครือข่าย) 

ระยะ 
เวลา 

10. 1-2 มี.ค.
2549 

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
จดัโดยสาํนกั
ประสานงานกลางของ
โครงการ 

ผูแ้ทนจากนกัวจิยัในพ้ืนท่ี
จงัหวดัต่าง ๆ ของ
โครงการ 

โรงแรม ที.เค.
พาเลซ ถ.แจง้
วฒันะ กทม. 

ไดเ้กิดความเขา้ใจถึงแนวคิดใน
การทาํงานและไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้กบับรรดานกัวจิยั
หลากหลายพ้ืนท่ีและไดร้ายงาน
ความกา้วหนา้ของโครงการ 

2 วนั 

11. 6 มี.ค.
2549 

การประชุมเชิง
ปฏิบติัการเร่ืองการ
พฒันาเวบ็ไซตข์อง
เครือข่าย 
สหกรณ์การเกษตร  
คร้ังท่ี 2 

- คณะนกัวจิยั 
- ตวัแทนสหกรณ์
การเกษตร 5 แห่ง  จาํนวน
ทั้งหมด 20 คน 

มหาวทิยาลยั
ราชภฏัร้อยเอด็

-  ไดท้าํการออกแบบตวัอยา่ง
เวบ็ไซตม์าใหต้วัแทนสหกรณ์
การเกษตรไดท้ดลองนาํขอ้มูลมา
อปัโหลด 
-  ไดร่้วมกนันาํเสนอปรับเปล่ียน
รูปแบบของเวบ็ไซตใ์หท้นัสมยั
ต่อกาลเวลามากข้ึน และสามารถ
ดาํเนินการไดจ้ริง 
-  ไดน้าํเสนอวธีิการดูแลเวบ็ไซต์
และการนาํเสนอแลกเปล่ียน
ขอ้มูลระหวา่งสหกรณ์ในพ้ืนท่ี
ต่างๆ 
- ไดส้ร้างเวบ็บอร์ดสาธารณะท่ี
สามารถนาํไปสู่การซ้ือขาย และ 
ผลจากการมีเวบ็ไซต ์ไดมี้พอ่คา้ท่ี
สนใจเขา้มาทาํการติดต่อผา่น
เวบ็ไซตโ์ดยการเขา้มาติดต่อ 
ขอซ้ือขา้ว ในจาํนวน 500 ตนั 

1 วนั 

12. 29 มี.ค. 
2549 

การลงพ้ืนท่ีภาคสนาม
เพ่ือเกบ็ขอ้มูล 

- ทีมวจิยั 
- สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดิน
สุวรรณภมิู 1 
- สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดิน
สุวรรณภมิู 2 
- สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดิน
สุวรรณภมิู 3 

สาํนกังาน 
สหกรณ์
ปฏิรูปท่ีดิน 
สุวรรณภมิู 
1,2,3,4 และ 5 

- ไดข้อ้มูลในการดาํเนินงานของ
สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดิน ทั้ง 5 แห่ง 
-  ไดส้ร้างการเช่ือมโยงระหวา่ง 
สหกรณ์การเกษตร กบัสหกรณ์
ปฏิรูปท่ีดิน ในประเดน็ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขา้วหอมมะลิ 
- ไดท้ราบปัญหาในการ 

1 วนั 

   - สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดิน
สุวรรณภมิู 4 

 ดาํเนินงานของสหกรณ์ปฏิรูป
ท่ีดิน 
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ลาํดบัที่ ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ 
(ระบุการจัดสัมมนา/

แลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่
กระบวนการ 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ 
(เช่นการสร้างความเข้าใจเกดิ

เครือข่าย) 

ระยะ 
เวลา 

   - สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดิน
สุวรรณภมิู 5 
จาํนวนทั้งหมดประมาณ 
30 คน 

 -  ไดแ้นวทางในการกาํหนด 
กิจกรรมใหเ้ช่ือมโยงกบัการ
ทาํงานของระบบสหกรณ์ 

 

13. 26 เม.ย. 
2549 

การลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 
เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการ
ผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

-  คณะนกัวจิยั 
- นกัศึกษาปริญญาโท 
-  ตวัแทนเกษตรกร  
พอ่จาํรัส 

บา้นหนองบวั  
ต.นํ้าคาํ 
อ.สุวรรณภมิู 

- ไดก้ระตุน้ใหเ้กษตรไดท้าํการ
ผลิตเมลด็พนัธ์ุเพ่ิมเติมข้ึนเป็น
จาํนวน 4 ราย พ้ืนท่ีประมาณ  
20 ไร่ 
-  ไดท้ราบวธีิการผลิตเมลด็พนัธ์ุ  
การควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการผลิต 

1 วนั 

     -  ไดท้ราบแหล่งท่ีมาของเมลด็
พนัธ์ุ 
- ไดร่้วมกนักาํหนดแนวทาง
วธีิการขยายเครือข่ายการผลิต
เมลด็พนัธ์ุขา้วใหม้ากข้ึน 

 

14. 31 พ.ค. 
– 1 มิ.ย.
2549 

ไดติ้ดตามผลการ
ดาํเนินการพฒันาเวบ็ไซต์
ของเครือข่ายในสหกรณ์ 
ต่าง ๆ ศึกษาดูงานโรงสี
ขา้วชุมชน และการผลิต
ปุ๋ยอินทรียข์องศนูย ์
ส่งเสริมและผลิตเมลด็
พนัธ์ุขา้วชุมชน  
บา้นโนนม่วย  
อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 

เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศของ
แต่ละสหกรณ์กบันกัวจิยั
ของโครงการ 

สก.เกษตรวสิัย, 
สก.สุวรรณภมิู, 
สก.เมือง
ร้อยเอด็ 
สก.โพนทอง, 
บา้นโนนม่วย
อ.ชุมพลบุรี 
จ.สุรินทร์ 

ทาํใหท้ราบปัญหาและอุปสรรค
ในการพฒันาระบบสารสนเทศ
เช่ือมโยงเครือข่ายและไดท้ราบถึง
วธีิการบริหารงานของโรงสี
ชุมชนและปัญหาการผลิตเมลด็
พนัธ์ุขา้ว และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ของเกษตรกร 

2 วนั 

15. 18 มิ.ย.
2549 

การออกสาํรวจขอ้มูล
ตน้ทุนการผลิตเมลด็พนัธ์ุ
ขา้วโดยสมาชิก 
สหกรณ์ 

ทีมงานวจิยักบัเกษตรกร 
ผูผ้ลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

บา้นหนองบวั 
ต.นํ้าคาํ อ.
สุวรรณภมิู  
จ.ร้อยเอด็ 

ทาํใหท้ราบขอ้มูลตน้ทุนการผลิต
ของสมาชิกสหกรณ์ผูผ้ลิตเมลด็
พนัธ์ุขา้ว 

1 วนั 
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ลาํดบัที่ ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ 

(ระบุการจัดสัมมนา/
แลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่
กระบวนการ 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ 
(เช่นการสร้างความเข้าใจเกดิ

เครือข่าย) 

ระยะ 
เวลา 

16. 30 มิ.ย. 
2549 

การประชุม “ลู่ทางการ
พฒันาธุรกิจระหวา่ง 
สหกรณ์ : กลยทุธ์และ
การวางแผนการ
พฒันาการผลิตและ
การตลาดเมลด็พนัธ์ุขา้ว
ในจงัหวดัร้อยเอด็” 

-  คณะนกัวจิยั 
-  ตวัแทนสหกรณ์
การเกษตร โพนทอง ,
สุวรรณภมิู,และเกษตร
วสิัย 
-  ตวัแทนธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ 
- ผูอ้าํนวยการศูนยเ์มลด็
พนัธ์ุขา้วร้อยเอด็ 
จาํนวนทั้งหมด 15 คน 

มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
ร้อยเอด็ 

- ไดเ้ครือข่ายการผลิตเมลด็พนัธ์ุ
ขา้ว เพราะมีความจาํเป็นเร่งด่วน
ในการผลิต เน่ืองจากความขาด
แคลนเมลด็พนัธ์ุขา้ว อีกมากใน
พ้ืนท่ี จงัหวดัร้อยเอด็ 
-  ไดก้ารเช่ือมโยงเครือข่ายเมลด็
พนัธ์ุ ระหวา่ง เกษตรกร ศนูย์
เมลด็พนัธ์ุ และสหกรณ์
การเกษตร 
-   กาํหนดกิจกรรมในการผูผ้ลิต
เมลด็พนัธ์ุขา้ว ข้ึนท่ีศนูยเ์มลด็
พนัธ์ุขา้ว ธวชับุรี จาํนวน 2 รุ่น 
รุ่นละ 50 คน โดยทางทีมวจิยั  
เป็นผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่น 
- ไดลู้่ทางในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ข้ึนมาใชเ้อง ทดแทนการซ้ือจาก
พอ่คา้ 

1 วนั 

17. 6-7 ก.ค.
2549 

ร่วมประชุมในเวที 
“แลกเปล่ียนเรียนรู้” จดั
โดยสาํนกัประสานงาน
กลางของโครงการฯ 

นกัวจิยัจากโครงการใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัต่าง ๆ 

บา้นชบา
เดือน รีสอร์ท 
อ.เมือง จ.
สมุทร 
สงคราม 

ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้จากนกัวจิยั
ดว้ยกนัท่ีมาจากพ้ืนท่ีจงัหวดัต่างๆ 
และไดร้ายงานความกา้วหนา้ของ
โครงการ 

2 วนั 

18. 12 ก.ค.
2549 

การประชุม
มหาวทิยาลยักบัการวจิยั
เพ่ือทอ้งถ่ิน คร้ังท่ี 2 

-  ตวัแทนนกัวจิยั 2 คน มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครราชสีมา 

-  นาํเสนอผลงานวจิยัดว้ย
โปสเตอร์ และแจกเอกสารการ
วจิยัแก่นกัวจิยัและตวัแทนจาก
หน่วยราชการ โดยนกัวจิยัเป็น 
ผูบ้รรยายเม่ือมีผูส้นใจ 
เขา้สอบถาม 
 

1 วนั 
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ลาํดบัที่ ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ 

(ระบุการจัดสัมมนา/
แลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่
กระบวนการ 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ 
(เช่นการสร้างความเข้าใจเกดิ

เครือข่าย) 

ระยะ 
เวลา 

     -  สร้างแนวคิดเช่ือมโยง 
กระบวนการสหกรณ์ กบัการ
พฒันาทอ้งถ่ิน โดยมีนโนบาย 
มุ่งเนน้ไปท่ีการวจิยัเพ่ือการ
พฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั
ปรัชญาของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 

19. 13-14 
ก.ค. 
2549 

การอบรมเร่ืองการผลิต
เมลด็พนัธ์ุขา้ว 

- วทิยากรจากศูนยเ์มลด็
พนัธ์ุขา้วร้อยเอด็ 
- เกษตรกรจากสหกรณ์
การเกษตรโพนทอง  
20 คน 
- เกษตรกรจากสหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภมิู  
40 คน 
- เกษตรกรจากสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวสิัย  
20 คน 
- คณะนกัวจิยั 
รวมทั้งหมด 130 คน 

ศนูยเ์มลด็
พนัธ์ุขา้ว
ร้อยเอด็ อ.
ธวชับุรี 

-  เกษตรกรผูส้นใจในเร่ืองการ
ปลกูเมลด็พนัธ์ุ แต่ยงัขาดความรู้
ในดา้นเทคนิค วิทยากรสามารถ
เพ่ิมเติมความรู้ความสามารถ
ใหก้บัเกษตรกรได ้
-  ไดเ้ช่ือมโยงเครือข่าย ระหวา่ง
ศนูยเ์มลด็พนัธ์ุขา้ว กบัสหกรณ์
การเกษตร โดยผา่นไปยงักลุ่ม 
เป้าหมาย คือเกษตรกร 
- เกษตรกรมีทางเลือกในการผลิต
เมลด็พนัธ์ุ ท่ีจะทาํใหมี้รายได้
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากจะขายไดร้าคา
มากกวา่ราคาขา้วตามปกติ และจะ
มีความมัน่คงในระยะยาว เพราะ
จะมีสัญญาผกูพนักบัทางศนูย์
เมลด็พนัธ์ุขา้ว 

2 วนั 

20. 20 ก.ค.
2549 

การประชุมสัมมนา
ใหญ่ปิดโครงการใน 
พ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

ผูแ้ทนจากสหกรณ์
การเกษตรต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็น
แกนนาํ และท่ีเป็น
เครือข่ายกบัผูแ้ทนของ
กรมต่าง ๆ 

มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
ร้อยเอด็ 

ทาํใหส้มาชิกเครือข่ายทั้งท่ีเป็น
แกนนาํและสมาชิกเครือข่าย
ทัว่ไปไดท้ราบความกา้วหนา้ของ
โครงการและไดต้กลงถึงแนวทาง
ท่ีจะดาํเนินงานต่อไป  อีกทั้งได้
รับทราบแผนงานท่ีจะร่วมกนั
ดาํเนินการต่อไปในอนาคต 

1 วนั 
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ลาํดบัที่ ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ 
(ระบุการจัดสัมมนา/

แลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่
กระบวนการ 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ 
(เช่นการสร้างความเข้าใจเกดิ

เครือข่าย) 

ระยะ 
เวลา 

21. 28 ก.ค. 
2549 

การประชุมเชิง
ปฏิบติัการเร่ืองการ
พฒันาเวบ็ไซตข์อง
เครือข่ายสหกรณ์
การเกษตรคร้ัง ท่ี 3 

- คณะนกัวจิยั 
- ตวัแทนสหกรณ์
การเกษตร 3 แห่ง 
จาํนวนทั้งหมด 15 คน 

มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
ร้อยเอด็ 

- สร้างความเขา้ใจและสามารถ
กรอกขอ้มูลของสหกรณ์
การเกษตรลงในเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่ง 
ถกูตอ้ง 
-  สามารถสร้างเครือข่ายการ
เช่ือมโยงขอ้มูลผา่นระบบ
ออนไลน์ได ้โดยท่ีหากงานวจิยั
เสร็จส้ินโครงการแลว้ ทาง
สหกรณ์การเกษตรสามารถท่ีจะ
ดูแลจดัการระบบเองได ้โดย
เช่ือมโยงกบัทางมหาวทิยาลยัราช
ภฏัร้อยเอด็ ใหท้างมหาวทิยาลยัมี
เวบ็มาสเตอร์คอยดูแลและจดัการ
ขอ้มูล 
-  สามารถลงรายละเอียดผลการ
ปฏิบติังานของสหกรณ์ใน
เวบ็ไซตไ์ด ้
- ส่งเสริมใหมี้การคา้กบั
ต่างประเทศ โดยการมีโครงการ
จะพฒันาใหมี้เวบ็ไซตท่ี์เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

1 วนั 

22. 31 ก.ค.-
1 ส.ค. 
2549 

การประชุม 
มหาวทิยาลยัราชภฏักบั
การขบัเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของทอ้งถ่ิน 

- ตวัแทนคณะนกัวจิยั  
2 คน 
- ตวัแทนจากสาํนกั
งานวจิยัแห่งชาติ 
- ศนูยข์อ้มูลทอ้งถ่ิน 
เพ่ือการพฒันา 
- มูลนิธิสาธารณสุข 
แห่งชาติ 
- ตวัแทนนกัวิชาการจาก
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ 
จาํนวนทั้งหมด 100 คน 

โรงแรม
โฆษะ 
ขอนแก่น 

-  ไดน้าํเสนอผลงานวจิยั ผา่นท่ี
ประชุม โดยเนน้การพฒันาท่ีจะ
ลงไปสู่นโยบายสาธารณะ ดา้น
การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ ,
การแกไ้ขปัญหาความยากจน ,
และการส่งเสริมใหมี้คุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 
-  ไดเ้ครือข่ายนกัวจิยัท่ีจะเขา้มา
ทาํงานดา้นทอ้งถ่ิน โดยปรัชญา
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัคือเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยูแ่ลว้ 

2 วนั 
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ลาํดบัที่ ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ 

(ระบุการจัดสัมมนา/
แลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าสู่
กระบวนการ 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ 
(เช่นการสร้างความเข้าใจเกดิ

เครือข่าย) 

ระยะ 
เวลา 

     -  ไดน้าํเสนอแผนงานท่ีผูส้นใจ
สามารถนาํไปดาํเนินการวจิยั 
ต่อยอดไดใ้นอนาคต 

 

23. 5 ส.ค.
2549 

การเกบ็ขอ้มูลสมาชิก 
สหกรณ์การเกษตร  
ทั้ง 3 แห่ง ท่ีเขา้รับการ 
อบรมเร่ืองเมลด็พนัธ์ุ
ขา้ว  

- นกัศึกษา จาํนวน 9 คน 
- เกษตรกร จาํนวน 100 
คน 
 

อ.โพนทอง 
อ.เกษตรวสิัย 
อ.สุวรรณภมิู 

-  ไดรั้บทราบผลการดาํเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง หลงัจากการอบรม
เสร็จ 
- ไดท้ราบความคิดเห็นของ
เกษตรกรท่ีมีต่อการผลิตเมลด็
พนัธ์ุขา้ว 

1 วนั 

 



บทที ่4 
เครือข่ายทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดัร้อยเอด็ 

 

 

4.1 รูปแบบเครือข่ายในพืน้ทีจ่ังหวดัร้อยเอด็ 
 จากการศึกษาลกัษณะความเป็นไปไดข้องการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็   ทาํให้สามารถเขา้ใจปัญหาของแต่ละสหกรณ์และไดเ้ขา้ใจถึง
รูปแบบการเช่ือมโยงท่ีมีมาในอดีตของแต่ละสหกรณ์ ซ่ึงในอดีตรูปแบบการเช่ือมโยง
ส่วนใหญ่เป็นการเช่ือมโยงเพียงชัว่คราวและไม่ประสบผลสําเร็จ และจากรูปแบบเดิม
ของการเช่ือมโยงเครือข่ายจะถูกเลือกมาบางรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการสร้างเครือข่าย
ระหวา่งสหกรณ์ภายใตร้ะยะเวลาการศึกษาวิจยัท่ีมีจาํกดั โดยสหกรณ์ตน้แบบท่ีถูกเลือก
ในการเช่ือมโยงเครือข่ายของโครงการวิจยัฯมี 3 สหกรณ์คือ สหกรณ์การเกษตรเกษตร
วิสัย จาํกดั สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิจาํกดั และสหกรณ์การเกษตรโพนทอง จาํกดั 
ซ่ึงในอดีตทั้ง 3 สหกรณ์ได้มีการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างกนั และแต่ละสหกรณ์มี
ความพร้อมท่ีจะร่วมมือระหว่างสหกรณ์    โดยมีคณะผูว้ิจยัเขา้ร่วมดาํเนินการพฒันา
เครือข่ายระหวา่งสหกรณ์ดงักล่าว 

รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่ง 3 สหกรณ์ภายในโครงการวจิยัฯแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบเครือข่ายการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ; 2) รูปแบบ
เครือข่ายการผลิตปุ๋ยอินทรีย;์ และ 3) รูปแบบเครือข่ายการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือพฒันาธุรกิจของสหกรณ์ ลกัษณะรูปแบบเครือข่ายทั้ง 3 มีดงัน้ี 
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 4.1.1 รูปแบบเครือข่ายการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวหอมมะล ิ
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
              กลุ่มเกษตรกรผู้ผลติ        สหกรณ์การเกษตร                        สหกรณ์การเกษตร           กลุ่มเกษตรกรผู้ผลติ 
               ซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์       เกษตรวสัิย จํากดั                          สุวรรณภูม ิจํากดั             ซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์           

                                                                                          
 
                         สมาชิกสหกรณ์                                                                                                          สมาชิกสหกรณ์ 

                                                                                      
 
                                                        
                                                           สหกรณ์การเกษตร 
                                                                                           โพนทอง จํากดั 
                           กลุ่มเกษตรกรผู้ผลติ  
                               ซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
                   

                                                            
                                                                            สมาชิกสหกรณ์ 

                                                             
 
 
 
  
 

 

หน่วยงานกรมการขา้วหน่วยงานกรมการขา้ว  

หน่วยงานราชการหน่วยงานราชการ  สถาบนัการศึกษาสถาบนัการศึกษา องคก์รธุรกิจองคก์รธุรกิจ//บริษทับริษทั  

สหกรณใ์นสหกรณใ์น  จจ..รอ้ยเอ็ดรอ้ยเอ็ด  กลุม่เกษตรกรกลุม่เกษตรกร  
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 4.1.2 รูปแบบเครือข่ายการผลติปุ๋ยอนิทรีย์ 
 
                                                                                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                     สหกรณ์การเกษตร                    สหกรณ์การเกษตร               กลุ่มเกษตรกรผู้ผลติ 
                                                         เกษตรวสัิย จํากดั                       สุวรรณภูม ิจํากดั                        ปุ๋ยอนิทรีย์ 
                      สมาชิกสหกรณ์ 

                                                                                               
 
                                                                                                                                        สมาชิกสหกรณ์ 

                                                                                                       
                                                         สหกรณ์การเกษตร 
                                                                                         โพนทอง จํากดั 
                                                       
                                                                                                
 
 
                                                                                                สมาชิกสหกรณ์ 

                                                                    
 
                                                                                                   
 
                                                                                              
 

 

 บริษทัปุ๋ย          
 

 

สหกรณใ์นสหกรณใ์น  จจ..รอ้ยเอ็ดรอ้ยเอ็ด  กลุม่เกษตรกรกลุม่เกษตรกร  

หน่วยงานราชการหน่วยงานราชการ  สถาบนัการศึกษาสถาบนัการศึกษา  องคก์รธุองคก์รธุรกิจรกิจ//บริษทับริษทั  
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 4.1.3 รูปแบบเครือข่ายการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  เพือ่พฒันาธุรกจิของสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
                                     สหกรณ์การเกษตร                    สหกรณ์การเกษตร                
                                                            เกษตรวสัิย จํากดั                       สุวรรณภูม ิจํากดั                    
 
                  สมาชิกสหกรณ์                                                                                                      สมาชิกสหกรณ์ 

                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
                                                                                         สหกรณ์การเกษตร 
                                                                                            โพนทอง จํากดั 
                                                       
                                                                                                
 
 
                                                                            สมาชิกสหกรณ์ 

                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

คณะผู ้คณะผูวิ้จยัวิจยั
และหน่วยงานและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเก่ียวขอ้ง  

สหกรณใ์นสหกรณใ์น  จจ..รอ้ยเอ็ดรอ้ยเอ็ด  กลุม่เกษตรกรกลุม่เกษตรกร  

หน่วยงานราชการหน่วยงานราชการ  สถาบนัการศึกษาสถาบนัการศึกษา  องคก์รธุรกิจองคก์รธุรกิจ//บริษทับริษทั  
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4.2 ประเดน็สําคญัของเครือข่าย 
4.2.1 เครือข่ายการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวหอมมะล ิ

 1) ความเป็นมาของเครือข่าย 
 จากปัญหาจํานวนเมล็ดพนัธ์ุข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

เกษตรกรในจงัหวดัร้อยเอด็  เมล็ดพนัธ์ุขา้วหอมมะลิภายในจงัหวดัยงัขาดแคลนอยูม่าก
ถึงเฉล่ียปีละ 4 หม่ืนตนั  ถึงแมว้่าสหกรณ์การเกษตรบางแห่งไดส่้งเสริมให้สมาชิกของ 
สหกรณ์ซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วดาํเนินการผลิตเมลด็พนัธ์ุเพ่ือจาํหน่าย
ให้กบัสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรโดยผ่านระบบสหกรณ์ อาทิ สหกรณ์การเกษตร
สุวรรณภูมิ  จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  จาํกดั แต่จาํนวนเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ี
ผลิตไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการของสมาชิก และสหกรณ์อ่ืนๆในจงัหวดัร้อยเอด็ท่ีไม่
มีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเช่น สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จาํกดั ตอ้งมีการนาํเขา้เมล็ด
พนัธ์ุขา้วนอกจงัหวดั   ทั้ง ๆ ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ดเป็นจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงในการผลิตขา้ว
หอมมะลิ 

 ผลการสํารวจกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วหอมมะลิอินทรียบ์า้น
หนองบวั ตาํบลนํ้ าดาํ จงัหวดัร้อยเอ็ด  ประธานกลุ่มคือนายจาํรัส ทองสมบติั พบว่า 
ปัจจุบนักลุ่มเกษตรกรดงักล่าวไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากสหกรณ์การเกษตร
สุวรรณภูมิ จาํกดั โดยการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตและเป็นสมาชิก
สหกรณ์รายละ 15,000 บาท ในช่วง 9 เดือนแรกเกษตรกรจะปลอดดอกเบ้ีย และในระยะ 
4 ปีแรก จะมีดอกเบ้ียท่ีค่อนขา้งตํ่า เพราะเป็นนโยบายของสหกรณ์การเกษตร ท่ีจะ
สนับสนุนให้มีเกษตรกรท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุขยายเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีหน่วยงานราชการ
จงัหวดัร้อยเอด็ไดจ้ดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุนปุ๋ยอินทรียส์าํหรับเกษตรกรผูผ้ลิต
อีกดว้ย  

 ปัจจุบนักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วบา้นหนองบวัไดร่้วมมือกบั
เกษตรกรผูผ้ลิตบา้นหาญหกและบา้นเขวาในการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว เกษตรกรผูผ้ลิตใน
บา้นเขวา มีจาํนวน 13 ราย มีนายเกรียงศกัด์ิ แสงคาํ เป็นประธานกลุ่ม กลุ่มน้ีมีลกัษณะ
เด่นคือ สมาชิกจะทาํหนา้ท่ีผลิตเมลด็พนัธ์ุและใชปุ๋้ยอินทรียท่ี์ผลิตข้ึนมาใชเ้องภายใน
กลุ่ม แต่คุณภาพของปุ๋ยอินทรียย์งัไม่ไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกเท่าท่ีควร สาํหรับบา้น
หาญหก มีสมาชิกท่ีเขา้ร่วมกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเกือบทุกหลงัคาเรือนเป็นจาํนวน 21 
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หลงัคาเรือนจากจาํนวนทั้งหมด 22 ครัวเรือนในบา้นหาญหก และมีกาํนนัสุนทร เป็น
ประธานกลุ่ม  

อยา่งไรกต็าม แต่กลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาขาดพ้ืนท่ีในการผลิตเมลด็
พนัธ์ุ เน่ืองจากปัจจุบนั เกษตรกรท่ีมีครอบครัวขยาย จะทาํการแบ่งท่ีดินใหก้บัลูกหลาน 
ทาํใหพ้ื้นท่ีเพ่ือใชใ้นการผลิตลดลง และเกษตรกรบางรายขายท่ีดิน หวัหนา้ครอบครัว
อาจตอ้งไปทาํงานรับจา้งในเมือง ก่อใหเ้กิดปัญหาสงัคมตามมาในท่ีสุด  

 ดงันั้น คณะผูว้ิจยัไดต้ระหนกัเห็นความสาํคญัในการส่งเสริมการผลิต
เมลด็พนัธ์ุขา้วในจงัหวดัร้อยเอด็ จึงไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่ง
สหกรณ์ภายในโครงการฯท่ีมีประสบการณ์การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว (สหกรณ์การเกษตร
สุวรรณภูมิ จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จาํกดั) กบัสหกรณ์ท่ีไม่มีการผลิต
เมลด็พนัธ์ุขา้วคือ สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จาํกดั เพ่ือใหส้หกรณ์ท่ีเคยผลิตเมลด็พนัธ์ุ
ขา้วไดถ่้ายทอดประสบการณ์ใหก้บัสหกรณ์ท่ีไม่มีการผลิต  
 
 2) การดาํเนินการของเครือข่ายในปัจจุบนั 
 จากการท่ีคณะผูว้ิจยัไดล้งพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาการดาํเนินการและเครือข่าย
ของสหกรณ์ภายในโครงการฯพบว่า ในอดีตสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จาํกดั และ 
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จาํกดัไดร่้วมมือกนัในการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว โดยทั้งสอง
สหกรณ์ร่วมกันหาเมล็ดพนัธ์ุขา้วหลกัจากหน่วยงานของกรมการขา้วให้กับสมาชิก
สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต และสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้น
เทคโนโลยีการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วร่วมกนัระหวา่งกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตท่ีเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ทั้งสอง 
 อยา่งไรกต็าม แมว้า่สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จาํกดั จะไม่ไดผ้ลิต
เมลด็พนัธ์ุขา้ว เน่ืองจากขาดความรู้และเทคโนโลยกีารผลิต แต่ในการจดัประชุม 
เครือข่ายของโครงการฯ ทางสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิไดต้กลงจะสนบัสนุนในเร่ือง
อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการปรับปรุงเมลด็พนัธ์ุ โดยท่ีจะมอบหมายใหศู้นยผ์ลิต
เมลด็พนัธ์ุขา้วร้อยเอด็เป็นผูด้าํเนินการอบรมในเทคนิคการผลิตใหก้บัสหกรณ์การเกษตร
โพนทอง จาํกดั  
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 3) วตัถุประสงค์ 
 3.1 กาํหนดแนวทางในการพฒันาการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวหอมมะล ิ

 จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาของเมล็ดพนัธ์ุขา้วหอม
มะลิในจงัหวดัร้อยเอด็  คณะผูว้ิจยัจึงไดแ้สวงหาแนวร่วมจากสหกรณ์ภายในโครงการฯ 
หน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในการหาลู่ทางพฒันาการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
หอมมะลิอินทรีย ์  เพราะการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วมีกระบวนการท่ียุ่งยากซับซ้อน  ตอ้ง
อาศยัความอดทนและความร่วมมือ เพ่ือให้กระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วประสบ
ความสาํเร็จ  

 3.2 ส่งเสริมความร่วมมือและการเช่ือมโยงเครือข่ายในการผลติเมลด็
พนัธ์ุข้าว 
 เบ้ืองตน้คณะผูว้ิจยัจดัให้สหกรณ์ภายในโครงการฯเป็นตน้แบบ
ในการร่วมมือกนักบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาเมล็ดพนัธ์ุขา้วในจงัหวดั
ร้อยเอด็ หน่วยงานดงักล่าวประกอบดว้ย ศูนยผ์ลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วร้อยเอด็, ศูนยว์ิจยัขา้ว
อุบลราชธานี, และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
  
 4) ผลการดาํเนินการ 
 ในการสนับสนุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วหอมมะลิของจงัหวดัร้อยเอ็ด
นั้น    ทางคณะผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดัเวทีในเชิงปฏิบติัการ   เพ่ือให้สหกรณ์การเกษตร 
หน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบถึงปัญหาเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิใน
จงัหวดัร้อยเอด็ และแสวงหาแนวร่วมระหวา่งสหกรณ์  

 ผลจากเวทีเชิงปฏิบติัการจึงไดก้รอบกิจกรรมการสนับสนุนการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุข้าวหอมมะลิสําหรับสหกรณ์ภายในโครงการ กิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ
ประกอบดว้ยการฝึกอบรมและรณรงคใ์ห้สหกรณ์ในเครือข่ายผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วหอม
มะลิเพ่ิมมากข้ึน   ทั้งน้ีโดยร่วมกบัหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น ศูนย์
เมลด็พนัธ์ุขา้วร้อยเอด็ และศูนยว์จิยัขา้วอุบลราชธานี ซ่ึงหน่วยงานทั้งสองสังกดักรมการ
ขา้วไดจ้ดัการฝึกอบรมเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในโครงการจาํนวน 
100 คน ผลจากการฝึกอบรมทาํใหจ้าํนวนเกษตรกรผูผ้ลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วไดเ้พ่ิมข้ึน และ 
สหกรณ์การเกษตรภายในโครงการคือ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จาํกดั สหกรณ์
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การเกษตรสุวรรณภูมิ จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรโพนทอง จาํกดัจะเพ่ิมพ้ืนท่ีผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้ว และเพ่ือให้สอดคลอ้งการแผนการดาํเนินงานของสหกรณ์การเกษตร
ภายในโครงการ คณะนักวิจัยจึงได้เปิดเวทีย่อยเพ่ือให้สหกรณ์ดังกล่าวไปพบกับ
เจา้หนา้ท่ีของศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วร้อยเอด็ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วของจงัหวดั ผลจาก
การประชุมดงักล่าวทาํให้เกิดความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และหน่วยงานราชการคือ 
ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วร้อยเอ็ดเดิมเป็นผูจ้าํหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วรายใหญ่ในจงัหวดัร้อยเอ็ด 
และมีความไดเ้ปรียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตในจงัหวดัร้อยเอ็ด เน่ืองจากมี
ต้นทุนการผลิตท่ีตํ่าและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลภายใต้การเป็น
หน่วยงานของรัฐ ทาํใหร้าคาเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีนาํออกมาจาํหน่ายมีราคาตํ่ากวา่สหกรณ์ จึง
ทาํให้เกิดการแข่งขนักันระหว่างเม็ดพนัธ์ุข้าวของราชการกับของทางสหกรณ์  แต่
หลังจากมีการเจรจาปรากฏว่าศูนย์เมล็ดพนัธ์ุร้อยเอ็ดจะผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวส่งให้
เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรของจงัหวดัร้อยเอ็ดเป็นผูจ้าํหน่ายหลกั  เพ่ือจะไดไ้ม่มีการ
แข่งขนักนัระหวา่งหน่วยงานทั้งสอง  
 
 5) ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 

 ภายใต้กรอบระยะเวลาของโครงการวิจัยฯท่ีจาํกัด    คณะผูว้ิจัยได้
แสวงหาปัจจยัท่ีจะทาํใหก้ารเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิบรรลุผล
สาํเร็จ จากการศึกษา พบวา่  ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลใหเ้ครือข่ายดงักล่าวประสบความสาํเร็จ
นั้น มาจากแต่ละสหกรณ์ไดเ้ห็นความสําคญัและพร้อมท่ีจะร่วมมือกนัพฒันาเครือข่าย
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ  และแรงท่ีจะทาํให้เครือข่ายขบัเคล่ือนไปขา้งหน้า
ต่อไป  แมว้่างานวิจยัจะเสร็จส้ินลง และคณะนักวิจยัไดเ้คล่ือนออกจากเครือข่ายแลว้ก็
ตามคือ ความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี ซ่ึงผลจากการจดัเวทีของโครงการ
ทาํใหเ้ห็นความร่วมมือกนัระหวา่งสหกรณ์แต่ละแห่งกบัหน่วยงานราชการเสมอ 
 
 4.2.2 เครือข่ายการผลติปุ๋ยอนิทรีย์ 
 1) ความเป็นมาของเครือข่าย 

 จากการศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเครือข่ายพบวา่ แต่ละสหกรณ์ไดมี้
การสัง่ซ้ือปุ๋ยอินทรียเ์พ่ือจาํหน่ายแก่สมาชิกโดยติดต่อสัง่จากบริษทัในภาคกลาง แต่
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ความตอ้งการปุ๋ยอินทรียมี์แนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีผา่นมาสหกรณ์บางแห่งไดส่้งเสริมให้
สมาชิกของสหกรณ์ทาํการผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องและจาํหน่ายใหก้บัสหกรณ์ แต่ปริมาณ
ปุ๋ยอินทรียท่ี์ผลิตไดใ้นทอ้งถ่ินมีไม่เพียงพอ จากปัญหาดงักล่าวคณะนกัวิจยัจะมีแนวคิด
วา่ เครือข่ายการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ะสามารถเพ่ิมปริมาณปุ๋ยในพ้ืนท่ีได ้ และเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือคนจนในจงัหวดัร้อยเอด็นั้น เครือข่ายควรจะใหค้นจนในพ้ืนท่ีเขา้มาร่วมใน
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์    เพราะจะสามารถช่วยใหเ้กษตรกรท่ีมีฐานะยากจนมีจาํนวน
ลดลงได ้
 
 2) การดาํเนินการของเครือข่ายในปัจจุบนั 

 ท่ีผ่านมาเครือข่ายปุ๋ยอินทรียจ์ะมีลกัษณะการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์กบัสหกรณ์ในพ้ืนท่ี แต่เครือข่ายดงักล่าวเป็นเพียง
การเช่ือมโยงกนัแบบหลวม ๆ   เน่ืองจากกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรียข์องกลุ่มเกษตรกร
ไม่มีการดาํเนินการตลอดทั้งปี และผลผลิตท่ีไดมี้ไม่เพียงพอในการจดัสรรใหก้บัสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร ทาํใหบ้างกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียล์ม้เลิก  

 อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนัหน่วยงานราชการใหค้วามสาํคญัการเครือข่ายปุ๋ย
อินทรียแ์ละจดัอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์จาํนวน 100 คนพร้อม
เงินสนบัสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรียใ์หก้บักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตกลุ่มละ 30,000 บาท    จาก
การอบรมทาํใหก้ลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเดิมนาํเงินท่ีไดไ้ปขยายการผลิต และบางกลุ่ม
ร่วมมือกนัซ้ือปัจจยัการผลิตเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรียร่์วมกนั จึงเกิดเป็นเครือข่ายระหวา่งกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรีย ์
 
 3) วตัถุประสงค์  
 3.1 สร้างโอกาสให้คนจนในพืน้ทีเ่ข้าร่วมโครงการผลติปุ๋ยอนิทรีย์ 
 จากการรวบรวมตวัเลขคนท่ีไดไ้ปจดทะเบียนคนจนทั้งในระดบั
จงัหวดั อาํเภอ และในบรรดาสมาชิกสหกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการพบว่า  คนจนท่ีจด
ทะเบียนในจงัหวดัร้อยเอ็ดทั้งส้ิน 333,151 คน โดยอาํเภอท่ีมีปัญหาคนจนสูงสุดใน
อนัดบัตน้ๆ คือ อาํเภอสุวรรณภูมิ อาํเภอเกษตรวิสัย อาํเภอเมืองร้อยเอด็และอาํเภอโพน
ทอง ซ่ึงเป็นสหกรณ์ในเครือข่าย ดังนั้นหากเครือข่ายการผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ห้โอกาส
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เกษตรกรท่ียากจนท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ จะสามารถช่วยให้เกษตรกรท่ียากจนเหล่าน้ีมี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน 
 3.2 เพือ่ลดต้นทุนการซ้ือปุ๋ยอนิทรีย์จากบริษทัเอกชนต่างพืน้ที่ 
 ปุ๋ยอินทรียข์องสหกรณ์ในเครือข่ายส่วนใหญ่มาจากการสั่งซ้ือ
จากบริษทัภาคกลาง   ซ่ึงมีราคาแพงเน่ืองจากตน้ทุนค่าขนส่ง หากสหกรณ์การเกษตรใน
เครือข่ายสามารถผลิตปุ๋ยอินทรียไ์ด ้ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือปุ๋ยอินทรีย ์ 
และช่วยใหส้มาชิกสหกรณ์สามารถซ้ือปุ๋ยอินทรียร์าคาถูก 
 
 4) ผลการดาํเนินการ 
 จากการลงพื้นท่ีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเครือข่ายพบวา่ แต่ละ 
สหกรณ์ทาํการสัง่ซ้ือปุ๋ยอินทรียจ์ากบริษทัในภาคกลาง เช่น สหกรณ์โคนมราชบุรี ท่ีผา่น
มาสหกรณ์การเกษตรในเครือข่ายไดร่้วมมือกนัสัง่ซ้ือปุ๋ย เพ่ือจะไดส่้วนลดและราคาถูก 
แต่ความร่วมมือดงักล่าวมีเพียงคร้ังคราวไม่สมํ่าเสมอ ทาํใหเ้ครือข่ายปุ๋ยอินทรียไ์ม่เป็น
รูปธรรมชดัเจน ดงันั้นคณะนกัวจิยัจึงไดจ้ดัประชุมเพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาปุ๋ย
อินทรียร์ะหวา่งสหกรณ์การเกษตรในเครือข่าย และร่วมกนัแสวงหาความร่วมมือ
ระหวา่งสหกรณ์ในการสัง่ซ้ือปุ๋ยอินทรียจ์ากบริษทัผูผ้ลิตแห่งเดียวกนั ผลจากการประชุม
พบวา่ สหกรณ์การเกษตรในเครือข่ายไดรั้บทราบความแตกต่างในราคาของปุ๋ยอินทรียท่ี์
แต่ละสหกรณ์ซ้ือจากบริษทั ซ่ึงราคาดงักล่าวข้ึนอยูก่บัอาํนาจในการต่อรองหรือปริมาณ
การสัง่ซ้ือ ดงันั้นสหกรณ์การเกษตรในเครือข่ายจึงตกลงร่วมกนัท่ีจะรวมตวักนัสัง่ซ้ือปุ๋ย
จากบริษทัในภาคกลางเพียงรายเดียว โดยสหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จาํกดัมียอดการ
สัง่ซ้ือต่อปีมากท่ีสุดจะเป็นตวัแทนของสหกรณ์ในเครือข่ายดาํเนินการติดต่อกบับริษทั
ปุ๋ยอินทรียใ์นภาคกลาง และบริษทัปุ๋ยอินทรียจ์ะจดัส่งปุ๋ยดงักล่าวไปใหส้หกรณ์
การเกษตรในเครือข่ายตามจาํนวนยอดท่ีแต่ละสหกรณ์สัง่ซ้ือต่อไป  
 
 5) ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 
 แนวโนม้ความตอ้งการปุ๋ยอินทรียใ์นพ้ืนท่ีศึกษามีเพ่ิมข้ึน แต่ปริมาณปุ๋ย
อินทรีย์ในพ้ืนท่ีมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ทําให้แต่ละสหกรณ์
การเกษตรภายในเครือข่ายสั่งซ้ือปุ๋ยอินทรียจ์ากต่างจงัหวดัมาจาํหน่ายให้กับสมาชิก
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สหกรณ์ แต่ราคาปุ๋ยอินทรีย์ของแต่ละสหกรณ์การเกษตรได้รับมีความแตกต่างกัน 
เพ่ือให้แต่ละสหกรณ์การเกษตรได้รับทราบขอ้มูลดังกล่าว คณะผูว้ิจัยจึงใช้เวทีการ
พบปะของสมาชิกเครือข่ายเป็นส่ือกลางเพ่ือทาํใหแ้ต่ละสหกรณ์ไดรั้บทราบขอ้มูล ความ
ร่วมมือของเครือข่ายปุ๋ยอินทรียส์ามารถบรรลุผลสําเร็จเพราะแต่ละสหกรณ์ให้ความ
ร่วมมือ และช่วยเหลือกนั 
 
 4.2.3 เครือข่ายการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่พฒันาธุรกจิ 
  ของสหกรณ์ 
 1) ความเป็นมาของเครือข่าย 
  จากการประชุมสมาชิกในเครือข่ายไดพ้บวา่ แต่ละสหกรณ์มีพฒันาการ
นาํระบบเทคโนโลยีมาใช้พฒันาธุรกิจของสหกรณ์    ท่ีผ่านมาสหกรณ์การเกษตรใน
จงัหวดัร้อยเอด็ไดร่้วมกนัรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการพฒันาเวบ็ไซดส์หกรณ์เพ่ือเป็นส่ือ
ในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและธุรกิจของแต่ละสหกรณ์   ปรากฏวา่เวบ็ไซดด์งักล่าว
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  ประกอบกับสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัดได้
ปรึกษาหารือในท่ีประชุมเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรภายในโครงการเก่ียวกบัการพฒันา
ธุรกิจการส่งออกขา้วมะลิไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ ในขณะน้ีสหกรณ์การเกษตรเกษตร
วิสัย จาํกดัไดจ้ดทะเบียนผูส่้งออกกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ทางสหกรณ์
ในเครือข่ายต่างก็สนับสนุนการดาํเนินการของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจาํกัด 
เพราะสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จาํกดัเปรียบเหมือนตวัแทนของสหกรณ์การเกษตร
ของจังหวดัร้อยเอ็ดทั้ งหมดในการส่งออกข้าวหอมมะลิไปจาํหน่ายในต่างประเทศ    
ดงันั้นในการประชุมเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรจึงได้ให้ความสําคญัในการพฒันา
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของสหกรณ์ ในท่ีสุดท่ีประชุมจึงจึงสนบัสนุนให้มี
เครือข่ายการพฒันาระบบเทคโนโลยรีะหวา่งสหกรณ์การเกษตรภายในเครือข่าย 
 
 2) การดาํเนินการของเครือข่ายในปัจจุบนั 
 เดิมความร่วมมือกนัพฒันาเวบ็ไซดร์ะหวา่งสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนท่ี
จงัหวดัร้อยเอด็เป็นเพียงการร่วมรับผิดชอบค่าใชจ่้าย   โดยแต่ละสหกรณ์ไม่ไดร่้วมมือ
กันประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนภายใต้โครงการเว็บไซด์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
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หน่วยงานราชการและเอกชนในพ้ืนท่ีไดส้นบัสนุนใหแ้ต่ละสหกรณ์มีการร่วมมือกนัทาง
ธุรกิจคา้ขา้วหอมมะลิ ตวัอยา่งเช่นหอการคา้จงัหวดัร้อยเอด็ไดส้นบัสนุนให้สหกรณ์ใน
เครือข่ายเขา้ร่วมแสดงสินคา้ในงานการประชุมหอการคา้แห่งประเทศไทย ณ  จงัหวดั
พิษณุโลก เม่ือวนัท่ี 28-30 ตุลาคม 2548 เป็นตน้ แต่ความร่วมมือดงักล่าวเป็นเพียงการ
ร่วมมือชัว่คราวหรือตามโอกาสจะอาํนวย ทาํใหเ้ครือข่ายไม่เขม้แขง็ 
 
 3) วตัถุประสงค์ 
 3.1 เพือ่แสวงหาแนวทางการพฒันาความร่วมมือทางธุรกจิระหว่าง 
  สหกรณ์ให้มคีวามเข้มแขง็ 
 ท่ีผา่นมา เครือข่ายธุรกิจระหวา่งสหกรณ์ภายในโครงการ
ดาํเนินการไม่ต่อเน่ือง และมีความร่วมมือกนัเพียงคร้ังคราว ในเวทีของเครือข่ายจะไดมี้
การเจรจาหาแนวทางความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่งสหกรณ์ภายในโครงการ 
 3.2 เพือ่พฒันาระบบธุรกจิของสหกรณ์ 
  ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการท่ีสนใจซ้ือขา้วเพ่ือการส่งออกหรือทาํ
ธุรกิจกบัสหกรณ์การเกษตรไดเ้ขา้มาใช้บริการเวบ็ไซด์ของสหกรณ์มากข้ึน    แต่เวบ็
ไซด์ท่ีสหกรณ์ไดร่้วมกนัดาํเนินการกบัสหกรณ์การเกษตรของจงัหวดัไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได ้     ดงันั้นเครือข่ายการพฒันาเทคโนโลยีจะเป็นประโยชน์สําหรับแต่ละ 
สหกรณ์ในการพฒันาธุรกิจ  
 
 4) ผลการดาํเนินการ 
 จากผลการประชุมสหกรณ์การเกษตรภายในโครงการนั้นเสนอให้มี
พฒันาเวบ็ไซดข์องสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ข้ึนมาใหม่   โดยเปิดให้มี
เวบ็เพจของแต่ละสหกรณ์และมีขอ้มูลทัว่ไปของสหกรณ์นั้นๆปรากฏอยู ่เช่น ปีท่ีก่อตั้ง 
จาํนวนสมาชิก   ประเภทธุรกิจท่ีดาํเนินการ และขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจขา้วหอมมะลิ อาทิ 
ราคารับซ้ือและราคาขายขา้วเปลือก ปริมาณการผลิตขา้ว ซ่ึงจะเป็นการประชาสัมพนัธ์ 
สหกรณ์ให้ผูป้ระกอบการท่ีสนใจเขา้มาใชบ้ริการหรือติดต่อธุรกิจกบัสหกรณ์ โดยทาง
โครงการได้จดัให้มีการฝีกอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละสหกรณ์ให้สามารถ
ปรับเปล่ียนข้อมูลได้ด้วยตนเอง แต่ในระยะแรกมีปัญหาอุปสรรคในเร่ืองระบบ
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คอมพิวเตอร์ทาํให้ไม่สะดวกในการพฒันาเว็บไซด์อย่างไรก็ตามสหกรณ์ท่ีมีปัญหา
เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อและขอรับบริการไดท่ี้มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอด็ ทาํใหเ้กิดความสะดวกสบายแก่เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศของสหกรณ์ต่าง ๆ    เพราะ
ไม่ตอ้งเดินทางไปไกล  
 ผลจากการพฒันาเวบ็ไซด์ทาํให้เร่ิมมีผูป้ระกอบการส่งออกขา้วเขา้มา
ใชบ้ริการและแจง้ความตอ้งการขา้วเพ่ือการส่งออก เป็นผลให้ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ี 
ท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละสหกรณ์ใหค้วามสาํคญักบัเครือข่ายการพฒันาเทคโนโลยเีพ่ิมข้ึน 
 
 5) ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 
  เน่ืองจากสหกรณ์การเกษตรภายในโครงการได้ร่วมมือกันในการ
พฒันาเวบ็ไซด์และสนับสนุนให้เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละสหกรณ์เขา้ร่วมอบรม
เครือข่ายเทคโนโลยี   ทาํให้แต่ละสหกรณ์ได้พฒันาธุรกิจของตน นอกจากน้ีแต่ละ 
สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมประชุมมีโอกาสปรึกษาหารือเพ่ือพฒันาธุรกิจร่วมกนั  ตวัอย่างเช่น 
สหกรณ์ขนาดเลก็สนใจท่ีจะขอรับคาํปรึกษาจากสหกรณ์ขนาดใหญ่  และปัจจยัสาํคญัท่ี
ทาํให้เครือข่ายดงักล่าวประสบผลสาํเร็จแมว้า่โครงการวิจยัฯจะเสร็จส้ินคือคณะนกัวิจยั
ในพ้ืนท่ีจากมหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็จะเป็นท่ีปรึกษาและใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัความรู้
ทางดา้นเทคโนโลยเีพ่ือใหแ้ต่ละสหกรณ์นาํไปพฒันาธุรกิจของตน  



บทที ่ 5 
บทสังเคราะห์เครือข่ายกบัการแก้ไขปัญหาความยากจน 

 
 
5.1 ตวัแบบในการสังเคราะห์ 
 5.1.1 แนวคดิการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 
 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส.ศ.ช.) 
เสนอ 5 ยทุธศาสตร์ ในการแกไ้ขปัญหาความยากจน ประกอบดว้ย 
 1. การส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจมหภาคให้เอ้ือต่อการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนไดแ้ก่ นโยบายการคา้ท่ีส่งผลดีต่อภาคเกษตรและแรงงาน นโยบายกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถ่ิน นโยบายภาษีและมาตรการการเงิน การคลงัต่าง ๆ ท่ี
สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาความยากจน เป็นตน้ 
 2. การเพ่ิมศกัยภาพและโอกาสของคนจน โดยเน้นการพฒันาเศรษฐกิจ
ฐานราก และเศรษฐกิจ ชุมชน การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน การเพ่ิมศกัยภาพ
และบทบาทของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาความยากจนในทอ้งถ่ินของตน โดยส่งเสริม
การจดัทาํแผนชุมชนใหค้รบทุกตาํบล 
 3. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการสนบัสนุนการมีท่ีดินทาํกินของ
เกษตรกรรายยอ่ย   การจดัการนํ้ าเพ่ือการเกษตร การส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการ
จัดการทรัพยากรในท้องถ่ิน     รวมทั้ งการปรับปรุงเร่งรัดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. การพฒันาระบบคุม้ครองทางสังคม เพ่ือมุ่งไปสู่การจดัสวสัดิการสงัคม
โดยชุมชนในรูปแบบ ท่ีพ่ึงตนเองมากข้ึน โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุน
งบประมาณดาํเนินงานตามความพร้อมของแต่ละพ้ืนท่ี 
 5. การปรับปรุงระบบการบริหารจดัการแนวใหม่เพ่ือแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน โดยกาํหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีคนจนอยู่หนาแน่น ปรับกระบวนการทศัน์และ
บทบาทหน่วยงานภาครัฐสนบัสนุนบทบาทชุมชนและภาคีการพฒันา   การวางแผนแบบ
บูรณาการ ปรับปรุงระบบงบประมาณ และพฒันาระบบขอ้มูล 
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5.1.2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดจ้ดักลุ่มมาตรการใน
การแก้ปัญหาความ     ยากจนของส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายใหม่ ๆ ของ 
รัฐบาล เป็น 5 กลุ่ม  ไดแ้ก่ 
 1.  บรรเทาผลความยาก 
 2.  เพ่ิมศกัยภาพพ้ืนฐาน 
 3.  หลกัประกนัทางสงัคม 
 4.  แกปั้ญหาโครงสร้าง / ความเป็นธรรม 
 5.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจสงัคม 
 

5.1.3 ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  เสนอยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเอาชนะความยากจน 
ประกอบดว้ย 

 ยทุธศาสตร์หลกั  4  ประการ  
 1.  ยทุธศาสตร์ผนึกกาํลงัพุง่เป้าส่งเสริมความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชน 
 2.  ยทุธศาสตร์รับรองสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรในการทาํมาหากิน 
 3.  ยทุธศาสตร์เศรษฐกิจมหภาคเพ่ือความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ิน 
 4.  ยทุธศาสตร์รักษาดุลยภาพของประเทศในกระแสโลกาภิวตัน์ 
 

5.1.4 สํานักงานกองทุนเพือ่การลงทุนทางสังคม (SIF) ไดส้ังเคราะห์มุมมองของ
เครือข่ายองคก์ร  ชุมชนและเสนอยทุธศาสตร์แกไ้ขวกิฤติความยากจน ดงัน้ี 
 1. แก้ทีต่นเอง 
 -  ขยนั  อดทน  มุ่งมัน่  ท่ีจะต่อสู้ใหห้ลุดพน้ 
 -  อดออม  ประหยดั  มีแผนการใชจ่้าย 
 -  มีสจัจะต่อตนเอง  ลด-ละ-เลิก  อบายมุขทุกชนิด  ทุกประเภท 
 -  หาอาชีพเสริม  ยดึเศรษฐกิจพอเพียง ทาํการเกษตรชีวภาพ 
 -  สร้างค่านิยมใหม่ในการดาํเนินชีวติ  ชีวติท่ีพอเพียง  ใชข้องท่ีผลิตเอง 
 -  รักษาสุขภาพ 
 -  วางแผนชีวติ  กาํหนดทิศครอบครัว 
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 2. ช่วยกนัแก้ 
 -  รวมกลุ่ม  ช่วยเหลือกนั  ทาํแผนชุมชน 
 -  จดัตั้ง  เสริม  ขยายผลกลุ่มออมทรัพย ์
 -  จดัระบบสวสัดิการในชุมชนเอง 
 -  เช่ือมโยงหน่วยงานพฒันาในทอ้งถ่ินให้เป็นเอกภาพ โดยเอาชุมชน
เป็นตวัตั้ง  
    เป็นหวัใจ เป็นแกนกลางประสานภาคี 
 -  ประสาน อบต. เสนอให้จดัสวสัดิการ สนบัสนุนกลุ่มอาชีพ สร้าง
แหล่งนํ้า 
 3. แก้ทีน่โยบาย 
 -  ปฏิรูปท่ีดิน พฒันาท่ีดิน 
 -  ใหป้ระชาชนมีสิทธิในการจดัการทรัพยากร ดิน – นํ้า – ป่า  
 -  ปลดหน้ีทุกระดบั ทุกระบบ 
 -  ลด/เวน้ ภาษีคนจน ค่าเล่าเรียน 
 -  ปฏิรูประบบรัฐ ส่งเสริมทอ้งถ่ิน แกก้ฎหมายใหเ้อ้ือคนจน 
 -  ส่งเสริมองคก์รอิสระ สร้างระบบควบคุมตรวจสอบรัฐ ต่อตา้นทุจริต 
 -  ปรับโครงสร้างการผลิต พฒันาการผลิต พฒันาตลาดเพ่ือชุมชน 
 -  ปฏิรูปการศึกษาจริงจงั สนบัสนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน - ภูมิปัญญา
พ้ืนบา้น 
 -  รัฐจดัสวสัดิการใหท้ัว่ถึง ระดบัชุมชนใหท้อ้งถ่ินจดัการกนัเอง 
 -  เพ่ิมค่าแรงงานขั้นตํ่า 
 -  ประกนัราคาพืชผล 
 -  จดังบประมาณตรงลงสู่ชุมชน 
 

5.2 สรุปผลการสังเคราะห์ทีช้ี่ให้เห็นบทบาทของเครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

 การดาํเนินการเพื่อพฒันาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาขบวนการ
สหกรณ์ในพ้ืนท่ี จ.ร้อยเอด็ ไดใ้ชข้บวนการสหกรณ์ในการขบัเคล่ือนและก่อใหเ้กิด
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พฒันาการและการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือจนเกิดภาพชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากยิ่งข้ึนโดยลาํดบั และกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
สร้างคุณค่าเพ่ือการแกไ้ขปัญหาความยากจน มีดงัน้ี  
 
 ขั้นที ่ 1 การศึกษาสถานการณ์การดาํเนินงานของสหกรณ์การเกษตร หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประเมินความ 
สนใจ จัดทาํแผนการดาํเนินงานในการวเิคราะห์ และกาํหนดทศิทางในการดาํเนินงาน
ของกลุ่ม 
 การดาํเนินงานของคณะวิจยัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ร้อยเอ็ด   ในขั้นตอนแรกคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับคณะวิจัยจาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด ไดป้ระสานความร่วมมือกบัสหกรณ์จงัหวดัร้อยเอ็ด เพ่ือ
สอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ร้อยเอ็ด เพ่ือประสานงานในการเชิญประชุมเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดในการดําเนิน
โครงการวิจัยโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจังหวดัร้อยเอ็ด (วนัท่ี 19 
ตุลาคม 2548) ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ โดยมีตวัแทนจากสหกรณ์การเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัร้อยเอ็ด และตวัแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเขา้ร่วม
ประชุม  จากนั้นได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดเวทีย่อยเพื่อหารูปแบบและแนวทางในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็  
 จากแนวทางดงักล่าวขา้งตน้ คณะผูว้ิจยั ไดท้ราบถึงลกัษณะการเช่ือมโยงเครือข่าย
ของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จะเป็นการรวมตวักนัเป็นกลุ่มซ่ึงจะมีรูปแบบ
ในการดาํเนินกิจกรรมต่างกนั แต่กมี็การติดต่อประสานความร่วมมือกนัอยู ่ เช่น สหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเกษตร
วสิยั สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้า สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าอ่างเกบ็นํ้ า สหกรณ์กองทุน
สวนยางร้อยเอด็ จาํกดั กลุ่มสหกรณ์ทาํนา ผลจากการประชุม ทาํใหท้ราบถึงความจาํเป็น
ในการมีเครือข่าย ปัญหาของเครือข่าย รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ และขั้นตอนในการ
ดาํเนินการสร้างเครือข่าย ซ่ึงเป็นการสร้างเป้าหมายและกาํหนดทิศทางในการดาํเนินงาน
ร่วมกนัระหวา่งสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใหมี้
ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน  
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 ในส่วนของการประสานงานกบัหน่วยงาน คณะผูว้จิยัไดรั้บความอนุเคราะห์ขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์และขอ้เสนอแนะเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานวิจยั ดงัน้ี  

 สหกรณ์จงัหวดั ทีมงานนกัวจิยัไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัทางสหกรณ์จงัหวดัตั้งแต่
ระยะแรกของการทาํงานวจิยั เพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละโครงงานวจิยัในคร้ังน้ี ซ่ึงก็
ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากทางสหกรณ์จงัหวดัและเจา้หนา้ท่ีแผนกต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ ในการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการทั้ง 4 คร้ัง ทางสหกรณ์จงัหวดักไ็ดจ้ดัส่ง
เจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมโดยตลอด โดยเฉพาะการจดัการประชุมใหญ่ในคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 19 
ตุลาคม 2548 ท่ีหอ้งประชุมของมหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ทางสหกรณ์จงัหวดัไดร่้วม
ประสานงานกบัทีมงานวิจยัตั้งแต่แรกในการติดต่อสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรจาก
อาํเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัร้อยเอด็เขา้ร่วมการประชุมอยา่งพร้อมเพรียงกนั นอกจากน้ี
สหกรณ์จงัหวดัยงัไดใ้หเ้กียรติเป็นวทิยากรรับเชิญในการประชุมในคร้ังแรกดว้ย ทาง
ทีมงานวิจยัยงัคงมีการประสานงานกบัสหกรณ์จงัหวดัอยา่งต่อเน่ืองจนจบโครงการ 

 สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดั ทางทีมงานวจิยัไดติ้ดต่อประสานงานขอขอ้มูลราคา
ขา้วและสถิติการขายและส่งออก เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการดาํเนินโครงการวจิยั 

 เกษตรจงัหวดั ทางทีมงานวิจยัไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากสาํนกังาน
เกษตรจงัหวดั อาทิเช่น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการผลิตขา้วในจงัหวดั และการส่งตวัแทน
เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ 

 อุตสาหกรรมจงัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบติัการร่วมกบัทีมงานวจิยั ในการประชุมใหญ่คร้ังแรก นอกจากน้ีอุตสาหกรรม
จงัหวดัยงัไดร่้วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในระหวา่งการประชุมดงักล่าวดว้ย 

 พฒันาการจงัหวดั พฒันาการจงัหวดัไดใ้หค้วามร่วมมือกบัทีมงานวิจยัเป็น
อยา่งดีกบัทีมงานวิจยัตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบนั พฒันาการจงัหวดัไดใ้หข้อ้มูล
กลุ่ม OTOP และกลุ่มอาชีพต่างๆของชุมชนในเขตอาํเภอต่างๆ นอกจากน้ีตวัแทนจาก
พฒันาการจงัหวดัยงัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมใหญ่เชิงปฏิบติัการเม่ือเร่ิมโครงการ และได้
แสดงความเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่ทีมงานวิจยัในระหวา่งการประชุมดว้ย 

 ปกครองจงัหวดั ทางทีมงานวิจยัไดติ้ดต่อขอขอ้มูลการจดทะเบียนคนจนท่ี
เป็นขอ้มูลประกอบการทาํวิจยัในคร้ังน้ี  ซ่ึงก็ไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
สาํนักงานปกครองจงัหวดั 
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 หอการคา้จงัหวดั ประธานหอการคา้จงัหวดัซ่ึงเป็นหัวหน้าทีมงานวิจยั
จากมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ดไดท้าํงานร่วมในทีมงานวิจยัอย่างใกลชิ้ด   ประธาน
หอการคา้จงัหวดัยงัไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํวิจยัเป็นอย่างน้ี   นอกจากน้ี
ประธานหอการคา้ยงัไดเ้ป็นตวัแทนของทีมงานวิจยัจดันาํกลุ่มสหกรณ์การเกษตรใน
อาํเภอต่าง ๆ ของจงัหวดัร้อยเอ็ดไปร่วมการแสดงสินคา้ทางการเกษตรในการประชุม
หอการคา้แห่งประเทศไทย ท่ีจงัหวดัพิษณุโลกในระหวา่งวนัท่ี 28-30 ตุลาคม 2548  ซ่ึง
ในการน้ีกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรท่ีไปร่วมงานก็ได้รับการสนับสนุน
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางจากโครงการพฒันาขบวนการการสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
ร้อยเอด็ดว้ย  
 

ขั้นที ่2 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้นําสหกรณ์ และกลุ่ม/องค์กร คณะผูว้ิจยั 
ร่วมกนัสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างพนัธมิตรระหวา่งสหกรณ์และกลุ่ม/องคก์ร 
 หลงัจากท่ีไดจ้ดัการประชุมใหญ่เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดและจดัทาํขอ้ตกลงเบ้ืองตน้
ในการดาํเนินโครงการวจิยัฯ คณะผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบดาํเนินงานในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ การ
จดัเวทียอ่ยคร้ังท่ี 1 ณ สหกรณ์การเกษตรอาํเภอโพนทอง คร้ังท่ี 2  ณ สหกรณ์การเกษตร
อาํเภอสุวรรณภูมิ และคร้ังท่ี 3 ณ สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเมืองจงัหวดัร้อยเอด็ สาํหรับ
ประเดน็ในการจดัเวที ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ศกัยภาพของสหกรณ์การเกษตรและเครือข่าย 
ตลอดจนการกาํหนดกิจกรรมและแนวทางในการสร้างเครือข่ายร่วมกนั ผลการ
ดาํเนินการจดัเวทีสะทอ้นถึงบทบาทการทาํงานและคุณค่าเครือข่ายความร่วมมือ ดงัน้ี  

 การประชุมท่ีสหกรณ์การเกษตรอาํเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ วนัท่ี 2 
พฤศจิกายน 2548 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้ก่ ตวัแทนจากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั 
สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินอาํเภอสุวรรณภูมิและอาํเภอเกษตรวสิยั ตลอดจนตวัแทนจากกลุ่ม
เกษตรกร สาํหรับกิจกรรมดาํเนินการ ประกอบดว้ย  

 1. การกาํหนดภารกิจของเครือข่ายและการจดัลาํดบัความสาํคญัตามภารกิจ 
ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ/์การต่อรองราคาเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
สมาชิก/การส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได ้

 2. การกาํหนดภารกิจของเครือข่าย ไดแ้ก่ การรวบรวมขา้วเปลือก/ร่วมกนัหา
ปัจจยัการผลิตปุ๋ยอินทรีย/์การพฒันาเมลด็พนัธ์ุ 
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 สาํหรับขอ้เสนอแนะในท่ีประชุม คือ ความมุ่งหวงัท่ีจะเห็นความร่วมมือ
ระหวา่ง สหกรณ์การเกษตรท่ีเลก็และสหกรณ์การเกษตรท่ีใหญ่และถา้หากวา่มีเครือข่าย
อยูแ่ลว้กน่็าท่ีจะมีการพฒันาใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน ซ่ึงจะตอ้งมีการรวมตวักนัระหวา่งสหกรณ์
ต่างๆในพ้ืนท่ีนั้นๆ พร้อมทั้งคาดหวงัวา่สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิจะสามารถรวมกบั
สหกรณ์จากต่างอาํเภอได ้

 การประชุมท่ีสหกรณ์การเกษตรอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ วนัท่ี 7 
พฤศจิกายน 2548 สหกรณ์การเกษตรท่ีมาร่วมประชุมมาจากสหกรณ์การเกษตรเมยวดี 
สหกรณ์การเกษตรหนองพอก และสหกรณ์การเกษตรโพนทอง ซ่ึงในขั้นตอนแรกกลุ่ม
เครือข่ายไดใ้หข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีดาํเนินในเครือข่าย ไดแ้ก่ การรับซ้ือ
ขา้วเปลือก เกณฑใ์นการรับซ้ือ เมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ ปุ๋ยอินทรีย ์ และปัญหาของ 
เครือข่าย สาํหรับขอ้เสนอแนะในท่ีประชุม คือ ตอ้งการใหมี้การประสานความร่วมมือ
ระหวา่งกรรมการของแต่ละสหกรณ์ พร้อมทั้งตอ้งการใหต้ั้งเครือข่ายเงินทุนใหส้มาชิก 
สหกรณ์กู ้ โดยจ่ายดอกเบ้ียตํ่า  นอกจากนั้นยงัไดร่้วมกนักาํหนดโครงการในปี 2549  
ไดแ้ก่ โครงการร่วมกนัซ้ือและจดัจาํหน่าย  โครงการระบบสารสนเทศ  และโครงการ
จดัตั้งโรงสี ขนาดเลก็เพ่ือผลิตขา้วกลอ้ง 

 การประชุมท่ีสหกรณ์การเกษตรอาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ วนัท่ี 14 
พฤศจิกายน 2548 สหกรณ์การเกษตรท่ีมาประชุมในคร้ังน้ีมาจากสุวรรณภูมิ โพนทอง 
จตุรพกัตรพิมาน ปทุมรัตน์  อาจสามารถ เสลภูมิ สหกรณ์การเกษตรแต่ละแห่งใหค้วาม
สนใจร่วมกนัในการพฒันาสารสนเทศเป็นอยา่งมาก โดยประเดน็ท่ีไดมี้การปรึกษาหารือ
กนัในขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจะนาํไปสู่การเสริมสร้างเครือข่ายคือ การรับซ้ือขา้วเปลือก/เมลด็
พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ/ปุ๋ยอินทรีย/์เงินทุน สาํหรับโครงการท่ีเครือข่ายมีความคิดเห็นร่วมกนั 
ไดแ้ก่ โครงการเงินทุนหมุนเวยีน/โครงการจดัหาอุปกรณ์การตลาดเพ่ือช่วยใหธุ้รกิจ
คล่องตวั /โครงการจดัหาและผลิตปุ๋ยอินทรีย-์ปุ๋ยเคมีร่วมกนั/ โครงการผลิตเมลด็พนัธ์ุ
ขา้ว 
  การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาเวบ็ของสหกรณ์การเกษตร และการ
บนัทึกและเปล่ียนแปลงขอ้มูลของสหกรณ์การเกษตร จาํนวน 3 คร้ัง เพ่ือพฒันาและเป็น
ช่องทางในการเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์การเกษตรเก่ียวกบั ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
สหกรณ์การเกษตร ราคารับซ้ือขายขา้ว สถานการณ์ขา้วของแต่ละสหกรณ์การเกษตร 
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เป็นตน้ ผลจากการจดัทาํเวบ็ไซท ์ ไดมี้ผูท่ี้สนใจไดเ้ขา้มาดูขอ้มูลและประสานงานมายงั
คณะผูว้ิจยั ในการติดต่อกบัสหกรณ์การเกษตรและเครือข่ายเพ่ือสัง่ซ้ือขา้วไปจาํหน่ายยงั
ต่างประเทศ จาํนวน 500 ตนั แต่เน่ืองดว้ยปริมาณขา้วของเครือข่ายมีปริมาณไม่เพียงพอ 
และผูท่ี้สนใจมีความตอ้งการขา้วหอมมะลิอยา่งเร่งด่วน การเจรจาซ้ือขายขา้วจึงไม่
ประสบความสาํเร็จ จากขอ้มูลดงักล่าวคณะผูว้ิจยัและสหกรณ์การเกษตรไดต้ระหนกัถึง
ความสาํคญัและความจาํเป็น และเป็นช่องทางหน่ึงใหก้บักลุ่มผูส้นใจสามารถใชเ้ป็น
ช่องทางในการติดต่อกบัเครือข่ายในการเจรจาซ้ือขายขา้วในโอกาสต่อไป 
 

 ขั้นที ่3 การเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์และกลุ่ม/องค์กรประชาชน 

 ผลจากการดาํเนินงานจดัเวทีและการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล  เพ่ือศึกษา
แนวทางและจุดมุ่งหมายร่วมกันของเครือข่ายการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ี
จงัหวดัร้อยเอด็      คณะผูว้ิจยัไดจ้ดัประชุมข้ึนอีกคร้ัง เพ่ือใชเ้ป็นเวทีสรุปผลการดาํเนิน
กิจกรรมของแต่ละเครือข่าย ท่ีคณะผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและการ
กาํหนดกิจกรรม /โครงการในการดาํเนินงานร่วมกนั โดยจดัประชุมในหัวขอ้ “ลู่ทาง
การพฒันาธุรกิจระหว่างสหกรณ์: กลยุทธ์และการวางแผนการพฒันาการผลิตและ
การตลาดเมล็ดพนัธ์ขา้วในจงัหวดัร้อยเอ็ด”  ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548  ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ซ่ึงไดส้ะทอ้นมุมมองของผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมถึงแง่มุมใน
การเสริมสร้างและพฒันาเครือข่าย โดยเฉพาะการช่วยเหลือของสหกรณ์การเกษตรท่ีมี
ความเขม้แขง็ให้กบัสหกรณ์การเกษตรท่ีมีความพร้อมจะพฒันา สําหรับผลการประชุม
สรุปผลไดด้งัน้ี 

 สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั ดงัน้ี 
- คณะวิจยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ และมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
- ตวัแทนจากสหกรณ์การเกษตรอาํเภอเกษตรวสิยั สหกรณ์การเกษตรอาํเภอ

สุวรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรอาํเภอโพนทอง  
- ตวัแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ อาํเภอโพนทอง 
- ผูอ้าํนวยการศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วร้อยเอด็ 
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ผลการดาํเนินโครงการ สรุปได้ดงันี ้
โครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ี จงัหวดัร้อยเอด็” เป็นหน่ึงใน

โครงการวิจยัในพ้ืนท่ี 36 จงัหวดั ซ่ึงมีลกัษณะการดาํเนินการโครงการวิจยัแบบต่อยอด 
กล่าวคือ หลังจากท่ีกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ให้การสนับสนุนการดําเนินการ
โครงการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง ภายใตโ้ครงการประสานงานเพื่อการวิจยัดา้นสหกรณ์มาเป็น
ระยะเวลา 3-4 ปี ผลงานวิจยัไดถู้กนาํไปใชใ้นการกาํหนดนโยบายการพฒันาขบวนการ 
สหกรณ์ของประเทศในรูปแบบของ “แผนพฒันาการสหกรณ์ พ.ศ. 2546-2549”  ซ่ึง
แผนพัฒนาดังกล่าวเป็นลักษณะของแผนแม่บทท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งภาครัฐ   
ขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนองค์กรพฒันาเอกชน   จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันางานสหกรณ์ภายใตภ้ารกิจของตนในช่วงเวลา 2546-2549 โดยมีจุดมุ่งหมายสาํคญั
เพ่ือระดมทรัพยากรคน     งบประมาณและส่ิงอาํนวยความสะดวกในลกัษณะของการ    
“Pool Resource”  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยงัยงัจะช่วยลดความซํ้ าซอ้นในการ
ทาํงานพฒันาสหกรณ์ของหน่วยงานรัฐ ซ่ึงมีมากกวา่ 63 หน่วยงานของรัฐในระดบักรม
ซ่ึงสงักดัอยูใ่นหลายกระทรวง ไดแ้ก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนั้นยงัครอบคลุมไปถึง
หน่วยงานท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธนาคารออมสิน ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันากลุ่ม องคก์รประชาชนอีกดว้ย 

ประเด็นต่อมาท่ีได้กล่าวถึง คือ สถานการณ์การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วในจังหวดั
ร้อยเอด็  มีประเดน็ดงัน้ี  

จงัหวดัร้อยเอด็เป็นแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิชั้นดี ประเดน็ท่ีสาํคญัคือ  
1) การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว  สถานการณ์ความตอ้งการเมล็ดพนัธ์ุขา้วในจงัหวดั

ร้อยเอด็ ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ แมว้า่สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ และสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย จะมีการผลิต    เมล็ดพนัธ์ุขา้วเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีก็ตาม เพราะฉะนั้นจาํเป็นตอ้งหาแหล่งผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วหอม
มะลิจากแหล่งผลิตชั้นดีและมีคุณภาพ  ซ่ึงเป็นเหตุผลสําคญัท่ีคณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาและ
วิเคราะห์สภาพปัญหาดงักล่าว จึงเห็นว่าควรจะมีการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วใน
จงัหวดัร้อยเอด็  
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ประเด็นดงักล่าวถือว่าเป็นหัวใจสาํคญัท่ีเครือข่ายการพฒันาขบวนการสหกรณ์ใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็นและเป็นประเด็นท่ีเร่งด่วน ภายใตก้รอบ
ระยะเวลาของโครงการวิจยัฯ จึงไดเ้รียนเชิญตวัแทนจากสหกรณ์การเกษตร /ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์/ผูอ้าํนวยการศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วร้อยเอ็ด ร่วมกบัคณะวิจยั 
เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางและผลกัดนัลู่ทางการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เพราะการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วมีกระบวนการท่ียุ่งยากซับซ้อน ตอ้งอาศยัความอดทนและความร่วมมือของ
สมาชิกเพ่ือให้กระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วประสบความสําเร็จ เน่ืองจากสหกรณ์
การเกษตรบางแห่ง ท่ีเคยผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ แต่ปัจจุบนัไม่ไดท้าํการผลิตแลว้ 
เน่ืองมาจาก 2 ประเด็น คือ 1) ราคาท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั  2) ความยุง่ยากในการผลิต 
เป็นตน้ และประเด็นท่ีสําคญัท่ีคณะผูว้ิจยั พบ คือในการผลิตขา้วของเกษตรกร จะมี
ตน้ทุนอยู ่2 ประเภท คือ ตน้ทุนท่ีเป็นตน้ทุนเงินสดซ่ึงจะรวมเงินทุนท่ีลงทุนไป โดย
เฉล่ียผลิตขา้ว 1 กิโลกรัมจะมีตน้ทุนเงินสด ประมาณ 8.90 บาท  และตน้ทุนทั้งหมดใน
การผลิตขา้ว 1 กิโลกรัม   ซ่ึงจะรวมถึงการทาํนา/การตรวจแปลง ฯลฯ   ซ่ึงจะประมาณ 
19 บาท   ซ่ึงเม่ือนาํไปขาย 12 บาท ถือวา่ขาดทุน ไม่คุม้ทุน   ซ่ึงก็ถือเป็นอีกสาเหตุหน่ีงท่ี
ไม่เป็นส่ิงท่ีจูงใจใหเ้กษตรกรใหค้วามสาํคญักบัการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว  

ปัญหาอีกอย่างหน่ึงของการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวเน่ืองจากการแทรกแซงของ
หน่วยงานรัฐทาํใหเ้กิดความซํ้ าซอ้นในการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว เช่น หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ี
เก่ียวกบัการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว ซ่ึงสหกรณ์การเกษตรก็ผลิตเช่นกนั   แต่ในกระบวนการ
ผลิต พบวา่ หน่วยงานภาครัฐจะไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณรวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ 
ในการดําเนินงาน ส่งผลให้การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวมีต้นทุนตํ่ากว่าการลงทุนของ
เกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด   แต่สหกรณ์การเกษตรก็ยงั
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วหอมมะลิทั้ง ๆ ท่ีขาดทุน เน่ืองจากไม่ไดน้าํตน้ทุนทั้งหมดมาคิดเป็น
ตน้ทุน  เพราะฉะนั้นเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีสหกรณ์การเกษตรจะสนบัสนุนเงินทุนให้กบั
กลุ่มเกษตรกรท่ีจะเขา้ร่วมในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ ร่วมกับกรมส่งเสริม
สหกรณ์    แต่กรมส่งเสริมก็ยงัไม่มีงบประมาณสนับสนุน ปัจจุบนัสหกรณ์การเกษตร
ตอ้งลงทุนและใชง้บประมาณในการผลิตเมลด็พนัธ์ุ เอง 

แนวทางในการดาํเนินกิจกรรมผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว มีประเด็นในการพิจารณา คือ
กลุ่มเกษตรกรท่ีทาํการผลิตเมลด็พนัธ์ุ (เดิม) และกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจ (กลุ่มใหม่) จาก
การปรึกษาในท่ีประชุม พบประเด็นท่ีสําคัญ ดังน้ีเป้าหมายร่วมกันของสหกรณ์
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การเกษตรตอ้งการใหส่้งเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็มีการปลูกเมลด็พนัธ์ุขา้ว
หอมมะลิ แลว้ส่งเมล็ดพนัธ์ุขา้วมาปรับปรุงท่ีโรงงานสหกรณ์การเกษตรอาํเภอสุวรรณ
ภูมิ จากนั้นส่งขายใหเ้กษตรกรและผูท่ี้สนใจ   ซ่ึงในประเดน็น้ี สหกรณ์การเกษตรอาํเภอ
โพนทองมีความสนใจท่ีจะส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีทาํการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ     โดยมี 
สหกรณ์การเกษตรอาํเภอสุวรรณภูมิเป็นพ่ีเล้ียง ทั้งน้ีจะตอ้งมีการกาํหนดอยูใ่นวาระการ
ประชุมของสหกรณ์การเกษตรอาํเภอโพนทอง เพ่ือใหพ่ี้เล้ียง (สหกรณ์การเกษตรอาํเภอ
สุวรรณภูมิไปช้ีแจงรายละเอียดและกระบวนการในการดาํเนินงานเพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ี
จงัหวดัร้อยเอ็ด ในประเด็น การผลิตเมล็ดพนัธ์ุ)  ทั้งน้ีพ้ืนท่ีในการผลิตขา้วของอาํเภอ
โพนทองเป็นท่ีนาแปลงเลก็ดูแลง่าย จะแตกต่างจากพ้ืนท่ีการผลิตขา้วในพ้ืนท่ีของอาํเภอ
สุวรรณภูมิ และเกษตรวิสัย  ท่ีเป็นการทาํการผลิตเมล็ดพนัธ์ุในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ทาํให้มี
การผสมเกสรของขา้ว ผลท่ีได้คือได้ขา้วท่ีไม่บริสุทธ์ิ ซ่ึงรูปแบบการผลิตจะมีความ
แตกต่างกนั หากมีพ่ีเล้ียงและท่ีปรึกษา  ทาํในรูปแบบของเครือข่ายจะเป็นการช่วยพฒันา
กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทองมีศกัยภาพในการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วมากยิง่ข้ึน 

เพ่ือให้การผลิตเมล็ดพนัธ์ขา้วในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ดเกิดการเช่ือมโยงเครือข่าย 
และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท่ีประชุมจึงมีความเห็นวา่น่าจะมีโครงการท่ีทาํร่วมกนั
เป็นเครือข่าย   โดยจดัทาํโครงการฝึกอบรมผูผ้ลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วของสหกรณ์การเกษตร
ในพ้ืนท่ี จังหวดัร้อยเอ็ด โดยยึดพ้ืนท่ีสหกรณ์การเกษตรอาํเภอสุวรรณภูมิ สหกรณ์
การเกษตรอาํเภอเกษตรวสิยั และสหกรณ์การเกษตรอาํเภอโพนทอง ท่ีศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช 
อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอด็ ระหวา่งวนัท่ี 13-14 กรกฎาคม 2549  อบรม 2 รุ่น ๆ ละ 50 
คน มีตวัแทนจากสหกรณ์การเกษตรอาํเภอเกษตรวสิยั จาํนวน 20 คน สหกรณ์การเกษตร
อาํเภอสุวรรณภูมิ จาํนวน 20 คน และสหกรณ์การเกษตรอาํเภอโพนทอง จาํนวน 10 คน 
สรุปประเดน็ท่ีไดจ้ากการปรึกษาหารือในประเดน็เมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ 

- ประเด็นการเช่ือมโยงเครือข่ายเมลด็พนัธ์ุ โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรในแต่ละ
พ้ืนท่ีไดผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วหอมมะลิเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการการผลิต
ขา้วในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

- การร่วมมือในการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ (ศูนย์
เมลด็พนัธ์ุขา้วร้อยเอด็) กบัสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัร้อยเอด็ รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรท่ี
เป็นเครือข่ายความร่วมมือในโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
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- แนวนโยบาย คือความเป็นไปไดใ้นการท่ีสหกรณ์การเกษตรจะรวมตวักนัเพ่ือ 
ต่อรอง / ขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางเพ่ือจดัสรรสินเช่ือให้กบัเกษตรกรเพื่อทาํการ
ผลิตเมลด็พนัธ์ุ 
 

2) การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์  อีกประเดน็หน่ึงท่ีคณะผูว้ิจยัไดร่้วมกนัอภิปรายและตกลง
กบัเครือข่ายการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด เช่น เวทีท่ีสหกรณ์
การเกษตรอาํเภอโพนทอง เวทีท่ีสหกรณ์การเกษตรอาํเภอสุวรรณภูมิ เวทีท่ีสหกรณ์
การเกษตรอาํเภอเมืองร้อยเอด็ ถึงความจาํเป็นในการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์รวมทั้งการร่วมกนั
ซ้ือ-ร่วมกนัขาย ทั้งในเร่ืองปุ๋ยอินทรียแ์ละขา้วหอมมะลิ เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็และ
เป็นพลงัต่อรองกบักลุ่มพ่อคา้ เพราะสถานการณ์ท่ีผ่านมา พบว่า สหกรณ์การเกษตรแต่
ละสหกรณ์จะมีการสั่งปุ๋ยอินทรียจ์ากแหล่งจาํหน่ายปุ๋ยจากจงัหวดัอ่ืน เช่น ภาคกลาง 
ไดแ้ก่ นครปฐม ราชบุรี เป็นตน้  

จากการลงพื้นท่ีบริเวณ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ เพ่ือศึกษาถึงการรวมกลุ่มปุ๋ย
อินทรียชี์วภาพ ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกร ซ่ึงรวมตวักนัผลิตปุ๋ยอินทรียเ์พ่ือขาย
ให้กบักลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี    และจาํหน่ายไปยงัต่างจงัหวดั เช่น จงัหวดันครสวรรค ์
พบว่าปุ๋ยท่ีจดัทาํข้ึนยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการทั้งตลาดภายในและภายนอกชุมชน 
แต่การผลิตปุ๋ยของกลุ่มเกษตรกรจะมีปัญหาในดา้นวตัถุดิบในการผลิต เน่ืองจากวตัถุดิบ
บางอยา่งจาํเป็นตอ้งนาํเขา้จากพ้ืนท่ีอ่ืน เช่น มูลววัซ่ึงตอ้งใชเ้ป็นจาํนวนมากในการผลิต
ปุ๋ยอินทรียใ์นแต่ละคร้ัง  จากความเห็นของคณะวิจยัจึงมีความเห็นวา่เป็นไปไดห้รือไม่ท่ี
จะส่งเสริมใหส้มาชิก/เกษตรกร รวมกลุ่มกนัเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย ์เพ่ือใชใ้นกลุ่มเกษตรกร
และจาํหน่ายให้กบัผูท่ี้สนใจ โดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายการพฒันาขบวนการสหกรณ์ใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

สถานการณ์ดา้นการปุ๋ยไม่ไดเ้น้นหนกัเหมือนกบัขา้วหอมมะลิ   การรวมกลุ่มกนั
เพ่ือซ้ือ-ขายปุ๋ย  ทั้งปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี แต่ละสหกรณ์ไม่ไดท้าํรวมกนั ต่างคนต่างทาํ 
ซ่ึงกระบวนการสั่งซ้ือหากสั่งซ้ือจาํนวนมากแต่ละสหกรณ์จะไดส่้วนลดจากบริษทัปุ๋ย 
ซ่ึงแต่ละสหกรณ์จะนาํไปใช้ในการบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนั    เช่น   นาํไปใช้เป็น
ส่วนลดให้กบัเกษตรกรท่ีมาซ้ือปุ๋ยกบัสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือปุ๋ยให้กับเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเกษตรวิสัยทาํความร่วมมือกับ
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ราชบุรีในการสั่งซ้ือปุ๋ย ซ่ึงจะไดสิ้ทธิส่วนลดอยูแ่ลว้ สหกรณ์การเกษตรอาํเภอโพนทอง 
สัง่ซ้ือปุ๋ยจากจงัหวดัราชบุรี สหกรณ์โคนมราชบุรี เป็นตน้  

จากข้อมูลดังกล่าว   ทาํให้การร่วมมือในการร่วมกันซ้ือ-ร่วมกันขายปุ๋ยของ 
เครือข่ายความร่วมมือการพฒันาขบวนการสหกรณ์ยงัไม่เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน เพราะ
ต่างคนต่างทาํ ประกอบกบัในแต่ละอาํเภอจะมีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย ์แต่จะมีปัญหา
เร่ืองมาตรฐานและคุณภาพ รวมทั้งปริมาณการผลิตท่ีอาจไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้  บางคร้ังยอดสั่งซ้ือของเกษตรกรมีจาํนวนนอ้ย เช่น สุวรรณภูมิ และโพนทอง 
จากประเดน็ดงักล่าวจึงเกิดประเดน็ร่วมกนัในเร่ืองความเป็นไปไดใ้นการรวมตวักนัเป็น
เครือข่ายของเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรในการรวมกนัเพ่ือสั่งซ้ือปุ๋ยอินทรียใ์น
ปริมาณมากๆ เพ่ือให้ไดส่้วนลดและสามารถเป็นพลงัต่อรองกบับริษทัผลิตปุ๋ย เพราะ
หากแยกกันสั่งซ้ือแล้วสหกรณ์การเกษตรใดท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนจาํนวนมากจะได้
ผลตอบแทนจาํนวนมาก เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีนโยบายเก่ียวกบัปุ๋ยอินทรีย ์จะเป็นไปในรูป
ของความร่วมมือในการผลิตปุยอินทรียโ์ดยรวมตวักนัผลิตเป็นโรงงานเดียวกนั มีตรา
สัญลกัษณ์เดียวกนัทัว่ทั้งจงัหวดั และจาํหน่ายในราคาเดียวกนั ทั้งน้ีเครือข่ายจะทราบ
ตน้ทุนในการผลิต /ราคาจาํหน่าย  ซ่ึงจะทาํให้ตน้ทุนในการผลิตตํ่า  และขายเกษตรกร
ในราคาท่ีไม่แพง  เกษตรกรสามารถหาซ้ือปุ๋ยในราคาเดียวกนัทัว่ทั้งจงัหวดั  โดยมีศูนย์
อยูท่ี่สหกรณ์การเกษตรในแต่ละพ้ืนท่ี 

ประเดน็เสริม คือวา่ ปุ๋ยอินทรียท่ี์ดี ปุ๋ยจะตอ้งมีชีวิต แต่ในกระบวนการผลิตปุ๋ยท่ีมี
ชีวิตจะหายากมาก เพราะในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ะผา่นความร้อน กระบวนการ
บดอดั กลายเป็นปุ๋ยท่ีไม่มีชีวิต การท่ีเครือข่ายการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ี
จงัหวดัร้อยเอ็ดรวมตวักันเพ่ือจดัตั้ งโรงงานปุ๋ยอินทรียข้ึ์นมานั้น จะตอ้งเกิดจากการ
รวมตวัของเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และมีสหกรณ์การเกษตรเขา้มาร่วมดว้ย ในการ
ร่วมกนัผลิต/การคิดคน้สูตร/หาวตัถุดิบซ่ึงในแต่ละพ้ืนท่ีจะมีวตัถุดิบท่ีสามารถนาํมาผลิต
ปุ๋ยอินทรียไ์ด ้เช่น โพนทอง จะมี โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั และโรงนํ้ าตาล สามารถนาํ
เศษวตัถุดิบเหล่าน้ีมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตปุ๋ยอินทรียไ์ด ้หากเกิดเครือข่ายใน
การผลิตปุ๋ยอินทรียก์็จะเกิดประโยชน์และเสริมสร้างรายไดแ้ละความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่ม
เกษตรกรไดอี้กทางหน่ึง สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์และความตอ้งการในการขบัเคล่ือน
การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 ขั้นที ่4 การประเมิน สรุปผล 
ผลจากการดําเนินงานจัดเวทีและการลงพื้นท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลตลอด

ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการวิจยั ตามแนวทางท่ีคณะผูว้ิจยัไดก้าํหนดไวใ้นแผนคือ
การจดัเวทีประชุมกลุ่มใหญ่ให้กบัเครือข่ายการพฒันาขบวนการสหกรณ์ท่ีเขา้มามีส่วน
ร่วมทั้งเป็นกลุ่มเป้าหมาย/เขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย เพ่ือเป็นการสรุปผลการดาํเนิน
โครงการวจิยัในระยะเวลาดาํเนินการตลอด 1 ปีท่ีผา่นมา ตลอดจนการเช่ือมโยงเครือข่าย
ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน รวมถึงการกาํหนดกิจกรรมการดาํเนินการร่วมกันระหว่าง
เครือข่าย และในประเดน็ท่ีสาํคญัคือการผลกัดนัแนวนโยบาย/สภาพปัญหาความตอ้งการ
คือเครือข่ายการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ สู่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
ระดบันโยบาย ไดแ้ก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือผลกัดนันโยบายต่างๆท่ีเอ้ือต่อการบริหาร
จดัการและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด การประชุมสรุปผล
และกําหนดแนวทางการดํา เนินงานของเครือข่าย  คณะผู้วิจัยได้จัดประชุม  ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย 
ตวัแทนจากสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัร้อยเอ็ด ผูอ้าํนวยศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วจงัหวดั
ร้อยเอ็ด  สํานกัวิจยัและพฒันาขา้ว  ศูนยข์า้วชุมชน และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งตวัแทน
จากภาครัฐและเอกชน สําหรับผลการประชุมสรุปผลการดาํเนินงานและแนวทางการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาขบวนการสหกรณ์ ดงัน้ี  

ผลการประชุมในคร้ังน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงเครือข่ายความร่วมมือของการวิจยัฯ มี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึนจากเดิมท่ีโครงการหรือแนวทางการดาํเนินกิจกรมของแต่ละ 
สหกรณ์จะมีความหลากหลาย เช่น การจดัหาวตัถุดิบ การจดัตั้งโรงสี การพฒันาระบบ
สารสนเทศ  การจดัตั้งกองทุน การร่วมกนัซ้ือร่วมกนัขายขา้ว  การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
หอมมะลิ เป็นต้น ผลจากการประชุมดังกล่าวทาํให้รูปแบบของเครือข่ายการพฒันา
ขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ มี 3 เครือข่ายหลกั ดงัน้ี 

1. เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรอาํเภอสุวรรณภูมิ (กลุ่มเกษตรกร/สมาชิก 
สหกรณ์การเกษตร/สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดิน เป็นตน้) 

2. เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรอาํเภอเกษตรวิสัย (กลุ่มเกษตรกร/สมาชิก 
สหกรณ์การเกษตร/สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดิน/สหกรณ์การเกษตรอาํเภอโพนทราย เป็นตน้) 



 61

3. เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรอาํเภอโพนทอง (กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์
การเกษตร/สหกรณ์การเกษตรอาํเภอโพธ์ิชัย/สหกรณ์การเกษตรอาํเภอหนองพอก/
สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเมยวดี/สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเสลภูมิ) 

สาํหรับประเดน็ท่ีเครือข่ายมุ่งเนน้มี 2 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว
หอมมะลิ และการรวมกลุ่มกนัซ้ือปุ๋ยอินทรียแ์ละแนวทางในการจดัตั้งโรงงานปุ๋ยอินทรีย์
ของเครือข่ายการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
 จากขอ้มูลและแนวทางการสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างคุณค่าในการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน คณะผูว้จิยัไดศึ้กษาและพบวา่ ขอ้มูลจากการลงทะเบียนคนจนในจงัหวดัร้อยเอด็ 
อาํเภอสุวรรณภูมิมีผูม้าจดทะเบียนคนจนมากท่ีสุด จาํนวน 39,011 ราย ซ่ึงเป็นกลุ่ม 
เป้าหมายในการดาํเนินการวจิยัของคณะผูว้ิจยั และยงัพบวา่เครือข่ายความร่วมมือในการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง มีผูจ้ดทะเบียนคนจน จาํนวน 
21,573 คน และอาํเภอเกษตรวสิยั จาํนวน 5,761 ราย  ซ่ึงทั้ง 3 พ้ืนท่ี ถือวา่เป็นกลุ่ม 
เครือข่ายหลกัในพ้ืนท่ี ดงันั้นในการเสริมสร้างเครือข่ายกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
คณะผูว้ิจยัร่วมกบัภาคีเครือข่ายหลกั ประกอบดว้ย สหกรณ์การเกษตรอาํเภอสุวรรณภูมิ 
สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเกษตรวสิยั และสหกรณ์การเกษตรอาํเภอโพนทอง ไดร่้วมกนั
กาํหนดแนวทางในการส่งเสริมใหก้ลุ่มคนจนในพ้ืนท่ีท่ีแต่ละสหกรณ์การเกษตรรับผดิชอบ 
ทาํการคดัเลือกกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นคนจนในพ้ืนท่ี ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์ โดยกาํหนดแนวทางและประเดน็ในการแกไ้ขปัญหาความ 
ยากจน ในดา้นการพฒันาเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีคณะผูว้ิจยั 
ผูอ้าํนวยการศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วจงัหวดัร้อยเอด็ และกลุ่มเกษตรกร ในการเขา้รับการ
อบรม ณ ศนูยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วจงัหวดัร้อยเอด็ โดยกาํหนดเป้าหมายในการอบรม 2 รุ่น ๆ 
ละ 50 คน (เกษตรกรจากอาํเภอโพนทอง/เกษตรวสิยั/สุวรรณภูมิ ) ในวนัท่ี 13 -14 
กรกฎาคม 2549  ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ลุ่มเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถนาํ
ความรู้  ท่ีไดจ้ากการอบรม ไปใชใ้นการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิในแต่ละพ้ืนท่ี โดย
มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และท่ีสาํคญัคือการเสริมสร้างและพฒันา
คุณภาพชีวติของเกษตรกรใหดี้ข้ึน ดว้ยเครือข่ายการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ี
จงัหวดัร้อยเอด็ 



บทที ่6 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 

6.1 สรุปผลการดาํเนินงาน 
 การดาํเนินงานของทีมงานวิจยัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ร้อยเอด็ ดว้ยความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัขอนแก่นและมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
โดยไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549  
ซ่ึงสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 6.1.1 ผลการดาํเนินงานเปรียบเทยีบกบัแผนการวจิยั 
 การทาํวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัในการเสริมสร้างพนัธมิตรระหวา่ง
กลุ่มองคก์ารประชาชน และสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็เพ่ือใหเ้กิดการหนุนเสริม
การพฒันาศกัยภาพคนและองคก์ารในการแกไ้ขปัญหาความยากจน กิจกรรมต่าง ๆ ของ
งานวิจยัไดมุ่้งเนน้ไปท่ีสหกรณ์การเกษตรอาํเภอท่ีมีศกัยภาพในการพฒันา เช่น สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวสิยั สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ สหกรณ์การเกษตรโพนทอง และ
ในเขตสามอาํเภอน้ีมีจาํนวนคนจนท่ีจดทะเบียนมากท่ีสุดในอนัดบัตน้ๆของจงัหวดั  
 พนัธมิตรท่ีเกิดข้ึนจากการกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการประชุมปรึกษาหารือ
ในระหว่างการทาํวิจัยคือ    การเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายสหกรณ์กลุ่มตอนเหนือ  
(โพนทอง) ของจังหวดั   ท่ียงัไม่มีเคยมีการเช่ือมโยงอย่างชัดเจนกับกลุ่มตอนใต ้
(สุวรรณภูมิและเกษตรวิสัย) ของจงัหวดั กิจกรรมท่ีจะเป็นตวัช้ีวดัก็คือ การท่ีประธาน
และผูจ้ดัสหกรณ์การเกษตรโพนทองได้ตกลงให้สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิเป็น
สถานท่ีรับปรับปรุงเมล็ดพนัธ์ขา้วและช่วยเหลือในการรับซ้ือ โดยมีสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัยเป็นสักขีพยานในการตกลงดงักล่าว นอกจากน้ีในการประชุมกบัตวัแทนจาก
กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานราชการจากส่วนกลาง สหกรณ์การเกษตรเกษตร
วิสัยซ่ึงมีความคุน้เคยกบัหน่วยงานของรัฐบาลไดมี้การเช่ือมโยงเครือข่าย โดยไดแ้นะนาํ
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สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิและโพนทองเขา้ร่วมประชุมกบัตวัแทนจากส่วนกลาง เม่ือ
วนัท่ี 20 กรกฎาคม ศกน้ี 
 การเช่ือมโยงกบักลุ่มคนจน เกษตรกรในเขตอาํเภอเกษตรวิสัย โพนทอง
และสุวรรณภูมิ มีบางส่วนท่ีจดทะเบียนคนจนกบัทางจงัหวดั และบางส่วนไดเ้ขา้ร่วม 
กิจกรรมอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีโครงการวิจยัไดใ้ห้การ
สนับสนุน   โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ขยายเมล็ดพนัธ์ุข้าวร้อยเอ็ดจัดอบรม
เกษตรกร จาํนวน 100 คน จากสหกรณ์การเกษตรท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งสามอาํเภอ ซ่ึงผล
การประเมินโดยศูนยข์ยายเมล็ดพนัธ์ุขา้วและการท่ีทีมงานวิจยัไดส่้งนักศึกษาไปเก็บ
ขอ้มูลเพ่ิมเติมหลังการอบรม เกษตรกรต่างได้รับประโยชน์จากการอบรมในคร้ังน้ี
ค่อนขา้งมาก และไดน้าํความรู้จากการอบรมไปปรับใชก้บัการผลิตเมลด็พนัธ์ รวมทั้งได้
สร้างสํานึกในเร่ืองของคุณภาพและการควบคุมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในอนาคตอนัใกลน่้าจะ
ส่งผลใหมี้การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วอยา่งเพียงพอและมีคุณภาพ    โดยเกษตรกรและคนจน
ในพ้ืนท่ีดงักล่าวจะไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงทั้งในดา้นการสร้างงานและการเพ่ิมข้ึน
ของรายไดข้องเกษตรกรและคนจน 
 การเช่ือมโยงเครือข่ายระหวา่งสหกรณ์การเกษตรและหน่วยงานของรัฐ ใน
ระยะเร่ิมตน้ของการทาํโครงการวจิยัน้ี ทีมงานวจิยัไดเ้ชิญหน่วยงานของรัฐในจงัหวดั
ร้อยเอด็ เช่น สหกรณ์จงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดั เกษตรจงัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั พฒันา
ชุมชนจงัหวดั เขา้ร่วมการประชุมเพ่ือรับทราบโครงการวจิยัในคร้ังน้ี ในระหวา่งการทาํ
วจิยั ทีมงานวจิยัไดติ้ดต่อประสานงานกบัหน่วยงานดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง และใน
ตอนทา้ยของโครงการ ศูนยข์ยายเมลด็พนัธ์ุขา้วร้อยเอด็ไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมในการ
ประชุม และยงัไดป้ระสานงานจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้กบัเกษตรกรในเร่ืองการผลิตเสมด็
พนัธ์ุขา้วใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีเขา้ร่วมโครงการโดยตรง ทาํใหเ้กษตรกรมี
ความคุน้เคยกบัหน่วยงานดงักล่าวเพ่ิมมากข้ึน 
 
 6.1.2 ปัญหา/อุปสรรค ทีเ่กดิจากทมีวจิยั/สภาพแวดล้อมอืน่ 
 ในการทาํงานวจิยัโครงการน้ี เป็นความร่วมมือระหวา่งสองมหาวทิยาลยั
และเป็นการทาํวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยสหกรณ์การเกษตรท่ีเขา้ร่วมใน
โครงการจะตอ้งเป็นผูป้ฏิบติั ปัญหาหลกัท่ีทีมงานวิจยัประสบกคื็อ ในเร่ืองของเวลา
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จะตอ้งจดัใหต้รงกนัระหวา่งสามฝ่าย คือทีมวจิยัจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีมวจิยัจาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็และสหกรณ์การเกษตรต่างๆท่ีเขา้ร่วมโครงการ ภารกิจหลกั
ของคณาจารยท์ั้งสองมหาวทิยาลยักคื็อการสอนและกิจกรรมของมหาวทิยาลยัซ่ึงส่งผล
ใหก้ารแบ่งเวลาไปทาํงานวจิยัไดล้าํบากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ท่ีมี
การเรียนการสอนทั้งเจด็วนัในสปัดาห์ ส่วนสหกรณ์การเกษตรแต่ละแห่งกมี็กิจกรรม
ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง และยงัตอ้งเขา้ร่วมกบักิจกรรมของทางจงัหวดัรวมทั้งของ
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ อีกมากมาย    กิจกรรมหลายกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตรมี
กาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนและมีความลาํบากท่ีจะแบ่งเวลาใหก้บักิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น  
ฤดูการรับจาํนาํขา้ว แต่ดว้ยวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและความมุ่งมัน่ของทีมวจิยัทั้งสอง
มหาวทิยาลยัดว้ยความร่วมมือดว้ยดีจากผูจ้ดัการสหกรณ์ทั้งสามแห่ง คือ สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวสิยั สหกรณ์การเกษตรโพนทองและสหกรณ์การเกษตรโพนทอง ทาํ
ใหง้านวจิยัในคร้ังน้ีลุล่วงไปดว้ยดี 
 อีกปัญหาหน่ึงท่ีทาํให้การทาํงานของนกัวิจยัไม่ต่อเน่ือง ก็คือ การแบ่งสรร
งบประมาณการวิจยัจากส่วนกลางไม่สอดคลอ้งกบัฤดูการทาํกิจกรรมหลกัของสหกรณ์
การเกษตร โดยเฉพาะฤดูการรับจํานําใบประทวนข้าวและฤดูการซ้ือขายข้าวของ
เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรในช่วงเดือน พฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ซ่ึงทีม 
นักวิจยัควรจะตอ้งได้รับทุนสนับสนุนให้ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลอย่างใกลชิ้ดกับสหกรณ์
การเกษตรในพ้ืนท่ีต่างๆ แต่งบประมาณสนบัสนุนในระยะท่ีสองยงัไม่ไดรั้บการอนุมติั  
ทาํใหง้านวจิยัขาดความต่อเน่ืองและขาดขอ้มูลท่ีสาํคญัในกิจกรรมดงักล่าว 
 

6.2 ประโยชน์ทีต่วันักวจิัยและทมีวจิัยได้รับ 
 6.2.1 ชุดความรู้ใหม่ 
 ชุดความรู้ใหม่ท่ีนกัวจิยัทั้งสองมหาวิทยาลยัไดรั้บเพ่ิมข้ึน กคื็อ  ขบวนการ
ทาํงานของสหกรณ์การเกษตรในการซ้ือขายขา้ว การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว และเกร็ดความรู้
จากเกษตรกรในการกระบวนการทาํนาในยคุใหม่ รวมถึงเครือข่ายของสหกรณ์
การเกษตรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
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 6.2.2 ทกัษะ/ประสบการณ์ใหม่ 
 ในการทาํวจิยัในโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอด็ 
ทีมงานนกัวิจยัตอ้งประสานงานกบัสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ในจงัหวดั หน่วยงานของ
ราชการต่าง ๆ ท่ีมีอยูม่ากมายหลายหน่วยงาน เช่น สหกรณ์จงัหวดั เกษตรจงัหวดั  
อุตสาหกรรมจงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดั ปกครองจงัหวดั พฒันาการจงัหวดั ศูนยข์ยายเมลด็
พนัธ์ุขา้ว รวมถึงการประสานงานระหวา่งทีมงานของมหาลยั และการทาํวจิยัในรูปแบบ 
Action research ท่ีจะตอ้งเนน้การปฏิบติัการโดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการทาํใหน้กัวจิยัไดเ้พ่ิม
ทกัษะในการวางแผนงานและการบริหารเวลา ทั้งในการวางแผนและการบริหารเวลาท่ีมี
ระยะเวลาเพียงพอในการเตรียมการและการบริหารจดัการในเวลาท่ีจาํกดั นอกจากน้ี การ
ทาํงานร่วมกนัดว้ยดีระหวา่งมหาวทิยาลยัทั้งสองแห่งจะตอ้งมีการนดัหมาย การแบ่งงาน
ท่ีชดัเจนและการประสานท่ีดี ทีมนกัวจิยัไดเ้รียนรู้การประสานงาน การแบ่งงาน และการ
ทาํงานร่วมกนั จนสามารถพฒันาเป็นเครือข่ายระหวา่งทั้งสองมหาวทิยาลยั ซ่ึงถา้
ปราศจากโครงการวจิยัเช่นโครงการน้ี เครือข่ายดงักล่าวกค็งจะยงัไม่เกิดข้ึน 
 นอกจากน้ี การท่ีทีมงานนกัวิจยัไดท้าํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัผูจ้ดัการสหกรณ์
ของสหกรณ์ท่ีเข้มแข็ง  ทั้ งสามแห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  สหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิและสหกรณ์การเกษตรโพนทอง โดยเฉพาะผูจ้ ัดการสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัยท่ีไดรั้บรางวลัผูน้าํสตรีดีเด่นและสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย
ไดรั้บรางวลัสหกรณ์ดีเด่นระดบัประเทศ ซ่ึงปัจจยัสาํคญัของความสาํเร็จขององคก์รก็คือ
ภาวะผูน้ํา ทีมงานวิจยัได้มีโอกาสสัมภาษณ์และเขา้ร่วมประชุมกับผูจ้ ัดการสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัยหลายคร้ัง  ไดเ้รียนรู้การทาํงานของผูน้าํดีเด่น ท่ีมีความมุ่งมัน่  มี
การทุ่มเทให้กบังานท่ีทาํ เช่น การทาํงานต่อเน่ืองไม่มีวนัหยุด ตลอดจนการตดัสินใจท่ี
รวดเร็วและมีขอ้มูลชดัเจนในการตดัสินใจ   การสร้างศรัทธาให้กบัผูร่้วมงานโดยการ
เป็นตวัอย่างท่ีดี เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีทีมงานวิจยัไดเ้รียนรู้โดยเห็นการปฏิบติัของผูน้าํ
สหกรณ์ดงักล่าว และไดเ้ห็นตวัช้ีวดับางอย่างท่ีชดัเจนจากกิจกรรมในงานวิจยั นั่นคือ 
ความร่วมมือและวินยัในการเขา้ร่วมกิจกรรมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย
ในการเข้าร่วมการอบรมเร่ืองการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืช  กลุ่มเกษตรกรจากสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัยไดเ้ดินทางมาร่วมงานกนัก่อนเวลาอยา่งพร้อมเพรียงในทุก ๆ วนัท่ี
มีการจดัอบรม 
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6.3 มุมมองของผู้จัดการสหกรณ์ในพืน้ทีเ่กีย่วกบัความสําคญัของการพฒันา 
 ขบวนการสหกรณ์ 

จากการประชุมเชิงปฏิบติัการเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2549 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ร้อยเอด็ เพ่ือสรุปผลการดาํเนินงานของโครงการฯและเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งได้
เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นนั้น ผลสรุปของขอ้คิดเห็นท่ีไดจ้ากท่ีผูจ้ดัการสหกรณ์และ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีมีรายละเอียดดงัน้ี  

ท่ีผา่นมาสหกรณ์การเกษตรแต่ละแห่งดาํเนินธุรกิจโดยปราศจากความร่วมมือกบั
สหกรณ์อ่ืน ทาํใหส้หกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเสียเปรียบพอ่คา้อยูต่ลอด ดงันั้น
การท่ีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ ไดด้าํเนินการวจิยั โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดเครือข่าย
ความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตร จะช่วยใหส้หกรณ์การเกษตรมีความเขม้แขง็และ
พลงัต่อรองกบัพอ่คา้ ซ่ึงปัจจุบนัพอ่คา้จะต่อตา้นสหกรณ์การเกษตร เพราะวา่ทาํให้
พอ่คา้/นายทุนเสียผลประโยชน์ 

โครงการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิอินทรียข์องโครงการฯไดผ้ลกัดนัให้
สหกรณ์ในพ้ืนท่ีเห็นความสาํคญัของการผลิตเมลด็พนัธ์ุเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี เน่ืองจากตลาดมีความตอ้งการและปัจจุบนัสหกรณ์การเกษตรกไ็ม่
สามารถผลิตเมลด็พนัธ์ุใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกรได ้ จาํเป็นตอ้งไปหา
จากท่ีอ่ืน ดงันั้นการส่งเสริมใหเ้กษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในเครือข่าย
การผลิตเมลด็พนัธ์ุ กจ็ะเป็นการช่วยเพิ่มการผลิตเมลด็พนัธ์ุใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ 
ท่ีสาํคญัสหกรณ์การเกษตรสุรรณภูมิ จาํกดั ท่ีมีโรงงานปรับปรุงเมลด็พนัธ์ุ ยนิดีท่ีจะเป็น
ท่ีปรึกษาในการผลิตเมลด็พนัธ์ุใหก้บัทุกสหกรณ์ท่ีสนใจเขา้ร่วมในกิจกรรม 

สาเหตุท่ีสาํคญัท่ีสหกรณ์การเกษตร อ.สุวรรณภูมิ และเกษตรวจิยั พบกคื็อ 
ปัญหาภยัแลง้ ซ่ึงอาจส่งผลใหก้ารรวบรวมขา้วในปีน้ีอาจไม่เพียงพอ ดงันั้นการเช่ือมโยง
เครือข่ายก็จะช่วยใหแ้ต่ละสหกรณ์สามารถรับซ้ือ-ขายขา้ว มีปริมาณท่ีจะพอเพียงสาํหรับ
การดาํเนินกิจกรรมของแต่ละสหกรณ์ 

ผูจ้ดัการสหกรณ์บางท่านได้เสนอแนะเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั
ร้อยเอ็ดในปัจจุบัน ทาํให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายด้านข้าวหอมมะลิกับสหกรณ์
การเกษตรไดแ้ก่ เครือข่ายระหวา่งสหกรณ์การเกษตรโพนทรายจาํกดั และ สหกรณ์การ
เกษตรกรสุวรรณภูมิจาํกดั  นอกจากนั้นยงัไดก้ล่าวถึงการบริหารจดัการของสหกรณ์
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การเกษตรในรูปของเครือข่าย จะช่วยให้การบริหารจดัการสหกรณ์มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เช่น โครงการปลูกขา้วอินทรีย  ์ซ่ึงมีสมาชิกเขา้ร่วมโครงการ
ประมาณ 200 คน และโครงการขยายกาํลงัการผลิตของโรงสี  

แนวทางการเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์การเกษตรจะสอดคล้องกับ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัร้อยเอด็ ทั้งน้ีเพ่ือใหส้หกรณ์ท่ียงัไม่เขม้แขง็ และสหกรณ์ท่ี
เขม้แขง็ไดเ้ช่ือมโยงเครือข่าย ในการพฒันาสหกรณ์ในดา้นต่างๆ เช่น การปลูกเมลด็พนัธ์ุ 
การรับซ้ือขายขา้ว นอกจากนั้นยงัเป็นการช่วยเหลือกนัระหวา่งเครือข่าย 

ท่ีผ่านมาการดาํเนินงานของสหกรณ์ มีทั้งประสบความสําเร็จและขาดทุน ใน
ส่วนของการดาํเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเห็นดว้ยกบัการเช่ือมโยงเครือข่ายการ 
รับซ้ือขายขา้วประจาํปี 2549 และโครงการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ ซ่ึงทางเกษตรกร
ท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ และคาดวา่จะดาํเนินการในปี 2550 
โดยทางสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จาํกดัมีความยินดีท่ีจะเป็นพ่ีเล้ียงในการดาํเนิน
โครงการ 

การดาํเนินงานของสหกรณ์การเกษตร มีเครือข่าย ในพ้ืนท่ี อ.หนองพอก  
อ.เมยวดี  อ.โพธ์ิชยั และ อ.เสลภูมิ  ในปี 2550 จะยา้ยสถานท่ีทาํการใหม่ เพ่ือใหส้อดรับ
กบัการบริหารงาน และปัญหาจากโรงสี ซ่ึงตั้งอยูใ่นท่ีชุมชน สาํหรับการรับซ้ือขา้วของ
สหกรณ์การเกษตรจะอาศยัเครือข่ายดงักล่าว ใน 4 อาํเภอ ซ่ึงอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีเดียวกนั เช่น 
ในพ้ืนท่ีอาํเภอโพธ์ิชยั จะมีกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นเครือข่าย ประมาณ 20 กลุ่ม  อ.เมยวดี 
ประมาณ 5 กลุ่ม นอกจากนั้นหากสหกรณ์การเกษตร อ.โพนทองตอ้งการขายขา้ว 
สหกรณ์การเกษตรอ.สุวรรณภูมิยนิท่ีท่ีจะรับซ้ือขา้วให ้ 

ปัญหาท่ีสาํคญัของสหกรณ์การเกษตรโพนทอง จาํกดั คือ เร่ืองงบประมาณใน
การรับซ้ือ-ขาย ขา้วในปี 2549 ทางสหกรณ์ตอ้งส่งเงินใหก้บักรมส่งเสริมฯ ประมาณ 3 
ลา้น บาท ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบในการรับซ้ือขายขา้วท่ีกาํลงัจะมาถึงได ้ 

ผลท่ีได้จากการประชุมคร้ังน้ี ทาํให้เกิดความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ท่ีเป็น
รูปธรรมชดัเจนยิ่งข้ึน โดยสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จาํกดั และสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จาํกัด ยินดีท่ีจะร่วมมือและเป็นหลกัในการให้ความช่วยเหลือเครือข่าย
สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัร้อยเอ็ด ในส่วนของเร่ืองงบประมาณท่ีสหกรณ์มีปัญหา 
สหกรณ์การเกษตรตอ้งวางแผนในการบริหารจดัการ และจดัทาํงบให้แลว้เสร็จก่อนท่ี 
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จะดาํเนินกิจกรรม เช่น การรับซ้ือ-ขา้ว เป็นตน้ ดงันั้นแมว้า่โครงการฯจะเสร็จส้ินลงแต่
เครือข่ายของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ดจะสามารถดาํเนินไปไดด้ว้ยความร่วมมือ
ระหวา่งสหกรณ์ดงักล่าว 

ผูจ้ดัการสหกรณ์ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีเห็นวา่ การเช่ือมโยง
เครือข่ายก่อใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆ ดา้น ดงัน้ี 

1) การเพ่ิมช่องทางการตลาด 
2) สามารถกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานร่วมกนั 
3) เครือข่ายสามารถเพิ่มมูลค่าเพ่ิมของส้ินคา้ 
4) ลดตนทุนในการผลิต 

 

6.4 ข้อเสนอแนะ 
 6.4.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวจิยั 

1) การขยายระยะเวลาของงานวิจัยในบางหัวข้อจากระยะเวลาตาม
ปีงบประมาณเป็นระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมของกลุ่มประชากรท่ีเข้าร่วม
โครงการวิจยั เช่น กิจกรรมการปลูกขา้วของเกษตรกรท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่การจดัเตรียมจดัหา
เมล็ดพนัธ์ุขา้วตั้งแต่ตน้ปีปฏิทิน    รวมทั้งการจดัเตรียมท่ีนา จนถึงการเก็บเก่ียวในช่วง
ปลายปี  แต่โครงการวิจยัน้ีไดรั้บทุนมาสนบัสนุนงานวิจยัตามปีงบประมาณเท่านั้น การ
ขยายเวลาออกไปให้ครอบคลุมกบักิจกรรมของกลุ่มประชากรจะทาํให้ผลงานวิจยัได้
ขอ้มูลและผลงานท่ีดียิง่ข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2) เ งินทุนสนับสนุนงานวิจัยควรจะมีการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง   
เน่ืองจากกิจกรรมของงานวิจยัควรจะตอ้งทาํต่อเน่ืองเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนและเกิดผล
ดีต่องานวจิยัท่ีทาํ 

3) ผูส้นับสนุนทุนการดาํเนินการวิจยัควรจะให้ความสําคญัและให้การ
สนบัสนุนในเทคโนโลยท่ีีมีบทบาทต่อการพฒันาประเทศในปัจจุบนัมากยิง่ข้ึน เช่น การ
จดัทาํเวบ็ไซต์ของระบบสหกรณ์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมท่ีทีและเป็นการประชาสัมพนัธ์ 
รวมถึงโอกาสในทางการคา้ของกลุ่มสหกรณ์ 
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 6.4.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวจิยัในอนาคต 
 ระบบสหกรณ์เป็นระบบการรวมกลุ่มการทาํงานท่ีใกลชิ้ดกบัสมาชิกท่ีเป็น
ประชากรในทอ้งท่ีต่างๆ บริหารโดยทีมงานท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากสมาชิก ซ่ึง
เปรียบเสมือนการกระจายอาํนาจการปกครองไปสู่ทอ้งถ่ิน เพ่ือประโยชน์ของมวล
สมาชิก ระบบสหกรณ์ท่ีเขม้แขง็จะช่วยเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน สงัคม รวมทั้งเป็น
ฐานท่ีดีในการจรรโลงระบบเศรษฐกิจของประเทศใหย้ ัง่ยนืสืบต่อไป ดงันั้นการต่อยอด 
โครงการวจิยัน้ีในอนาคตยอ่มจะก่อใหเ้กิดประโยชน์เพ่ิมข้ึนเป็นทวคูีณ ซ่ึงทีมวจิยัใน
โครงการน้ีขอเสนอแนะดงัน้ี 

1) การวจิยัเก่ียวกบัอุปสงคแ์ละอุปทานของเมลด็พนัธ์ุขา้ว 
2) การเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ท่ีเขม้แขง็กบักลุ่มสหกรณ์ท่ีกาํลงั

พฒันา 
3) การวจิยัเก่ียวกบัการใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี 
4) การวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาทีมงานในระบบสหกรณ์การเกษตร 
5) การวจิยัเก่ียวกบั Best practices ของระบบการทาํงานสหกรณ์

การเกษตร 
6) การวจิยัเก่ียวกบัองคค์วามรู้ในการทาํนา การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วของ

เกษตรกร 

 นอกจากน้ี  ทางทีมงานวจิยัของทั้งสองมหาวทิยาลยัจะไดน้าํผลงานวิจยัน้ี
นาํเสนอต่อฝ่ายวจิยัและพฒันาของมหาวทิยาลยั เพ่ือไดป้ระชาสมัพนัธ์ใหค้ณาจารยข์อง
มหาวทิยาลยัไดรั้บทราบต่อไป 
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เวบ็ไซต์ของโครงการวจิยันี ้ http://202.28.92.35/Coop-Roiet/Poster_Roiet/Poster1.html 
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