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การวิจยัเร่ือง การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  
เนื่องจากรัฐบาลไดกําหนดนโยบายการแกไขปญหาความยากจน โดยใชขบวนการสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดเปนเครื่องมือและมีการผลักดนัใหคนจนทีจ่ดทะเบยีนไดตืน่ตัว เพื่อรับรูความ
ยากจนของตนเอง และตนเองจะแกไขปญหาเหลานัน้ หลังจากนั้นก็จะไดแนะนําใหเขากลุมกบั
กลุมสหกรณหรือกลุมอาชีพในพืน้ที่ ซ่ึงจะไดชวยกันสงเสริมการประกอบอาชีพ การเรียนรูเพื่อ
จะอยูรวมกนัเปนกลุม โดยมขีบวนการสหกรณในจังหวดักาญจนบุรีเปนแกนหลักในการ
ผลักดันการรวมกลุมใหกระจายไปทกุตําบล  ซ่ึงมีกลุมยอยตาง ๆ ผสมผสานกัน อาทิ กลุม
เกษตรกร กลุมสตรีสหกรณ กลุมอาชีพ กลุมสัจจะออมทรัพย และกลุมสหกรณ  การวิจัยนี้ใช
วิธีวิจยัแบบมสีวนรวม เร่ิมดําเนินการตั้งแตวนัที่ 1 สิงหาคม 2548 จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 
2549 รวมระยะเวลาประมาณ 13 เดือน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อสรางเครือขายกิจกรรมโดยขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีใหเกิด
เปนเครือขายเดียว และสามารถแกไขปญหาความยากจนไดจริง จากกิจกรรมตาง ๆ อาทิ กลุม
สตรีสหกรณ กลุมอาชีพ กลุม OTOP กลุมสัจจะออมทรัพย เกษตรอินทรีย ซ่ึงมีขบวนการ
สหกรณเปนหนวยงานนําเครือขาย 
  
วิธีการศึกษา 
 การดําเนินการศึกษาโดยการนัดประชุมใน 3 ระดับ คือ ระดับกลุมในชุมชน ระดับ
อําเภอ และในระดับจังหวัด เพื่อใหผูนํา สมาชิกกลุมและผูจดทะเบียนคนจนมีความเขาใจ
รวมกันกอนวาอะไร คือ เครือขาย และตัวสมาชิก ผูนํามีความสําคัญอยางไร เพื่อใหเกิด
เครือขายขึ้นในอําเภอและระดับจังหวัด จากกิจกรรมที่ทุกคนไดรวมกันสรางและปฏิบัติมาแลว 
และรวมกันปฏิบัติตอไป 
 
ผลการศึกษา 
 ในการศึกษาเกิดกิจกรรมเครือขายยอย ๆ ได 7 เครือขาย คือ 1.) เครือขายเกษตรอินทรีย  
2.) เครือขายการเงิน  3.) เครือขายขาวสาร  4.)  เครือขายกลุมอาชีพ 5.) เครือขายปุย  6.) 
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เครือขายพนักงานสหกรณ  และ 7.)  เครือขายวัสดุสํานักงาน เครือขายกิจกรรมทั้ง 7 เครือขาย 
เกิดจากการนํากิจกรรมของแตละสหกรณ ผูนํากลุมและสมาชิก ไดรับประโยชนอยางเทาเทียม
กัน แตเครือขายก็ยังมีจุดออนและจุดแข็งในระบบ โดยพิจารณาจากขอมูลตอไปนี้ คือ 
 1. ภาวะผูนํา  เครือขายกิจกรรมที่เกิดขึ้นดวยตัวผูนําที่เสียสละ และพยายามเขารวม
กิจกรรมใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนกลายเปนจุดแข็งของเครือขาย 
 2. การวางแผนกลยุทธ  เปนจุดออน เนื่องจากเครือขายในระดับจังหวัดไมไดกําหนด
แผน กลยุทธ เพราะการเปนตัวตนของเครือขายยังไมเดนชัด นอกจากหนวยราชการที่ชวยให
เกิดเครือขายระดับจังหวัด แตในระดับอําเภอมีกิจกรรมสรางเครือขายกันตอเนื่อง  แผนกลยุทธ
ของสหกรณมีการกําหนดเปนขั้นตอนและนําไปปฏิบัติไดบางสวน แตกลุมตาง ๆ ยังไมไดทํา
แผนกลยุทธ เพราะเปนวิชาการมากเกินไป  
 3. การเนนสมาชิกและการตลาด  เปนเรื่องของสหกรณในระดับอําเภอ แตในระดับ
จังหวัดยังไมมีการเนนการตลาด เพราะหนวยงานราชการกําหนดให กรณีเครือขาย OTOP แต
ถาเปนเครือขายการเงิน ปุย ขาวสาร ซ่ึงสหกรณคูคาจะตกลงคาขายกันเอง จึงเปนไปตามกลไก
การตลาด 
 4. สารสนเทศชวยการวิเคราะห  ซ่ึงไมมีในระดับเครือขาย เพราะไมมีองคกรของ
ตนเอง แตที่ปฏิบัติก็เพียงแตใหหนวยราชการชวยเหลือ เปด Web site  ทําการคาขายบน  
Internet สวนระดับอําเภอก็ยังเปนของสหกรณการเกษตร สหกรณกองทุนสวนยาง สหกรณ
ออมทรัพย และรานสหกรณ และกลุมเกษตรกรบางกลุม 
 5. การเนนทรัพยากรบุคคล การทํางานเครือขายมีการพัฒนาบุคลากรนอยเกินไป 
เฉพาะชมรมผูจัดการ การฝกอบรมวิชาการตาง ๆ ก็มีนอยเชนกัน จึงทําใหการพัฒนาเปน
เครือขายระดับจังหวัดไมมีความตอเนื่อง  
 6. การจัดกระบวนการเครือขาย ไมมีการวางแผนในระบบ เพื่อการจัดเครือขายใหเปน
รูปแบบมากอน เพียงแตหลังจากทีมวิจัยเขาไปแลว ก็แนะนําใหเรียกประชุม และจัดเครือขาย
กิจกรรมที่มีอยูแลว และขยายออกไปใหมากขึ้นทั้งตัวบุคคลเขามาเพิ่ม ซ่ึงคนจนจดทะเบียนก็
เขามารวม  มูลคาทางธุรกิจก็เพิ่มขึ้น แตหลังจากเกิดการจัดการในชมรมผูจัดการแลว  ก็เชิญ
ชมรมผูจัดการเขามาชวยเหลือใหเครือขายไดเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 7. ผลลัพธทางธุรกิจ  เครือขายทั้งหมดเกิดจากการทําธุรกิจกันเปนสวนใหญ หรือการ
มาเจรจาตอรองธุรกิจ จากผูจัดการและขยายลงไปสูกลุมยอยในแตละอําเภอ เชน เกษตรอินทรีย  
กลุมผลิตภัณฑ ขาวสาร เมล็ดพันธุและการเงิน   
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 การวิจัยในโครงการชุดวิจัย  เ ร่ือง  “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี” ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2548 จนถึงเดือนสิงหาคม 2549 โดยไดรับความรวมมือจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิชาการดานสหกรณ และกรมสงเสริมสหกรณ 
โดยมีสํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี เปนหนวยงานหลักในพื้นที่ การกําหนดแหลงรวบรวม
ขอมูล จากกลุมสหกรณ และกลุมองคกรประชาชนตาง ๆ เปาหมายของการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อใหได
เครือขายที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง แมนวา ทีมวิจัยจะยุติการวิจัยแลว ก็ใหทีมวิจัยจังหวัดที่เปน
ขาราชการสงเสริมสหกรณ ยังสามารถทํางานตอไปได 
 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดตองขอขอบคุณ หัวหนาสวนราชการตาง ๆ ในจังหวัดและ
ประธานสหกรณ ประธานกลุมตาง ๆ ในพื้นที่ที่ไดนําเสนอปญหาและแนวทางแกไข รวมทั้งการเขา
มาเปนเครือขายจนเกิดกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดมา จึงขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ทุกทาน 
 
        สิงหาคม 2549 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1  Background ของจังหวัดกาญจนบุรี  
 
สภาพพืน้ท่ีและเขตติดตอ  จงัหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยูภาคกลางของประเทศไทยหางจาก

กรุงเทพมหานคร 129 กิโลเมตร มีพื้นที ่12 ลานไร หรือ 19,483 ตารางกิโลเมตร มีชายแดนตดิตอ
กับสหภาพพมาระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจงัหวัดใกลเคยีง ไดแก ทิศ 
เหนือ จด จังหวัดตากและจังหวัดอุทยัธาน ีทิศใต จด จังหวัดราชบุรี ทิศตะวนัออก จด จังหวดั
สุพรรณบุรีและนครปฐม ทิศตะวนัตก จด สหภาพพมา   

เขตการปกครองและประชากร  แบงเขตการปกครองออกเปน 13 อําเภอ 95 ตําบล 943 
หมูบาน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง 
เทศบาลตําบล 25 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 94 แหง   

จํานวนประชากร  จํานวน 826,169 คน ประชากรในเขตเทศบาล จํานวน 156,399 คน 
ประชากรในเขต อบต. จํานวน 669,770 คน 

การเลือกตั้ง   แบงเขตการเลอืกตั้งเปน 5 เขต มีสมาชิกวุฒสิภา 3 คน สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฏร จํานวน 5 คน แบบแบงเขตเลือกตั้งเปน 5 เขต  
 
 

 
แผนภูมิ ที่ 1.1 แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
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คําขวัญจังหวดักาญจนบุร ี 

 
" แควนโบราณ ดานเจดีย   มณีเมืองกาญจน  สะพานขามแมน้ําแคว  แหลงแร น้ําตก " 
 
แสดงการแบงเขตการปกครอง 
 
ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนอําเภอ หมูบาน ภายในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

อําเภอ ตําบล หมูบาน อบต. เทศบาล
เมือง 

เทศบาลตําบล 

เมือง 11 100 11 1 3 
ทามวง 13 116 13  4 
ทามะกา  16 153 16 1 5 
พนมทวน 8 98 8  2 
เลาขวัญ 7 89 7  2 
บอพลอย 6 78 6  2 
ไทรโยค 7 57 7  2 
ทองผาภูมิ 7 45 7  1 
ศรีสวัสดิ์ 6 33 6  1 
สังขละบุรี 3 20 3  1 
ดานมะขามเตีย้ 4 41 4  1 
หนองปรือ 3 43 3  1 
หวยกระเจา 4 70 4   
รวม 95 943 95 2 25 

 
  มีประชากร จํานวน 826,169 คน ประชากรในเขตเทศบาล   จํานวน 156,399  คน 

ประชากรในเขต อบต. จํานวน 699,770 คน 
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   ตารางที่ 1.2 จํานวนประชากรจําแนกตามเขตอําเภอตางๆ 
 

อําเภอ เทศบาล อบต. รวม 
1. เมือง 46,721 108,421 155,142 
2. ทามวง 21,308 82,562 103,870 
3. ทามะกา 44,921 88,130 133,051 
4. พนมทวน 10,041 41,855 51,896 
5. เลาขวัญ 4,624 50,343 54,967 
6. บอพลอย 9,640 44,648 54,288 
7. ไทรโยค 4,853 46,839 51,692 
8. ทองผาภูมิ 2,882 59,966 62,848 
9. ศรีสวัสดิ์ 1,030 22,670 23,700 
10. สังขละบุรี 3,112 37,050 40,162 
11. ดานมะขามเตี้ย 2,484 29,764 32,248 
12. หนองปรือ 4,783 24,920 29,703 
13.หวยกระเจา - 32,602 32,602 
รวม 156,399 669,770 826,169 

 
หนวยงานภาครัฐ 
หลังจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ไดมีผลบังคับใช  จังหวัด

กาญจนบุรี มีการเปลี่ยนแปลงหนวยงาน ภาครัฐ  คือ สวนกลาง จากเดมิ 70 หนวยงาน ปจจุบันมี
จํานวน 72 หนวยงาน สวนภมูิภาค จากเดิม มีจํานวน  35 หนวยงาน ปจจุบันม ีจํานวน 30 หนวยงาน 

อัตรากําลังภาครัฐ สวนกลาง จํานวน 18,598 คน สวนภมูิภาค   จํานวน  4,277 คน ทองถ่ิน 
จํานวน 790 คน รวม  23,665 คน 

งบประมาณ จงัหวัดกาญจนบุรี ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป รวมทั้งสิ้น 3,563.32    
ลานบาท สวนกลาง 1,186,711,899.92 บาท สวนภูมภิาค 1,151,965,058.30 บาท ทองถ่ิน  
452,383,759.00 บาท เปนงบบริหาร  1,825,665,746.22  บาท งบลงทุน      965,394,971.00      บาท 
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ตารางที่ 1.3 แสดงงบประมาณของสวนราชการภายในจงัหวัด 
 

              สวนราชการ 
การจัดสรร 

สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น 

งบบริหาร 1,025,507,711.12 800,158,035.10 - 

งบลงทุน 161,204,188.80 351,807,023.20 452,383,759.00 
รวม 1,186,711,899.92 1,151,965,058.30 452,383,759.00 

  
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GROSS PROVINCIAL PRODUCT ; GPP)  สภาพทาง

เศรษฐกิจของจังหวดักาญจนบุรี  มีผลิตภัณฑมวลรวม 44,380  ลานบาท มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ย  
63,219  บาท/คน/ป  เปนอันดับที่ 15 ของภาคกลาง   และอันดับที่ 20 ของประเทศ 

 
โครงสรางการผลิต 
1. เกษตรกรรม                                         6,589   ลานบาท 
 - กสิกรรม    5,260 ลานบาท 
 - ปศุสัตว       492 ลานบาท 
 - ประมง       139 ลานบาท 
 - ปาไม          16 ลานบาท 
 - บริการทางการเกษตร      219 ลานบาท 
 - การแปรรูปสินคาเกษตรอยางงาย        463 ลานบาท 
2.  เหมืองแรและยอยหิน    1,714 ลานบาท 
3. อุตสาหกรรม     9,958 ลานบาท   
4. การกอสราง     1,808 ลานบาท 
5. การไฟฟาและการประปา   1,179 ลานบาท 
6. การคมนาคมและการขนสง   3,284 ลานบาท 
7. การคาสงและคาปลีก    9,224 ลานบาท 
8. การธนาคาร ประกันภัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย  856 ลานบาท 
9. ที่อยูอาศัย     1,557 ลานบาท 
10. การบริหารและปองกันประเทศ  2,901 ลานบาท 
11. การบริการ     5,309 ลานบาท 
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รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาอุตสาหกรรม รอยละ 22.43 คิดเปนมูลคา 9,958  ลานบาท 
รองลงมาเปนสาขาการคาสงและคาปลีก รอยละ 20.78  คิดเปนมูลคา 9,224 ลานบาท สาขา
เกษตรกรรมรอยละ  14.84    คิดเปนมูลคา   6,589   ลานบาท  และอื่น ๆ รอยละ 41.95  คิดเปน
มูลคา 18,608 ลานบาท  อัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากป 2542  รอยละ  1.87  
 
ตารางที่ 1.4 แสดงสาขาอุตสาหกรรมภายในจังหวัด 
 

สาขา รายได(ลานบาท) รอยละ 
1.สาขาอุตสาหกรรม 9,958 22.43 
2.สาขาการคาสงและคาปลีก 9,224 20.78 
3.สาขาเกษตรกรรม 6,589 14.84 
4.สาขาอื่นๆ 18,608 41.95 

 

 รายไดจากการบริการและการทองเที่ยว จังหวัด กาญจนบุรีมีนักทองเที่ยว เขามาเที่ยวใน
จังหวดั ปละประมาณ  4 ลานคน ในป 2544 มีรายไดจากการทองเที่ยว จํานวน 6,478.48  

ลานบาท 

รายไดเฉลี่ย/คน  จากการสํารวจขอมูลความจําเปนพืน้ฐาน (จปฐ.) ป 2545 ของจังหวดั
กาญจนบุรี พบวาประชากรมีรายไดโดยเฉลี่ยตอคนตอป  21,398 บาท การเกษตรกรรม จังหวดั
กาญจนบุรีมีพืน้ที่การเกษตร  จํานวน 2,344,085 ไร   ( 20%)  เปนที่นา  453,445 ไร (3.72%)  พืชไร 
1,164,424 ไร (9.56%) สวนที่เหลือ   ไดแก   ไมผล    ไมดอกไมประดับ    และพืชผักตาง ๆ พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดในบอ มจีํานวน 10,537 ไร ในกระชงั 3,165 ตรม. ที่เล้ียงปศุสัตว  15,179 ไร 
 

ครัวเรือนทั้งหมด   230,010   ครัวเรือน  เปนครัวเรือนเกษตรจํานวน   68,204   ครัวเรือน  
หรือรอยละ   29.65  ของครัวเรือนทั้งหมด อําเภอที่มีครัวเรือนเกษตรมากที่สุด คือ  อําเภอทามวง  
จํานวน  10,434  ครัวเรือน   นอยที่สุด  คือ  อําเภอสังขละบุรี  จํานวน  881  ครัวเรือน  พืชเศรษฐกจิ
ที่สําคัญ  ไดแก  ขาวโพด ออย ขาวนาป มนัสัมปะหลงั ยางพารา สับปะรด หอมหัวใหญ และพืชผัก
สวนครัว  

 
 
 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  
 

6 

   ตารางที่ 1.5 แสดงจํานวนผลผลิตและพื้นที่เพาะปลูก 
 

พืชเศรษฐกจิ ผลผลิต 
(ตัน/ป) 

พื้นที่เพาะปลูก 
(ไร) 

1.ออยโรงงาน 
2.ขาวนาป 
3.มันสําปะหลงัโรงงาน 
4.ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
5.ขาวนาปรัง 

7,156,531 
210,106 
901,373 
131,980 
129,521 

813,384 
465,921 
403,729 
193,613 
180,125 

การอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งหมด 1,256  โรง 21 ประเภท ยอดเงินลงทุน
ทั้งหมด 38,717,230,497.00 บาท จํานวนคนงาน 23,217 คน 
 

 ปาไม  เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของจังหวดัมีพื้นที่ประมาณ 7 ลานไร หรือ 60 % 

ของพื้นที่ทั้งหมด ที่มีช่ือเสียงไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร เปนปาผืนใหญทีสุดใน
ประเทศไทย เชื่อมตอกับปาผืนใหญของจงัหวัดอุทยัธานี และจังหวดัตาก มีพื้นที่ทั้งหมด 
2,279,500 ไร อยูในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิและอําเภอสังขละบุรี จํานวน 

1,470,000 ไร 
 

สังคม การศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ไดจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดบัอุดมศึกษา มีสถานศึกษา 530 แหง ที่สําคญั  ไดแก 

มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกาญจนบุรี สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี วิทยาลัย โรงเรียนตาง ๆ  ทั้งของ
รัฐและเอกชน  มีวัด  525  แหง  เปนพระอารามหลวง  3 แหง ไดแก  วดัพระแทนดงรังวรวิหาร 

อําเภอทามะกา วัดไชยชุมพลชนะสงคราม และวดัเทวสังฆาราม อําเภอเมือง นอกจากนี้ ยังมีโบสถ
คริสต และมัสยิด ตั้งอยูในพืน้ที่จังหวัดกาญจนบุรี ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีศูนย
วัฒนธรรมจังหวัด และสภาวัฒนธรรมระดับ จังหวดั อําเภอ และตําบล  การละเลนพืน้บาน เชน รํา
ตง และรําเหยย 
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1.2  Baseline survey  
 
  การสํารวจเกีย่วกับกลุมองคกรประชาชน สหกรณ ในพืน้ที่จังหวัดกาญจนบุรี 
กอนเขาโครงการ พอจะสรปุ ไดดังนี้  

1. สหกรณจดทะเบียน  
มีจํานวน 90 สหกรณ สมาชกิ 45,083 ครัวเรือน มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม

ธุรกิจ ดานสินเชื่อ รับฝากเงิน รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก รวมซื้อ และใหบริการน้ําในสหกรณผูใช
น้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  

บทบาทภารกจิของสหกรณ ไดทําธุรกิจกับสมาชิก โดยมธุีรกิจรวมซื้อ รวมขาย 
รับฝากเงิน และบริการสินเชือ่ ใหกับสมาชกิ  

จุดเดน ของสหกรณ คือมีสมาชิกแนนอนที่มาทําธุรกิจกบัสหกรณ รัฐใหการ
สนับสนุน การดําเนินงานมาเปนเวลานานทําใหประชาชนทั่วไปรูจกั สมาชิกใหความเชื่อถือ 
โครงสรางสถาบันสหกรณตายตัว  

จุดดอย สหกรณมีหลายประเภท มีกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งแตไมมีความ
ชํานาญในดานธุรกิจของสหกรณ ขาดสถาบันฝกอบรมเฉพาะดาน กฎระเบียบและขอบังคับทําให
ไมสามารถทํางานไดคลองตวั   

ปญหา  สหกรณมีการจดัการที่ดอยประสิทธิภาพในบางสหกรณ โดยเฉพาะใน
ภาคการเกษตร มีการทุจริตมากอน การทาํธุรกิจกับสมาชิกประสบกับการขาดทุน  

อุปสรรค สหกรณมีอุปสรรคดานเงินทนุ และไมสามารถใหบริการกับสมาชิกได
ทั่วถึง สมาชิกก็ไมใหความศรัทธากับสหกรณอยางสม่ําเสมอ และไมมคีวามตอเนื่อง  

2. กลุมเกษตรกรจดทะเบียน  
จํานวน 28 กลุม จํานวนสมาชิก 672 คน มบีทบาทใหการใหสินเชื่อ และรวบรวม

ซ้ือปุยมาบริการสมาชิกในพืน้ที่แดนดําเนนิงานของกลุม  
บทบาทภารกจิของกลุมเกษตรกรจดทะเบยีน  ไดทําธุรกิจกับสมาชิก โดยมีธุรกิจ

รวมซื้อ รวมขาย  และบริการสินเชื่อ ใหกบัสมาชิก  
จุดเดน ของกลุมเกษตกรจดทะเบียน คือมสีมาชิกแนนอนที่มาทําธรุกิจกับกลุม รัฐ

ใหการสนับสนุน การดําเนนิงานมาเปนเวลานานในชุมชนขนาดเล็ก ทําใหประชาชนทั่วไปรูจกั 
สมาชิกใหความเชื่อถือ โครงสรางกลุมตายตัวเหมือนสหกรณ  

จุดดอย กลุมเกษตรกร มีกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งแตไมมีความชํานาญใน
ดานธุรกิจของกลุม ขนาดธุรกิจมีนอยมากไมเพียงพอกับการลงทุน  ขาดสถาบันฝกอบรมเฉพาะ
ดาน กฎระเบียบและขอบังคับทําใหไมสามารถทํางานไดคลองตัว   
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ปญหา  กลุมเกษตรกร มีการจัดการที่ดอยประสิทธิภาพบางกลุมไมมีสํานักงาน
เปนของตนเอง อาศัยบานกรรมการเปนสํานักงาน โดยเฉพาะกลุมที่ไมมีทุนเพียงพอ  มีการทุจริตมา
กอน การทําธรุกิจกับสมาชกิประสบกับการขาดทุน  

อุปสรรค กลุมเกษตรกร มีอุปสรรคดานเงินทุน การดําเนินธุรกิจไมมปีริมาณมาก
พอสําหรับเลี้ยงตนเองและไมสามารถใหบริการกับสมาชิกไดทัว่ถึง สมาชิกก็ไมใหความศรัทธากบั
สมาชิกไดสม่ําเสมอ ไมมีความตอเนื่อง  

3. กลุมอาชีพ  
จํานวน 120 กลุม สมาชิก 1,281 คน มีบทบาทในการสงเสริมอาชีพใหกับคนใน

ชุมชน  
จุดเดน ของกลุมอาชีพ  คือมีสมาชิกมีการชวยเหลือตนเองในการสรางรายได

แนนอน กลุมมีการสะสมทุนของตนเอง ที่มาทําธุรกิจกบักลุม รัฐใหการสนับสนุนกลุมหลาย
หนวยงาน   

จุดดอย กลุมอาชีพ  มีกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งภายในกลุม ไมมีลักษณะเปน
ผูนํา ขาดความชํานาญในดานธุรกิจของกลุม ขนาดธุรกิจมีนอยมากไมเพียงพอกับการลงทุน  ขาด
สถาบันฝกอบรมอาชีพเฉพาะดาน    

ปญหา  กลุมอาชีพ  มีการจัดการที่ดอยประสิทธิภาพบางกลุมไมมีสํานักงานเปน
ของตนเอง อาศัยบานกรรมการเปนสํานักงาน โดยเฉพาะกลุมที่ไมมีทุนเพียงพอ  มกีารทุจริตมา
กอน การทําธรุกิจกับสมาชกิประสบกับการขาดทุน  

อุปสรรค กลุมอาชีพ  มีอุปสรรคดานการผลิตสินคาไมมีมาตรฐาน ขาดแคลน
เงินทุน การดําเนินธุรกิจเปนเพียงเครือญาติ  ไมมีปริมาณสินคามากพอสําหรับเลี้ยงตนเอง ไมมี
สํานักงานรวมกัน มักจะใชบานประธานกลุมเปนสํานักงาน และไมสามารถรวมกับกลุมอื่นในการ
สรางวัตถุดิบรวมกัน   

4. กลุมสัจจะออมทรัพย  
จํานวนกลุมออมทรัพย  181 กลุม  จํานวนสมาชิก 5,068 คน ที่เขารวมเครือขาย 

จํานวน  95 คน บทบาทกลุมสัจจะ เปนการรับเงินออมจากสมาชิก และใหกูคืนกลบัไปยังสมาชกิ  
จุดเดน ของกลุมสัจจะออมทรัพย  คือมีสมาชิกมีการชวยเหลือตนเองในการออม

ทรัพย สรางรายไดจากอาชีพในชุมชน  กลุมมีการสะสมทุนของตนเองที่เกิดขึ้นโดยตวัสมาชิก  
จุดดอย กลุมสัจจะออมทรัพย  มีเงินรับฝากสะสมรายเดอืนนอย รัฐไมสนับสนุน

การเงิน แตจะนําไปใหกองทุนหมูบาน  กลุมที่มเีงินมากก็บริหารเงินไมมีประสิทธิภาพ  ผูนํากลุมมี
ลักษณะเปนผูนําดานสังคม ขาดความชํานาญในดานทางเศรษฐกิจ ขาดสถาบันฝกอบรมดาน
การเงิน    
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ปญหา  กลุมสัจจะออมทรัพย   มีการจัดการที่ดอยประสิทธิภาพบางกลุมไมมี
สํานักงานเปนของตนเอง อาศัยบานกรรมการเปนสํานักงาน โดยเฉพาะกลุมที่ไมมีทุนเพียงพอ     

อุปสรรค กลุมสัจจะออมทรพัย  มีอุปสรรคดานการเก็บเงิน ไมมีมาตรฐานทาง
บัญชี การเก็บรักษาเงินทนุไมมีระบบ  การดําเนินธุรกจิเพียงการใหเงนิกู  ไมมีสํานกังาน ใชบาน
ประธานกลุมเปนสํานักงาน และไมสามารถรวมกับกลุมอื่นได    

5. กลุม ผลิตภณัฑ OTOP  
จํานวน 2,547 กลุม จํานวนสมาชิก 10,282 คน ที่เขารวมสรางเครือขาย จํานวน  

112 คน  มีบทบาทในการผลิตสินคาที่เขาระดับมาตรฐานมีดาว  การจัดหาตลาดใหกบักลุม 
จุดเดน ของกลุมผลิตภัณฑ OTOP  คือ มีสมาชิกมีการชวยเหลือตนเองในการผลิต

สินคา การหาตลาด การออมทรัพย การสรางรายไดจากอาชีพในชุมชน  กลุมมีการสะสมทุนของ
ตนเองที่เกดิขึ้นโดยตวัสมาชิก  

จุดดอย กลุมผลิตภัณฑ OTOP  มีการแขงขนักันผลิตสินคา  บางกลุมสินคาที่เคย
ไดรับมาตรฐานแตเมื่อแขงขันกันมากกลับทําใหผลิตภณัฑดอยคุณภาพ  การสรางตลาดเมื่อไดตลาด
แลวมักจะนําสินคาเฉพาะแตของกลุมตนเอง ไมยอมนําสินคาจากกลุมอื่น ๆ ไปจําหนาย  

ปญหา  กลุมผลิตภัณฑ OTOP  มีการจัดการผลิตภัณฑ  ทีด่อยประสิทธภิาพบาง
กลุมไมมีการพัฒนาวัตถุดิบในการสรางผลิตภัณฑใหมคีุณภาพ ไมมตีลาดที่แนนอน   

อุปสรรค กลุมผลิตภัณฑ OTOP  มีอุปสรรคดานการเงิน ไมมีการสรางตลาด เปน
ของตนเอง ขาดการสรางเครือขายของกลุม  

6. วิสาหกิจชมุชน จํานวน  745 กลุม จํานวนสมาชิก 1,5645 คน และที่เขารวม
สรางเครือขาย จํานวน 89 คน มีบทบาทในการสรางสินคาใหเปนองคกรชุมชน จดทะเบียนตอ
เกษตรจงัหวดั  

จุดเดน ของวสิาหกิจชุมชน  คือ มีสมาชิกมีการชวยเหลือตนเองในการผลิตสินคา 
การหาตลาด การออมทรัพย การสรางรายไดจากอาชีพในชุมชน  กลุมมีการสะสมทุนของตนเองที่
เกิดขึ้นโดยตวัสมาชิก รัฐใหการสนับสนุน ออกกฎหมายมารับรองกลุม 

จุดดอย วิสาหกิจชุมชน มกีารแขงขันกันผลิตสินคา  บางกลุมสินคามีความซ้ําซอน
กับกลุมอาชีพ กลุมผลิตภัณฑ   

ปญหา  วิสาหกิจชุมชน  มกีารจัดการกลุมที่ไมมีระเบียบ การตัดสินใจขึ้นอยูกับ
ผูนําคนเดียว  ไมมีการพัฒนาการรวมกลุม    

อุปสรรค วิสาหกิจชุมชน ดานการเงินขาดแคลนเงินทุน  ไมมีการสรางตลาด เปน
ของตนเอง ขาดการสรางเครือขายของกลุม  
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7. กองทุนหมูบาน  
จํานวน 912 กองทุน จํานวนสมาชิก 91,294 คน ที่เขารวมเครือขาย จํานวน 55 คน 

มีบทบาทในการบริหารเงิน 1 ลานที่รัฐบาลมอบใหกับกลุม และรับฝากเงินออมจากสมาชิก 
จุดเดน ของกองทุนหมูบาน  คือ สมาชิกมีการออมทรัพย การสรางรายไดจาก

อาชีพในชุมชน  กลุมมีการสะสมทุนของตนเองที่เกดิขึ้นจากการบริหารเงินทุน 1 ลาน   
จุดดอย ของกองทุนหมูบาน  มีการกูแลวมกัไมชําระหนีค้ืน เพราะเขาใจวาเงนิ

รัฐบาลนํามาใหเปลา   
ปญหา  กองทนุหมูบาน  มกีารจัดการเงินขาดประสิทธิภาพ ไมมีผูนําที่เสียสละ    
อุปสรรค กองทุนหมูบาน ดานการเงิน ไมมีเงินทุนมาเพิม่ อัตราดอกเบีย้สูง 

สมาชิกกูเงินไดหลายทาง ทาํใหตองรับภาระหนีห้ลายทาง  
8. ชมรมผูจัดการและพนักงานสหกรณ  
จํานวน 1 ชมรม จํานวนสมาชิก 127 คน และที่เขารวมสรางเครือขาย จํานวน 15 

คน มีบทบาทในการบริการสมาชิก การจัดการสหกรณหลายสหกรณ  
จุดเดน ของชมรมผูจัดการ คือ มีสมาชิกมารวมประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน

ความคิดเหน็เปนประจําทกุเดือน มีการชวยเหลือตนเองในการคิดวิธีแกปญหาของสหกรณของตน  
จุดดอย ของชมรมผูจัดการ การเขารวมประชุมไมมีการกาํหนดแผนการทํางาน

ของสหกรณ   บางสหกรณมกีารบริหารจัดการที่ดีแตไมสามารถถายทอดใหสหกรณอ่ืนเปน
ตนแบบได ไมมีกรรมการหรอืโครงสรางองคกร   

ปญหา  ชมรมผูจัดการไมมีงบประมาณเปนของตนเอง    
อุปสรรค ชมรมผูจัดการ ไมมีสํานักงาน อุปกรณสนับสนุน  
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ตารางที่ 1.6  แสดงกลุมสหกรณและองคกรประชาชนตาง ๆ  
 

สหกรณและกลุมประชาชน 
ในพื้นที ่

สหกรณ/กลุม สมาชิก 
/คน 

เขารวม
เครือขาย(คน) 

สหกรณที่จดทะเบียน 90 45,083 252 
สหกรณภาคประชาชน    315 
  -กลุมเกษตรกร 28 กลุม 672 32 
  -กลุมอาชีพ 120 กลุม 1,281 71 
  -กลุมสัจจะออมทรัพย 181 กลุม 5,068 45 
  -กลุม ผลิตภณัฑ OTOP 2547 กลุม 10,282 64 
  - วิสาหกิจชุมชน 745 กลุม 1,5645 55 
    กองทุนหมูบาน 912 กองทุน 91,294 33 
    ชมรมผูจัดการและพนกังานสหกรณ 1 ชมรม 127 คน 15 

รวม * 3,711 78,031 567 
 

* แตละกลุมมกีารนับซ้ําเนื่องจากสมาชิกแตละคนสังกัดไดหลายกลุม การนัดประชมุแต
ละเครือขาย แตคนเดิมที่มาประชุม 
 

 
สรุปผลการดาํเนินงานกองทนุหมูบานและชุมชนเมืองจงัหวัดกาญจนบุรี 

 
เปาหมายการดําเนินงาน รวม  918    กองทุน แบงเปนกองทุนหมูบาน 900 กองทุนและ

กองทุนชุมชนเมือง 18  กองทุน คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชมุชนเมืองแหงชาติ (สทบ.)ได
อนุมัติและโอนเงินเขาบัญชกีองทุนหมูบานแลว จํานวน 918 กองทุน  เปนเงิน 918 ลานบาท ตอมา
ป 2549 จังหวดัไดรับการเพิม่ทุนจากสํานกังานกองทนุหมูบานและชมุชนเมืองแหงชาติ หมูบานละ
100,000  บาท  รวม  722 กองทุน เปนเงนิ 72,200,000 บาท  แยกเปน กองทุนหมูบาน  712 กองทุน     
เปนเงิน 71,200,000  บาท  กองทุนชุมชนเมือง 10  ชุมชน    เปนเงิน 1,000,000   บาท รวม
เงินกองทุนทีไ่ดรับการจัดสรรจาก สทบ.  990,200,000  บาท  สมาชิกกูเงินกองทุน จํานวน  84,399   
ราย    เปนเงิน 1,236,836,155 บาท แยกเปน  1) อาชีพเกษตร จํานวน  66,969   ราย    เปนเงิน 
1,017,553,400  บาท 2) อาชีพคาขาย จํานวน  10,137  ราย  เปนเงิน 146,985,055  บาท  3) อาชีพ
อุตสาหกรรม   จํานวน  1,381    ราย     เปนเงิน 20,135,900  บาท   4) อาชีพดานชางตาง ๆ จํานวน  
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1,754   ราย    เปนเงิน  29,701,900     บาท 5)  อาชีพอ่ืน ๆ   จํานวน  4,158    ราย    เปนเงิน 
22,459,900    บาท 

สมาชิกกองทนุนําเงินไปดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการดาํเนินงาน หนึง่ตําบล  หนึ่ง
ผลิตภัณฑ  จํานวน  1,876  ราย จํานวน 27,060,500  บาท  แยกเปน 1)  ดานการเกษตร   เชน  เล้ียง
โคเนื้อ ,โคนม,ปลูกขาวโพด,เล้ียงไก,ปลูกพริก,ปลูกหนอไมฝร่ัง จาํนวน   800   ราย   เปนเงิน   
13,388,000  บาท 2)  ดานอาหารแปรรูป  เชน    ผลผลิตทางการเกษตร  กลวยกรอบแกว,น้ําปลา
,สับปะรด   จํานวน   116    ราย   เปนเงนิ   1,201,000    บาท 3)  ดานหัตถกรรม  เชน  ทอผา ,จัก
สาน ,รากไม จาํนวน   157    ราย  เปนเงิน  1,983,000   บาท  4)  อุตสาหกรรมในครวัเรือน  เชน   
ทอผา ,รองเทา ,โรงน้ําดื่ม ,เฟอรนิเจอร ,ไมกวาดจํานวน   659   ราย  เปนเงิน    8,775,500   บาท 5) 
ผลิตภัณฑการแปรรูปอื่นๆ      จํานวน   125   ราย  เปนเงนิ    1,350,000   บาท 6) สถานที่แหลง
ทองเที่ยว    เชน  แพพกั     จาํนวน     19    ราย   เปนเงิน    363,000  บาท      (สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่  17 พฤษภาคม 2547)  
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ตารางที่ .1.7 สมาชิกกองทุนนําเงินไปดําเนนิกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน หนึ่งตาํบล  
หนึ่งผลิตภณัฑ 

ลําดับที่ อาชีพ จํานวน (ราย) จํานวน (บาท) 

1 ดานการเกษตร 800     13,388,000  

2 ดานอาหารแปรรูป 116       1,201,000  

3 ดานหัตถกรรม 157       1,983,000  

4 อุตสาหกรรมในครัวเรือน 659       8,775,500  

5 ผลิตภัณฑการแปรรูปอื่นๆ 125       1,350,000  

6 สถานที่แหลงทองเที่ยว 19          363,000  

    1,876     27,060,500  

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี   
 จากตารางที่ 1.7 จํานวนครัวเรือนที่ไดนําเงนิกองทุนหมูบานไปลงทุน ในดานการเกษตร
มากที่สุด รองลงมาดานอุตสาหกรรมในครวัเรือน และอนัดับ 3 ดานหตัถกรรม  
 
ตารางที่  1.8.แสดงรายไดเฉลี่ยตอคนตอปของประชากรในจังหวัดกาญจนบุรี ป 2543 – 2545 
 

ป รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอป (บาท) 
2543 15,226 
2544 15,129 
2545 21,398 
2546 26,782 
2547 30,323 
2548 31,791 
2549 33,458 

 
 จากตารางที่ 1.8 รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะ
เพิ่มขึ้นตลอด 7 ป  
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1.3  เกี่ยวกับเครือขายที่มอียูเดิม 
 การดําเนนิงานของเครือขายที่มีอยูเดิม  คือ  
 1. เครือขายเกษตรอินทรีย  เดิมมีเครือขายเกษตรอินทรีย กระจายอยูทกุอําเภอ แตไม
สามารถเชื่อมโยงเครือขายขึ้นในระดับจังหวัด  มกีลุมทาํเกษตรอินทรยี ปลูกพืชผัก จําหนายใน
ระดับทองถ่ิน มีพอคาประจํามารับซื้อในพื้นที่  
 2. เครือขายการเงิน มีการกูเงนิและฝากเงนิระหวางสหกรณ ทั้งภายในจงัหวดัและระหวาง
สหกรณบางสหกรณในตางจังหวดั 
 3.เครือขายกลุมอาชีพ  มีการสรางเครือขายโดยสวนราชการของจังหวัด ในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน ไปจําหนายในงานเทศกาลตาง ๆ ที่รัฐจัดขึ้นทั้งในและนอกจังหวัด 
 สวนเครือขายที่ไดดําเนินการใหมมี 4 เครอืขาย คือ 

1.เครือขายขาวสาร เดิมมีเครือขายขาวสารระหวางสหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ กับ
สหกรณอ่ืน ๆ ดําเนินการอยูแตไมตอเนื่อง 
 2.เครือขายปุย การจัดเครือขายปุย มกีารจับคูระหวางสหกรณ มีการซื้อขายปุยกันอยูกอน
แลว กระจายลงไปทุกอําเภอ 
 3.เครือขายผูจัดการและพนกังานสหกรณ มีการจัดตั้งชมรมผูจัดการสหกรณการเกษตร 
และประชุมกนัทุกเดือนระหวางผูจดัการดวยกัน 
 4.เครือขายวัสดุสํานักงาน มกีารซื้อขายวัสดุสํานักงานระหวางสหกรณดวยกัน 
 
1.4  สรุป 
 การสํารวจเบื้องตนในการสรางเครือขาย สหกรณและองคกรประชาชนในจังหวัด
กาญจนบุรี พบวา มีเครือขายเดิมในระดับอําเภอ และตาํบล อยูแลวทั้ง 3 เครือขาย คือ 1) เครือขาย
เกษตรอินทรยี  2) เครือขายการเงิน 3) เครือขายกลุมอาชีพ และเครือขายที่เกิดขึ้นใหม คือ  1) 
เครือขายขาวสาร 2) เครือขายปุย 3) เครือขายผูจัดการและพนักงานสหกรณ และ 4) เครือขายวัสดุ
สํานกังาน  
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บทที่ 2 
บทสังเคราะหขอมูลคนจนในพื้นที่จังหวัด 

 

2.1  แหลงขอมูลและวิธีเก็บขอมูล 
 
 การเก็บขอมูลคนจนในพื้นที่โดยขอรายชื่อเปนภาพรวมทั้งจังหวัดจากสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด และนําไปตรวจสอบกับสหกรณการเกษตรในพื้นที่ 
 จากการตรวจสอบสภาพสหกรณ สมาชิกไดแจงความประสงค โดยไมไดตั้งใจใหบรรจุ
เปาหมาย เชน ปญหาเรื่องไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือมีแตเพียงเล็กนอย ตองการกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน แตการจัดประชุมเพื่อนําไปสูกระบวนการแกไขปญหาโดยกลุมกลับแกปญหาไมได 
 จากขอมูลของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด การแกปญหาในแตละประเด็นปญหา พบวา  
 1. ไมมีที่ดินทํากิน จํานวน 30,318 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 25,761 คน หรือรอย
ละ 84.92 ผูตองการความชวยเหลือ 4,557 คน หรือรอยละ 15.03 ชวยเหลือไดเสร็จสมบูรณ 1,142 
คน หรือรอยละ 3.77 อยูระอยูระหวางการชวยเหลือ 2,183  คน หรือรอยละ 7.2 และยังไมได
ชวยเหลือ 1,232 คน  หรือรอยละ 4.06 
 2. มีที่ดินทํากินแตไมพอเพียง จํานวน 14,395 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 13,343 
คน หรือรอยละ 92.69 ผูตองการความชวยเหลือ 1,052 คน หรือรอยละ 7.31 ชวยเหลือไดเสร็จ
สมบูรณ 311 คน หรือรอยละ 2.16 อยูระหวางการชวยเหลือ 466 คน หรือรอยละ 3.24 และยังไมได
ชวยเหลือ 275 คน หรือรอยละ 1.91 
 3. มีที่ดินแตไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 17,567 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 15,542 คน 
หรือรอยละ 88.52 ผูตองการความชวยเหลือ 2,015 คน หรือรอยละ 11.48 ชวยเหลือไดเสร็จสมบูรณ 
681 คนหรือรอยละ 3.88 อยูระหวางการชวยเหลือ 412 คน หรือรอยละ 2.35 และยังไมไดชวยเหลือ 
922 คน หรือรอยละ 5.25 คน 
 4. ปญหาคนเรรอน จํานวน 47 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 28 คน หรือรอยละ 59.57 
ผูตองการความชวยเหลือ 19 คน หรือรอยละ 40.43 ชวยเหลือไดเสร็จสมบูรณ 18 คน หรือรอยละ 
38.30 อยูระหวางการชวยเหลือ 1 คน หรือรอยละ 7.13 
 5. อาชีพผิดกฎหมาย จํานวน 77 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 21 คน หรือรอยละ 
27.27 ผูตองการความชวยเหลือ 56  คน หรือรอยละ 72.73 ชวยเหลือไดเสร็จสมบูรณ 47 คน หรือ
รอยละ 61.04 อยูระหวางการชวยเหลือ 9 คน หรือรอยละ 11.69 
 6. นักเรียนนักศึกษาที่ตองการมีรายไดอยางเหมาะสม  จํานวน 2,741 คน ไมประสงครับ
ความชวยเหลือ 2,022 คน หรือรอยละ 73.77  ผูตองการความชวยเหลือ 719 คน หรือรอยละ 26.23 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  
 

16 

ชวยเหลือไดเสร็จสมบูรณ 545 คน หรือรอยละ 19.88 อยูระหวางการชวยเหลือ 81 คน หรือรอยละ 
2.96 และยังไมไดรับความชวยเหลือ 93 คน หรือรอยละ 3.39 
 7. ประเภทคนถูกหลอกลวง มีผูมาจดทะเบียน 579 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 408 
คน หรือรอยละ 70.47  ผูตองการความชวยเหลือ 171 คน หรือรอยละ 29.53 ชวยเหลือไดเสร็จ
สมบูรณ 160 คน หรือรอยละ 27.63 อยูระหวางการชวยเหลือ 1 คน หรือรอยละ 0.17 และยังไมได
รับความชวยเหลือ 10 คน หรือรอยละ 1.73 
 8. หนี้ในระบบ มีผูมาจดทะเบียน 34,997  คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 28,974 คน 
หรือรอยละ 82.79  ผูตองการความชวยเหลือ 6,023  คน หรือรอยละ 17.21 ชวยเหลือไดเสร็จ
สมบูรณ 5,745 คน หรือรอยละ 16.42  อยูระหวางการชวยเหลือ 265 คน หรือรอยละ 0.76 และยัง
ไมไดรับความชวยเหลือ 13 คน หรือรอยละ 0.04 
 9. หนี้นอกระบบ มีผูมาจดทะเบียน  22,837  คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 19,117 คน 
หรือรอยละ 83.71  ผูตองการความชวยเหลือ 3,720  คน หรือรอยละ 16.29 ชวยเหลือไดเสร็จ
สมบูรณ 3,360 คน หรือรอยละ 14.71  อยูระหวางการชวยเหลือ  150  คน หรือรอยละ 0.66 และยัง
ไมไดรับความชวยเหลือ  210  คน หรือรอยละ 0.92 
 10. ปญหาที่อยูอาศัย มีผูมาจดทะเบียน  28,250  คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 23,379 
คน หรือรอยละ 82.76  ผูตองการความชวยเหลือ 4,871  คน หรือรอยละ 17.24 ชวยเหลือไดเสร็จ
สมบูรณ 518 คน หรือรอยละ 1.83  อยูระหวางการชวยเหลือ  2,892  คน หรือรอยละ 10.24  และยัง
ไมไดรับความชวยเหลือ  1,461  คน หรือรอยละ 5.17 
 11. อ่ืน ๆ  มีผูมาจดทะเบียน  26,865  คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 20,675 คน หรือ 
รอยละ 76.96  ผูตองการความชวยเหลือ 6,190  คน หรือรอยละ 23.04  ชวยเหลือไดเสร็จสมบูรณ 
4,832คน หรือรอยละ 17.99  อยูระหวางการชวยเหลือ  656  คน หรือรอยละ 2.44 และยังไมไดรับ
ความชวยเหลือ  702  คน หรือรอยละ 2.61 
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ตารางที่ 2.1 สรุปผลการจัดเวทีประชาคมยนืยันความถูกตองการจดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความ

ยากจนเชิงบูรณาการ  จังหวดักาญจนบุรี 
ขอมูล  ณ  วันที่  26  เมษายน  2547 

จํานวน 
จํานวน

ประชาชน 
จํานวน
ปญหา 

จํานวน
ปญหาที่ 

จํานวน
ปญหา 

จํานวน
ปญหา 

หมูบาน 
ผูจด

ทะเบียน 
ที่จด

ทะเบียน 
นําเขาเวที
ประชาคม ที่ผานเวท ี ที่ไมผาน 

อําเภอ 

  (ราย)     ประชาคม   

คิดเปน
รอยละ 

เมืองกาญจนบรีุ 89 16,698 17,480 17,480 17,327 153 0.88 
ทามวง 109 11,202 17,371 17,371 17,278 93 354 
ทามะกา 132 14,357 20,543 14,283 14,134 149 1.04 
พนมทวน 93 9,475 9,475 9,475 9,371 104 1.1 
ศรีสวัสดิ์ 33 8,788 8,788 8,788 8,559 229 2.6 
ไทรโยค 54 9,527 9,613 9,613 9,313 300 3.12 
บอพลอย 78 10,108 16,251 13,765 13,570 195 1.42 
สังขละบุรี 20 2,513 4,488 4,488 4,453 35 0.78 
หนองปรือ 39 5,422 8,114 8,114 8,054 60 0.74 
ดานมะขามเตีย้ 41 3,196 4,245 4,245 4,050 195 4.59 
ทองผาภูมิ 45 8,171 8,171 6,558 6,050 808 12.32 
เลาขวัญ 82 13,328 16,866 10,675 10,114 561 5.25 
หวยกระเจา 67 8,320 8,320 7,249 7,076 173 2.39 

รวม 882 121,105 149,725 132,104 129,349 3,055 2.31 
* หมายเหตุ 1). ขอมูล สย. 4 และ 8 บางอําเภอ ไมมีขอมูล   2). ขอมูลไมรวมเขตเทศบาล 

 
 การแสดงปญหาการจดทะเบียนคนจน จําแนกตามระดบัปญหา (ซ่ึง 1 คนสามารถระบุได
หลายปญหา) 
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ตารางที่ 2.2 แสดงประชากรและจํานวนคนจนจดทะเบียน 
 

อําเภอ รวมประชากร รวมผูจะทะเบยีนคนจน 
1. เมือง 155,142 16,698 
2. ทามวง 103,870 11,202 
3. ทามะกา 133,051 14,357 
4. พนมทวน 51,896 9,475 

5. เลาขวัญ 54,967 8,788 

6. บอพลอย 54,288 9,527 

7. ไทรโยค 51,692 10,108 

8. ทองผาภูมิ 62,848 2,513 

9. ศรีสวัสดิ์ 23,700 5,422 

10. สังขละบุรี 40,162 3,196 

11. ดานมะขามเตี้ย 32,248 8,171 

12. หนองปรือ 29,703 13,328 

13.หวยกระเจา 32,602 8,320 

รวม 826,169 121,105 

 
 จากตารางที่ 2.2  จํานวนผูจดทะเบียนคนจน มากที่สุด คอื อําเภอ เมือง รองลงมาอําเภอทา
มะกา และอันดับ 3 คืออําเภอหนองปรือ  
 
2.2 ตารางวิเคราะหขอมูลคนจน 
 
 สําหรับปญหาเรื่องโครงสรางการแกไขความยากจน จากจํานวนผูจดทะเบียน 121,105 คน 
โดยระบุปญหาที่ประชาชนตองประสบมาจนถึงปจจุบัน โดยใหระบุ 30 ปญหา (ตามตารางที่ 6 
ภาคผนวก) จะนํามาเสนอเพียง 10 ลําดับ ปญหาแรก คือ 
 1. ปญหาการมีที่ดินทํากิน ผูระบุ 49,411 คน หรือรอยละ 40.80 
 2. ปญหาคุณภาพดินทํากิน  ผูระบุ 49,169 คน หรือรอยละ 40.60 
 3. ปญหาการเรียนรูโดยชุมชน  ผูระบุ 35,484 คน หรือรอยละ 29.30 
 4. ปญหาการสงเสริมการกีฬา  ผูระบุ 34,515 คน หรือรอยละ 28.50 
 5. ปญหาแหลงน้ําการเกษตร  ผูระบุ 29,550 คน หรือรอยละ 24.40 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  
 

19 

 6. ปญหาผลผลิตจากไรราคาตก  ผูระบุ 23,494 คน หรือรอยละ 19.40 
 7. ปญหาการไดรับประโยชนจากแหลงทองเที่ยว  ผูระบุ 16,228 คน หรือรอยละ 13.40 
 8. ปญหาการไดรับการศึกษา  ผูระบุ 15,986 คน หรือรอยละ 13.20 
 9. ปญหาการเพิ่มระดับความรูจากการศึกษาของประชาชน  ผูระบุ 12,353 คน หรือรอยละ 
10.20 
 10. ปญหาผลิตผลจากการเกษตรอื่น ๆ  ผูระบุ 11,868 คน หรือรอยละ 3.80 
 
ตารางที่ 2.3  แสดงลําดับปญหาคนจนผูจดทะเบียน 
 

รายการ จํานวน รอยละ  
ประชากรในจงัหวัด 826,169 100.00  
ผูจดทะเบยีนคนจนในจังหวดั 121,105 14.16  
แบงตามปญหาความยากจน จํานวน (คน)* รอยละของผูจด

ทะเบียน 
อันดับ 

1. ไมมีที่ดินทํากิน 30,318 25.03 2 
2. มีที่ทํากินแตไมเพียงพอ 14,395 11.88 7 
3. มีที่ดินแตไมมีกรรมสิทธิ์ 17,557 14.49 6 
4. คนเรรอน 47 0.03 11 
5. อาชีพผิดกฎหมาย 77 0.06 10 
6. นักเรียนนักศึกษามีรายได 2,741 2.26 8 
7. คนถูกหลอกลวง 579 0.47 9 
8. หนี้ในระบบ 34,497 28.48 1 
9. หนี้นอกระบบ 22,877 18.89 5 
10. ที่อยูอาศัย 28,250 23.32 3 
11. อ่ืน ๆ 26,867 22.18 4 

 
*หมายถึงตัวเลขนับซ้ํา คือ คนจดทะเบียนคนจนหนึ่งคน ระบุไดหลายปญหา 
 
 จากตารางที่ 2.3 คนจนที่ไปจดทะเบียนไดระบุปญหา อันดับ 1 คือ หนี้ในระบบ จํานวน 
34,497 คน อันดับ 2 คือ  ไมมีที่ดินทํากิน จํานวน 30,318 คนและอันดับ 3 ปญหาที่อยูอาศัย  จํานวน 
28,250 คน รายละเอียดในตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4 แสดงรายการปญหาที่ระบุใน (จปฐ) 

รายการปญหาที่ระบุ (จปฐ) จํานวน(คน) รอยละ 

1.ดานโครงสรางพืน้ฐาน   
  1.ถนน 6,055 5.00 
  2.น้ํากิน 5,208 4.30 
  3.น้ําใช 10,657 8.80 
  4.น้ําเพื่อการเกษตร 29,550 24.40 
  5.ไฟฟา 4,239 3.50 
  6.การมีที่ดินทํากิน 49,411 40.80 
  7.การติดตอส่ือสาร 1,817 1.50 
2.ดานการประกอบอาชีพและมีงานทํา   
\ 8.การมีงานทาํ 3,996 3.30 
  9.การทํางานในสถานประกอบการ 4,360 3.60 
 10.ผลผลิตจากการทํานา 9,325 7.70 
 11.ผลผลิตจากการทําไร 23,494 19.40 
 12.ผลผลิตจากการทําการเกษตรอื่น ๆ 11,868 9.80 
 13.การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 2,180 1.80 
 14.การไดรับประโยชนจากการมีสถานที่ทองเที่ยว 16,228 13.40 
3.ดานสุขภาพอนามัย   
15.ความปลอดภัยในการทํางาน 7,509 6.20 
16.การปองกนัโรคติดตอ 969 0.80 
17.การกีฬา 34,515 28.50 
18.การปลอดยาเสพติด 24 0.02 
4.ดานความรูและการศึกษา   
19.ระดับการศกึษาของประชาชน 12,353 10.20 
20.อัตราการเรียนตอของประชาชน 5,086 4.20 
21.การไดรับการศึกษา 15,986 13.20 
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ตารางที่ 2.4 (ตอ) 
รายการปญหาที่ระบุ (จปฐ) จํานวน(คน) รอยละ 

5.ดานความเขมแข็งของชุมชน   
22.การเรียนรูโดยชุมชน 35,484 29.30 
23.การไดรับการคุมครองทางสังคม 10,536 8.70 
24.การมีสวนรวมของชุมชน 1,574 1.30 
25.การรวมกลุมของประชาชน 1,332 1.10 
26.การเขาถึงแหลงทุนของชุมชน 727 0.60 
6.ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ   
27.คุณภาพของดิน 49,169 40.60 
28.การใชประโยชนที่ดิน 10,415 8.60 
29.การปลูกปาและไมยืนตน 1,332 1.10 
30.การจัดสภาพสิ่งแวดลอม 727 0.60 
รวม* 366,125 302 

*ตัวเลขนี้มีการนับซ้ําจาก จํานวนเต็มผูจดทะเบียนคนจน 121,105 คน 
 
  จากตารางที่ 2.4 รายการปญหาที่แสดงไวใน จปฐ ของสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวดั ประกอบดวย 6 ดาน คือ 1).ดานโครงสรางพื้นฐาน ปญหามากที่สุดไดแก เร่ือง การมีที่ดิน
ทํากินของประชาชน  2) ดานการประกอบอาชีพและมงีานทํา ปญหามากที่สุดไดแก ผลผลิตจาก
การทําไรที่ตกต่ํา  3) ดานสุขภาพอนามยั ปญหามากที่สุดไดแก การกฬีา  4) ดานความรูและ
การศึกษา ปญหามากที่สุดไดแก  การไดรับการศึกษา 5) ดานความเขมแข็งของชุมชน ปญหามาก
ที่สุดไดแก  การเรียนรูโดยชุมชน และ 6).ดานทรัพยากรธรรมชาติ ปญหามากที่สุดไดแก คุณภาพ
ของดิน  
 

2.3 บทสรุป  
  ในการวิเคราะหปญหาของผูจดทะเบียนคนยากจนของจงัหวัดกาญจนบุรี ปญหา
มากที่สุดไดแก เร่ือง ที่ดินทาํกินขาดคณุภาพ ไมมีกรรมสิทธในที่ดิน มีที่ทํากินไมเพียงพอกับ
สมาชิกในครัวเรือน ไมมีที่ดนิเพื่ออยูอาศยั  ดานการแกไขปญหาคนจนจดทะเบียน สามารถ
ดําเนินการแกไขไดบางสวน และที่ไมขอรับความชวยเหลือมีจํานวนมากกวา รอยละ 40 ของ
จํานวนผูจดทะเบียน 
 



บทที่ 3 
ข้ันตอนและกระบวนการสรางเครือขายคุณคา 

 
  ในการทําวิจยัแบบมีสวนรวมของทีมวิจัยจงัหวัดกาญจนบุรี โดยมีผูดําเนินงานวิจยั
ประกอบดวยขาราชการสํานักงานสหกรณจังหวัด และผูถูกวิจัยคือผูนํากลุมสหกรณ ผูจัดการ 
กรรมการและกลุมอาชีพตาง ๆ ผลจากการการวิจยัเชิงปฏบิัติการมีสวนรวมในขบวนการสหกรณและ
กลุมเกษตรกร ทั้งสิ้นไดเครอืขาย ทั้งสิ้น 6 เครือขาย  

1. เครือขายเกษตรอินทรีย 
2. เครือขายการเงนิ 
3. เครือขายขาวสาร 
4. เครือขายอาชีพ 
5. เครือขายปุย 
6. เครือขายผูจัดการและพนักงานสหกรณ  
7. เครือขายวัสดสํุานักงานสหกรณ 

โดย มีแผนปฏบิัติสรางเครือขายคุณคา  ดังนี้ 
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แผนปฏิบตัิการสรางเครือขายที่   1. “เครือขายเกษตรอินทรีย” 

 
ลําดับ
ที่ 

วัน
เดือน
ป 

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย (ระบกุารจัดสัมมนา/เวที

แลกเปลี่ยน) 

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมายเหต ุ

1 9 กย.
48 

-การประชุมผูนําชี้แจงการ
จัดทําเครือขายเกษตรอินทรยี
ในจังหวดักาญจนบุรี ใหผูเขา
ประชุมเสนอความเหน็ที่ได
ปฎิบัติมาแตกอน ปญหา และ
การแกไข และเสนอแนวทาง
สรางกลุมในอนาคต 

-ผูนําสหกรณ 
-กลุมเกษตรกร 
-กลุมอาชีพ 
จํานวน 29 คน 

ประชุมที่
สํานักงาน
สหกรณ
จังหวดั 

-ผูนํากลุมเกษตรกรที่เขารวมประชุมการผลิต
พชื เกษตรอินทรีย เพื่อนําไปปฏิบัติใหเกดิความ
พรอมในครัวเรือนและชุมชนของตน ทุกคน
เห็นวาการสนบัสนุนเงินจากหนวยราชการมี
ประโยชน ทุกคนแกไขปญหาเรื่องวัสดุราคา
แพง เชน มูลโค ตองสั่งจากเกษตรกร ใน
จังหวดัราชบุรี 

6 ชั่วโมง  

2 29 มีค.
49 

-การประชุมกลุมเกษตรกร
ผูผลิตพืชเกษตรอินทรีย ใหผู
เขาประชุมแสดงความเห็นการ
ติดตอกับกลุมในการเชื่อมโยง
เรื่องการผลิตปุยชีวภาพ 

-ผูนําสหกรณ 
-กลุมเกษตรกร 
-กลุมอาชีพ 
จํานวน 38 คน 

ที่สํานักงาน
สหกรณ
จังหวดั 

-ผูนํากลุมเหน็ดวยใหมกีารรวมกันซื้อวัตถุดิบ
จากแหลงเดยีวกันในการนํามาประกอบเปนปุย
เกษตรอินทรยีหรืออาจจะใหวัสดุในทองถิ่น
แลวมาผลิตใชเอง ทุกคนอยากใหมหีนวยรับซื้อ
วัสดุและ พืชผักที่ผลิตได ใหไดราคาที่สูงขึ้น 

5 ชั่วโมง  
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ลําดับ
ที่ 

วัน
เดือน
ป 

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย(ระบกุารจดัสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน) 

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมายเหต ุ

3  22 พค.
49 

-การประชุมกลุมเกษตรกร
บานหวายเหนยีว   ใหผูเขา
ประชุมไดเห็นการปลูกขาว
แบบใชปุยอินทรีย ปลูกผัก 
ไมใชสารเคมีใดๆ 

-ผูนําสหกรณ 
-กลุมเกษตรกร 
-กลุมอาชีพ 
จํานวน 26 คน 

ที่ทําการกลุม
เกษตรกรบาน
หวายเหนียว 

-สังเกตการณประชุมกลุม มกีารแถลงรายงาน
กิจการประจําเดือน การทําธรุกิจ การสงปุยรับ
ปุยจากพอคาสงใหสมาชกิ การติดตามการใช
เงินกูของสมาชิก การจําหนายผลิตผล เชน ขาว 
พืชกินใบ ออย และเผือก  รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนขอมูลดานตาง ๆ ระหวางกลุม
เกษตรอินทรยีดวยกัน 

6 ชั่วโมง  
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แผนปฏิบตัิการสรางเครือขายที่    2  “เครือขายการเงนิ ” 

 
ลําดับ
ที่ 

วัน
เดือน
ป 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย(ระบกุาร
จัดสัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน) 

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหต ุ

1 30 กย.
49 

การประชุมเครือขายการเงินระดับจังหวดั 
โดยเชิญกรรมการและฝายจดัการสหกรณ
การเกษตรมีระดมความคดิ ใหเลาการจดั
เครือขายการเงนิในปจจุบันของจังหวดั
กาญจนบุรี วามีที่มาอยางไร การใหความ
ชวยเหลือในการจัดทําแผนการเงินของ
ขบวนการสหกรณ 

-ผูแทนสหกรณ 
-ผูแทนกลุม
เกษตรกร 
-ผูแทนกองทนุ
หมูบาน 
-ผูแทนกลุมสจัจะ 
จํานวน 30 คน 

ประชุมที่
สํานักงาน
สหกรณ
จังหวดั 

-ผูนําสหกรณตื่นตัวที่อยากจะใหมีการบริการ
ดานการเงิน มีศูนยกลางเปนของสหกรณ 
บทบาทในการจัดการดานการเงิน ตั้งแตเงิน
ฝาก เงินกูและการลดภาระหนี้จากสหกรณ
ตาง  ผูนําสหกรณยังลังเลเรื่องการเงินที่ไมมี
ความชัดเจน ปญหาจากความเสี่ยงในอนาคต 
ผูรับผิดชอบที่มีขอบเขตไมจํากัด 

จํานวน 5 
ชั่วโมง 

 

 
 
 
 
 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 

26 

 
ลําดับ
ที่ 

วัน
เดือน
ป 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย
(ระบุการจดัสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน) 

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหต ุ

2 26 มก 
49 

-การประชุมการเงินในระดับอําเภอ
ของสหกรณการ เกษตรท าม วง 
จํากัด  ผูนําสหกรณและผูนํากลุม
สตรีสหกรณตาง ๆ 

-ผูแทนสหกรณ 
-ผูแทนกลุมเกษตรกร 
-ผูแทนกองทนุ
หมูบาน 
-ผูแทนกลุมสจัจะ 
จํานวน 20 คน 

หองประชุม 
สหกรณ
การเกษตร
ทามวง 
จํากัด 

-กรรมการสหกรณใหความสําคัญเปนเรื่องการ
สรางเครือขายการเงินที่สหกรณอยากมีแตตอง
ไดรับความไววางใจระหวางผูนําของสหกรณคู
ฝากหรือผูใหกูดวยกัน  ผูนํากลุมตองการจะ
ฝากเงินที่ใหไดอัตราดอกเบี้ยสูง แตสหกรณ
ผูรับฝากจะใหดอกเบี้ยถูก เพราะไมตองการ
รับภาระคาใชจายดอกเบี้ยเงนิฝากสูงเกินไป 

จํานวน 6 
ชั่วโมง 

 

3 29 มีค 
49 

-ประชุมเครือขายจังหวัดเกี่ยวกับ
การเงินใหระบุความรวมมือตอกัน
วาใครจะดําเนินการใหสหกรณอื่น 
ๆ กูหรือรับฝากเงินไดจํานวนเทาใด
และอัตราดอกเบี้ยที่จะใหกูรับฝาก
จะใชจายอยางไร 

-ผูแทนสหกรณ 
-ผูแทนกลุมเกษตรกร 
-ผูแทนกองทนุ
หมูบาน 
-ผูแทนกลุมสจัจะ 
จํานวน 25 คน 

สหกรณ
การเกษตร
เมือง
กาญจนบุรี 
จํากัด 

-ที่ประชุมตองการใหมีกองทุนกลาง  ใหมี
ประกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีที่ผูฝาก
ถอนเงินจากสหกรณผูรับฝากไมได และผูฝาก
ก็สามารถใหกองทุนชดใชให หรือในกรณีการ
กูเงินก็เชนกัน อยากใหผูกูผอนชําระใหผูใหกู
ไดตรงตามสัญญา 

จํานวน 6 
ชั่วโมง 

 

 
 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 

27 

 
แผนปฏิบตัิการสรางเครือขายที่    3  “เครือขายขาวสาร ” 

 
ลําดับ
ที่ 

วัน
เดือน
ป 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย
(ระบุการจดัสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน) 

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหต ุ

1 26 
ม.ค.
49 

- ดูกิจกรรมการสีขาวของโรงสี
สหกรณ พัฒนาชนบททุ งสมอ 
อําเภอพนมทวน 

-ผูแทนสหกรณ 
-ผูแทนกลุมเกษตรกร 
จํานวน 31 คน 

สหกรณ
พัฒนา
ชนบททุง
สมอ 

- สหกรณรับซื้อขาวเปลือกจากสมาชิกมา
แปรรูปและจําหนายขาวสารใหสมาชิก 

จํานวน 5 
ชั่วโมง 

 

2 27 
ม.ค.
49 

- นัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมี
สหกรณและกลุมสตรีที่สนใจจะ
รวมเครือขายขาวสารเข ารวม
ประชุม 

-ผูแทนสหกรณ 
-ผูแทนกลุมเกษตรกร 
-ผูนํากลุมสตรี
สหกรณ 
จํานวน 27 คน 

สํานักงาน
สหกรณ
จังหวดั 

- ใหทุกคนเลาเหตุการณการไปซื้อขาวสาร
มาบริโภค และการจําหนายขาวสารของ
สหกรณและกลุมสตรีสหกรณ 

จํานวน 4 
ชั่วโมง 

 

 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 

28 

 
ลําดับ
ที่ 

วัน
เดือน
ป 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย(ระบุ
การจัดสัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน) 

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหต ุ

3 22 
มี.ค.
49 

- นัดประชุมผูแทนสหกรณ และ
กลุมสตรีสหกรณที่สนใจจะเขา
มารวมโครงการซื้อขาวสาร พรอม
กับการใหขอมูลมารวบรวมใหเห็น
ตัวเลข  ปริมาณ  และมูลคาการ
สั่งซื้อขาวสารของแตละสหกรณ 

-ผูแทนสหกรณ 
-ผูแทนกลุม
เกษตรกร 
-ผูนํากลุมสตรี
สหกรณ 
จํานวน 25 คน 

สหกรณ
การเกษตร
พนมทวน 

- ทุกคนยังไมมีตัวเลขมา แตก็สนใจอยาก
มารวม และสอบถามเรื่องราคา คุณภาพ 
ขาวสารของสหกรณ  และไดรับการชี้แจงวา 
ข าวสารสหกรณมีคุณภาพจํ าหน ายให
เอกชนทั่วไป 

จํานวน 6 
ชั่วโมง 

 

4 19 
เม.ย.
49 

- การนําตัวเลขมาแสดงใหเห็นใน
แตละสหกรณ และจะสงขาวสาร
ผานสหกรณตาง ๆ จากสหกรณ
พัฒนาชนบททุงสมอและสหกรณ
ทามะกา 

-ผูแทนสหกรณ 
-ผูแทนกลุม
เกษตรกร 
-ผูนํากลุมสตรี
สหกรณ 
จํานวน 33 คน 

สหกรณ
การเกษตร
ทามะกา  

- การสั่งขาวสารเกิดขึ้นโดยใหสหกรณตาง 
ๆ สั่งซื้อแลวรถสหกรณแมขายจะไปสงถึง
กลุมสตรี กลุมเกษตรกร และสหกรณตาง ๆ 
ในพื้นที่  แตละอํ า เภอ  ผลการจํ าหน าย
ขาวสารของสหกรณการเกษตรพนมทวน 
และพัฒนาชนบททุงสมอ เพิ่มขึ้น 

จํานวน  5 
ชั่วโมง 

 

 
 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 

29 

แผนปฏิบตัิการสรางเครือขายที่    4  “เครือขายกลุมอาชพี  ” 
 
ลําดับ
ที่ 
 

วัน
เดือน
ป 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย
(ระบุการจดัสัมมนา/เวที

แลกเปลี่ยน) 

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหต ุ

1 5 ต.ค.
48 

การประชุมผูนําสหกรณ และกลุม
สตรีบานหนองขาว เพื่ออธิบายที่มา
ของโครงการวิจัย เปาหมาย และวิธี
ปฏิบัติ 

-ผูนํากลุมสตรี
สหกรณ 
-ผูกลุมแมบาน
เกษตรกร 
-ผูนํากลุมทอผา 
จํานวน 25 คน 

สหกรณ
การเกษตร
สุวรรณภูม ิ

-ผูจัดการสหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด 
ไดนําเสนอแผนการทํางานของกลุมอาชีพตาง 
ๆ ภายในกลุมสหกรณ ใหกลุมทอผากลุมอื่น ๆ 
รับฟง แลวใหแสดงเจตจํานงกันวาจะมารวม
เปนเครือขายหาตลาดดวยกนั 

จํานวน 4 
ชั่วโมง 

 

2 10 
ต.ค.48 

การประชุมผูนํากลุมสตรี ณ 
สหกรณสุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณา
การเชื่อมเครือขายในระดับอาํเภอ 

-ผูนํากลุมสตรี
สหกรณ 
-ผูกลุมแมบาน
เกษตรกร 
-ผูนํากลุมทอผา 
จํานวน 31 คน 

สหกรณ
การเกษตร
สุวรรณภูม ิ

-ผูนํากลุมทอผาเสนอการผลิตภัณฑที่ได
มาตรฐาน และตองการหาตลาดรวมกับอําเภอ
และสํานักงานสหกรณจังหวดัไปแสดงสินคา
รวมกับจังหวดัในงาน OTOP ณ เมืองทองธานี 

จํานวน  5 
ชั่วโมง 

 

 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 

30 

 
ลําดับ
ที่ 

วัน
เดือน
ป 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย
(ระบุการจดัสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน) 

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหต ุ

3 28 
พ.ย.48 

จัดประชุมระดบัจังหวดัเปน
เครือขายกลุมอาชีพ รวมกลุมสตรี
จากสหกรณอื่น ๆ 16 กลุม 

-ผูนํากลุมสตรีสหกรณ 
-ผูกลุมแมบานเกษตรกร 
-ผูนํากลุมอาชพีอื่น ๆ 
จํานวน 44 คน  

สํานักงาน
สหกรณ
จังหวดั
กาญจนบุรี 

-เพื่อกําหนดแผนการตลาดนาํสินคาไปจําหนาย
ในงานตาง ๆ การคัดเลือกสินคาไปจําหนาย โดย
เนนสินคาที่ไดมาตรฐานตั้งแต 3 ดาวขึ้นไป เพื่อ
นําไปจําหนายและแสดง 

จํานวน  5 
ชั่วโมง 

 

4 20 
ม.ค.49 

ประชุม ณ สํานักงานสหกรณ
จังหวดั เพื่อแนะนําใหกลุมตาง ๆ 
เสนอแนะการนําสินคาไป
จําหนายในตางจังหวดั 

-ผูนํากลุมสตรีสหกรณ 
-ผูกลุมแมบานเกษตรกร 
-ผูนํากลุมอาชพีอื่น ๆ 
จํานวน 32 คน  

สํานักงาน
สหกรณ
จังหวดั
กาญจนบุรี 

-ผูนําแตละกลุมสนใจและจะไปพัฒนาสินคามา
รวมกันแลวรวมกันไปจาํหนาย การวางแผนเพื่อ
แกไขปญหา การนําสินคาที่ไมผานมาตรฐาน 
และแนะนใหผูผลิตพยายามรักษามาตรฐาน 

จํานวน  4 
ชั่วโมง 

 

5 21 มีค.
49 

การประชุมกบลุมสตรีบานดอน
มะขาม สหกรณการเกษตรดาน
มะขามเตี้ย 

-ผูนํากลุมสตรีสหกรณ 
-ผูนํากลุมอาชพีอื่น ๆ 
จํานวน 19 คน  

ที่ทําการ
กลุม อ.ดาน
มะขามเตี้ย 

-การดําเนินงานในกลุม การผลิตอาหาร ไขเค็ม 
สมุนไพร ผักปลอดสารพิษ และน้ําผลไม 
สมาชิกกลุมตองการใหทางราชการเขามาประชุม
บอย ๆ และชวยแนะนําเกี่ยวกับพัฒนาขาย
ผลิตภัณฑ 

จํานวน  5 
ชั่วโมง 

 

 
 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 

31 

 
 
ลําดับ
ที่ 

วัน
เดือน
ป 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย
(ระบุการจดัสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน) 

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหต ุ

6 9 เมย.
49 

การประชุมกลุมสตรีสหกรณบาน
หนามแดง สหกรณโคนมทามวง ให
แตละคนเสนอความคิดในการ
พัฒนาผลิตภณัฑ ระยะเวลา 

-สมาชิกกลุมสตรี
สหกรณบานหนาม
แดง 
จํานวน 25 คน 

ที่ทําการกลุม
บานหนาม
แดง 

-การผลิตอาหารแปรรูป น้ําผลไม ขนม และเห็น
ความสําคัญในการไดรับการสนับสนุนจากกรม
สงเสริมสหกรณ และสหกรณการเกษตรทามวง 
จํากัด 

จํานวน  4 
ชั่วโมง 

 

7 10 พค.
49 

การประชุมกลุมเยาวชนพัฒนาเมือง
กาญจนบุรี ใหแตละคนเสนอการ
พัฒนาดอกไมประดิษฐ อาหารแปร
รูปในกลุมของตน 

-กลุมเยาวชน
สหกรณ จํานวน 12 
คน 

สหกรณ
การเกษตร
เมือง
กาญจนบุรี 

-การผลิตดอกไมประดิษฐ ผูนํากลุมตองการให
หนวยราชการชวยหากรรมวธิีพัฒนาผลิตภัณฑ 
และจัดหาตลาดใหกับกลุม การพัฒนาคุณภาพ
รวมกับกลุมอืน่ ๆ ที่ผลิตดอกไมประดษิฐ 

จํานวน  6 
ชั่วโมง 

 

8 10 
มิ.ย.49 

การประชุมกลุมสตรีและเยาวชน
บานหวยเขยง ใหแตละคนเสนอ
ปญหาการนําสินคาไปสูตลาด
ภายนอกจังหวดั 

-กลุมเยาวชน
สหกรณ จํานวน 17 
คน 

สหกรณนิคม
หวยเขยง 

-ผูนํากลุมมีปญหา เชน เงินทุน อยากใหรัฐ
ชวยเหลือเงินทุนใหผลิตภณัฑจักสาน และไม
กวาด ตองการหาตลาดและตองการราคาไม
กวาดใหสูงขึ้นตอดามละ 10 บาท 

จํานวน  5 
ชั่วโมง 

 

 
 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 

32 

 
ลําดับ
ที่ 

วัน
เดือน
ป 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย
(ระบุการจดัสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน) 

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหต ุ

9 27 
มิ.ย.49 

การประชุมกลุมสตรีสหกรณซองกา
เลีย สหกรณนคิมซองกาเลีย ใหแต
ละคนเสนอความคิดการพัฒนาการ
ผสมอาหารสุกร 

-กลุมสตรีสหกรณ 
จํานวน 26 คน 

สหกรณ
นิคมซองกา
เลีย 

-การผลิตอาหารสุกรใชเอง กําลังขาดแคลน
เงินทุนเนื่องจากวัสดุราคาสูง แมนวาจะซื้อหา
ในพื้นทีไ่ดกจ็ริง แตก็ยังมีราคาที่สูง และคา
ขนสงสูงตาม 

จํานวน ฯ 
ชั่วโมง 

 

10 17 
ก.ค.49 

การประชุมเครือขายกลุมอาชีพ
ระดับจังหวดั ณ สํานักงานสหกรณ
จังหวดั 

กลุมสตรีสหกรณ  
กลุมอาชีพ 
กลุมสัจจะออมทรัพย 
จํานวน 32 คน 

สํานักงาน
สหกรณ
จังหวดั 

-สามารถรวบรวมรายชื่อที่แทจริงของ
ขบวนการเครอืขายได  ผลิตภัณธที่ผานการ
รับรองมาตรฐาน  

จํานวน 4
ชั่วโมง 

 

 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 

33 

แผนปฏิบัติการสรางเครือขายที่    5  “เครือขายปุย” 
 
ลําดับ
ที่ 

วัน
เดือน
ป 

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย(ระบกุารจดัสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน) 

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหต ุ

1 30 
ก.ย.48 

- ประชุมผูจัดการสหกรณ 
ตัวแทนสหกรณ 
ตัวแทนกลุมเกษตรกร ให
เสนอปญหาการใชปุยของ
สมาชิก 

ผูแทนสหกรณ 
ผูแทนกลุม
เกษตรกร จํานวน 
25 คน 

สํานักงาน
สหกรณ
การเกษตร
เมือง 

- ใหแสดงความคิดเห็นเรื่องการใชปุย การซื้อปุยของ
สหกรณของตนในอดตีที่ผานมา ทุกคนแสดงออกอยาก
ใหมีเครือขาย แตเปาหมาย คอื ตองการราคาปุยที่ต่ํากวา
ทองตลาด และคุณภาพใกลเคียง ผลการประชุมใหแตละ
สหกรณไปสํารวจความตองการซื้อปุยเพิ่มไปจําหนาย
สมาชิกแตละเดือน 

จํานวน 4 
ชั่วโมง 

 

2 30 
พ.ย.48 

ประชุมผูแทนสหกรณ 
กลุมเกษตรกร 
และกลุมสตรีสหกรณ 

ผูแทนสหกรณ 
ผูแทนกลุม
เกษตรกร จํานวน 
25 คน 

สํานักงาน
สหกรณ
จังหวดั 

- ทุกคนแสดงความคิดเหน็เรื่องปริมาณการใชปุย และ
ราคาที่ตองการ กระสอบละ 300 – 400 บาท ปุยสําหรับ
พืชไร ผัก และนาขาว โดยเฉพาะทามวง ทามะกา จะใสไร
ออย และนาขาว และสั่งซื้อจากบริษัทโดยตรง  
- สกต. ก็สั่งตรงจากบริษัทตามนโยบาย ธกส. 
- ที่ประชุมใหพนมทวนเปนแมขายชัว่คราว ถาสอบราคา
แลวสูงก็ไมตองสั่งซื้อ 

จํานวน 5 
ชั่วโมง 

 

 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 

34 

 
ลําดับ
ที่ 

วัน
เดือน
ป 

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย(ระบกุารจดัสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน) 

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหต ุ

3 26 มค.
49 

ผูแทนสหกรณ 
ผูแทนกลุมเกษตรกร จํานวน 
25 คน 

ผูแทนสหกรณ 
ผูแทนกลุม
เกษตรกร จํานวน 
25 คน 

สํานักงาน
สหกรณ 
สกต.ลูกคา 
ธกส.
กาญจนบุรี 

- ใหสอบถามความกาวหนาในการสั่งซื้อปุย สวนใหญสั่ง
จากสหกรณการเกษตรเมือง และสหกรณเมืองสั่งจาก
พนมทวน และ สกต.กาญจนบุรี ไดในราคาต่ํา สวนทา
มวง และทามะกาสั่งจากบรษิัทโดยตรง 
- ถึงไมมีความกาวหนาในการจะเกดิเปนเครือขายใหญ 
- แตในทางกลบักันการรณรงคใหใชปุยอินทรียกลับมี
ปริมาณจําหนายสูงขึ้น 

จํานวน 4 
ชั่วโมง 

 

 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
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แผนปฏิบัติการสรางเครือขายที่    6  “เครือขายพนักงานสหกรณ ” 
 
ลําดับ
ที่ 

วัน
เดือน
ป 

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย(ระบกุารจดัสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน) 

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหต ุ

1 5 ก.ย.
48 

- จัดประชุมผูจัดการสหกรณ
การเกษตรในจังหวดั
กาญจนบุรี เกีย่วกับการจัด
เครือขายผูจัดการและ
พนักงานสหกรณ 

ผูจัดการและ
พนักงานสหกรณ 
และกรรมการ
จํานวน 22 คน 

สํานักงาน
สหกรณ
จังหวดั
กาญจนบุรี 

-สวนใหญใหความเหน็วา ตองการมีชมรมหรือกลุม
มากกวาการเปนเครือขาย เพราะชมรมไดจดัตั้งแลว แต
การดําเนนิงานยังไมมีเปาหมาย และไมมีเงินทุนของ
ชมรม อยากใหหนวยราชการสนับสนุนสถานที่พบปะ
อุปกรณสํานักงาน 
- สวนเปาหมายการจัดตั้งชมรมก็เพื่อใหเกดิการ
ประสานงานในการใหความชวยเหลือพนกังานสหกรณ
ตอกัน 

จํานวน 6 
ชั่วโมง 

 

2 15 
พ.ย.48 

- ไดออกไปดกูารทํางาน
สหกรณการเกษตรทามวง 
และทามะกา ซึ่งเปนสหกรณ
ที่มีผลการดําเนินงานคอนขาง
ดี 

ผูจัดการและ
พนักงานสหกรณ 
และกรรมการ
จํานวน 24 คน 

สหกรณ
การเกษตร
ทามวง 

- ผูจัดการและพนักงานสวนใหญเหน็วา ปจจุบันเจาหนาที่
สงเสริมหางเหนิ และทําใหการทํางาน โดยเฉพาะการ
แกปญหา การวินิจฉยั ระเบยีบ ขอบงัคับ กฎหมายเปนไป
อยางยากลําบาก ก็อยากใหสหกรณอําเภอมเีหมือนเดิม 

จํานวน 6 
ชั่วโมง 

 

 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 

36 

 
ลําดับ
ที่ 

วัน
เดือน
ป 

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั(ระบกุารจัด
สัมมนา/เวทแีลกเปลี่ยน) 

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหต ุ

3 26 
ธ.ค.48 

- การดูการปฏบิัติงาน
สหกรณสุวรรณภูมิ และ
สหกรณการเกษตรพนม
ทวน จํากัด 

ผูจัดการและ
พนักงานสหกรณ 
และกรรมการ
จํานวน 20 คน 

สหกรณ
การเกษตร
พนมทวน 

- พนักงานสวนใหญอยากใหเจาหนาที่สงเสริมออกไป
ประจําเปนเหมือนกับสหกรณอําเภอเหมือนเดิม- การจัด
เครือขายเห็นดวย อยากเขารวมแตตองดูรายละเอียดการ
ดําเนินงานของชมรมกอน เพราะที่ผานมายังไมมีอะไร
เคลื่อนไหวเกีย่วกับชมรมผูจัดการ 

จํานวน 3 
ชั่วโมง 

 

4 20 
ก.ย.49 

- ดูการปฏิบัตงิานสหกรณ
เขื่อนเจาเณรและสหกรณ
การเกษตรบอพลอย 

ผูจัดการและ
พนักงานสหกรณ 
และกรรมการ
จํานวน 23 คน 

สหกรณ
เขื่อนเจา
เณร 

- พนักงานสวนใหญเห็นวา ทีมวิจยัเปนหนวยงานราชการ 
สํานักงานสหกรณจังหวดัใหการตอนรับดี และเห็นวาที่ผาน
มา เจาหนาที่สงเสริมสหกรณออกไปพบปะไมบอย ทําให
สหกรณขาดความอบอุนในการทํางาน โดยเฉพาะสหกรณ
ขนาดเล็ก ไมมเีงินทุนเพยีงพอ และตองการความชวยเหลือ
จากรัฐมากขึ้น 

จํานวน 3 
ชั่วโมง 

 

 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
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แผนปฏิบัติการสรางเครือขายที่    7  “เครือขายวัสดุสํานักงานสหกรณ 
 

ลําดับ
ที่ 

วัน
เดือน
ป 

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย(ระบกุารจดัสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน) 

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหต ุ

1 15 
พ.ย.48 

- จัดประชุมผูจัดการสหกรณ
การเกษตรในจังหวดั
กาญจนบุรี เกีย่วกับการจัด
เครือขายวัสดสุํานักงาน
สหกรณ ใหแตละสหกรณ
แสดงจํานวนการซื้อแตละครั้ง 

ผูจัดการ พนกังาน
บัญชี และ 
ธุรการของสหกรณ 
กรรมการกลุม 
จํานวน 14 คน 

สํานักงาน
สหกรณ
เกษตรเมือง 

- สวนใหญใหความเหน็วา ตองการใหชุมนมุสหกรณ
จังหวดั สั่งซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพมาจาก ชสท.แลวมา
จําหนายใหกับสหกรณอื่น ๆ - สวนเปาหมายการซื้อ
ไมใหสหกรณอื่นสั่งตรงจาก ชสท. นอกจากนั้น ในการ
จัดตั้งสหกรณใหม ใหชุมนุมสหกรณจังหวดัขายใหใน
ราคาที่ลดต่ําหรือเทาทุนที่สั่งซื้อมาจาก ชสท. 

จํานวน 4 
ชั่วโมง 

 

2 14  
พค.49 

-ประชุมติดตามการสั่งซื้อ
เครื่องเขียนแบบพิมพเพิ่มขึ้น
จากเดิม ใหแตละสหกรณ 
กําหนดราคาและปริมาณ การ
ซื้อตามที่จําเปน รวมกับของ
กลุมเกษตรกร  

ผูจัดการ พนกังาน
บัญชี และกรรมการ
กลุมเกษตรกร 
ธุรการของสหกรณ 
จํานวน 15 คน 

สํานักงาน
สหกรณ
จังหวดั
กาญจนบุรี 

-กลุมเกษตรกรเขามาซื้อเพิ่มมากขึ้น เพราะเห็นวาแบบ
รายงานสมุดบญัชีตาง ๆ มีความเหมาะสมใชงานได
เหมือนกับรูปแบบเอกสารของสหกรณ ทกุประการ 
และในที่ประชุมก็สามารถ ตกลงซื้อขายอยางอื่นดวย 
เชน ขาวสาร ปุย และการเงนิ 

จํานวน 4 
ชั่วโมง 

 

 
 



บทที่ 4 
เครือขายที่เกิดขึ้น 

 
  ในการทําวิจยัแบบมีสวนรวมของทีมวิจัยจงัหวัดกาญจนบุรี โดยมีผูดําเนินงานวิจยั
ประกอบดวยขาราชการสํานักงานสหกรณจังหวัด และผูถูกวิจัยคือผูนํากลุมสหกรณ ผูจัดการ 
กรรมการและกลุมอาชีพตาง ๆ ผลจากการการวิจยัเชิงปฏบิัติการมีสวนรวมในขบวนการสหกรณและ
กลุมเกษตรกร ทั้งสิ้นไดเครอืขาย ทั้งสิ้น 7 เครือขาย  

1. เครือขายเกษตรอินทรีย 
2. เครือขายการเงนิ 
3. เครือขายขาวสาร 
4. เครือขายอาชีพ 
5. เครือขายปุย 
6. เครือขายผูจัดการและพนักงานสหกรณ  
7. เครือขายวัสดสํุานักงานสหกรณ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

ขอสรุปจํานวนรูปแบบเครือขาย 
 

1.เครือขายเกษตรอินทรยี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

สถานการณกลุมเครือขายเกษตรอินทรียในจังหวัดกาญจนบุรี  เกษตรอินทรียใน
จังหวดักาญจนบุรี  อยูในระยะเริ่มตน ทั้งนี้เพราะวาเกษตรกรสวนใหญคุนเคยกับการใชปุยเคมี  ยา
ปราบศัตรูพืช  ซ่ึงไดผลดีในดานปริมาณการผลิต  แตเปนผลเสียในดานสุขภาพอนามัยของผูผลิตและ
ผูบริโภค  ดานความเสื่อมโทรมของดิน  ดานระบบนิเวศวทิยา การเกดิเครือขายเกษตรอินทรียใน
จังหวดักาญจนบุรี เกิดจากการสงเสริมโดยหนวยงานของภาครัฐและองคกรภาคประชาชนในพืน้ที่  
ซ่ึงประชาชนบางกลุมเล็งเหน็ความสําคัญในการบริโภคอาหารปลอดภยั เชน อาหารมังสวิรัต ใน
ปจจุบันจะแบงเกษตรอินทรยีได เปน 2 ลักษณะ ดังนี ้ 
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1.  เกษตรอินทรียแบบพึ่งพาตนเอง  คือเปนการทําการเกษตรที่ชาวบานสวนใหญ
เปนเกษตรกรทํามาหากินแบบพื้นบานเดมิ การผลิตเพื่อบริโภคในครอบครัวเปนหลักและอาจมี
ผลผลิตทั้งพืชและสัตวสวนเกินที่จําหนายในตลาดทองถ่ินบาง แตไมไดมีการรับรองมาตรฐานจาก
หนวยงานราชการหรือเอกชนรับรอง อาจกลาวไดวาที่จริงแลวเปนการรับรองโดยเกษตรกรเองหรอืผู
ซ้ือ เพราะผูบริโภคมีโอกาสพบปะหรือรูจกัผูผลิตเปนอยางดีจึงตัดสินใจซื้อ โดยพิจารณาจากความ
เชื่อถือหรือไววางใจผูผลิตเปนหลัก ตัวอยางที่เห็นเปนรูปธรรม คือ  โรงเรียนผูนําพลตรี จําลอง ศรี
เมือง 

2.  เกษตรอินทรียที่มีการรับรองมาตรฐาน  คือเกษตรกรผูผลิตพืช จะทําการ
เพาะปลูกโดยมีผลผลิตเหลือสําหรับการขาย อาจจําหนายผานทั้งระบบตลาดทั่วไปหรือการตลาด
ทางเลือก ซ่ึงเมื่อไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรียแลว ผูบริโภคก็จะพิจารณาเลือกซื้อจาก
ความเชื่อถือในตรารับรอง และหากไดรับการรับรองจากหนวยงานทีม่ีมาตรฐานทดัเทียมกับ
มาตรฐานของตางประเทศ ผลผลิตจากเกษตรกรในกลุมนี้ยังสามารถจําหนายไปสูตางประเทศไดดวย 
ตัวอยางที่เปนสําคัญ คือ โรงเรียนผูนําของพลตรีจําลอง ศรีเมือง ตําบลบานเกา อ.เมือง กาญจนบุรี ที่
ปลูกผักปลอดสารพิษสงจําหนายไปยังรานมังสวิรัติทั่วไป 

การผลิตเกษตรอินทรียของจงัหวัดกาญจนบุรี    อยูในระยะแบบพึ่งตนเอง จึงมี
ผูประกอบการและกลุมผูผลิตเพียงจํานวนหนึ่งเทานัน้ ผูประกอบการและกลุมผูผลิตเกษตรอินทรีย
รายสําคัญของไทยในปจจุบนั คือ เครือขายเกษตรอินทรยีที่ทํางานรวมกับสหกรณกรีนเนท จํากัด 
และมูลนิธิสายใจแผนดนิ ซ่ึงคิดเปนสัดสวน 55.89% ของเกษตรกรที่ทาํการผลิตเกษตรอินทรีย และมี
พื้นที่ทําการผลิตเกษตรอินทรีย คิดเปนสดัสวน 24.14% ของพื้นที่เกษตรอินทรียทัง้หมด
ภายในประเทศ  สําหรับจังหวัดกาญจนบรีุ  ไดแก  บริษทั  ริเวอรแควอินเตอรเนชั่นแนลอุตสาหกรรม
อาหาร จํากัด สงออกขาวโพดฝกออนอินทรีย 

  การขับเคลื่อนการเกษตรอินทรียในจังหวัดกาญจนบุรี โดยหนวยราชการในจังหวัด
กาญจนบุรี เปนแบบบูรณาการ โดยมีสํานกังานพัฒนาทีด่ินจังหวดั  สํานักงานเกษตรจังหวดั  
สํานักงานปศสัุตวจังหวัด  สํานักงานประมงจังหวดั  และสํานักงานสหกรณจังหวัด รวมกับองคกร
ภาคเอกชน ผลักดันใหเกดิเครือขายเกษตรอินทรียในพืน้ที่ เปนตน   

  ขอจํากัดในการทําวิจัยคร้ังนี้ เนื่องจาก กลุมเกษตรกรและประชาชนที่ประกอบ
เกษตรอินทรยีมีจํานวนมาก และมีหลายระดับของผลการรับรองเกษตรอินทรีย เนื่องจาก บางกลุม
ไดรับการอบรมอยางถูกวิธีจากหนวยงานราชการ เชน เกษตรตําบล ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ และที่
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มูลนิธิ พล ตรี จําลองศรีเมือง และบางกลุมจัดทํากนัเอง จงึไมไดมาตรฐาน แตอยางไรก็ตามการจัด
เครือขายเกษตรอินทรียที่มีเครือขายเดิมอยูแลว นํามาจัดประชุมทดสอบในจุดเล็ก ๆ เพื่อใหเกิดความ
เขมแข็งในจุดเดียว ตามระยะเวลาและทีมงานที่มี จึงเนนไปที่กลุมเกษตรกรที่สํานักงานสหกรณ
จังหวดัดแูล  
 

แผนภูมิที่ 4.1 เครือขายเกษตรอินทรีย 
 
 
 
 
 
 

เครือขายเกษตร
อินทรียของกลุม

เกษตรกร

กลุมเกษตรกร
ทําไรหนองลาน 

กลุมเกษตรกร
ทําไรตะคร้ําเอน 

กลุมเกษตรกรทํา
ไรหวายเหนียว 

กลุมเกษตรกร
ทําไรลาดหญา 

กลุมเกษตรกร 
ทํานาดอนขมิน้ 

กลุมเกษตรกร
ทําไรทามะกา 

กลุมเกษตรกร
ทําไรแสนตอ 

กลุมเกษตรกร 
ผูปลูกสับปะรดตําบล
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1) ความเปนมาของเครือขาย 
การพัฒนากระบวนการกลุมเครือขายเกษตรอินทรีย คือ การเปลี่ยนแปลงอยางมีทิศทางของ

กลุมเพื่อใหกลุมแข็งแรง โดยทีมวิจยัจากสหกรณจังหวัด ไดเขารวมสังเกตการณเกีย่วกับการประชมุ
และการทํางานของเครือขาย พบวา 
  

ขั้นที่ 1  การจดัตั้งกลุม  มีหลักเกณฑที่ควรยึดถือ คือ การคนหาผูนํากลุมตอง มีวัตถุประสงค
รวมกัน มีความสมัครใจจริง มีส่ิงแวดลอมใกลเคียงกัน เพศ ศาสนาเดียวกัน ไมขัดแยงกัน สถานการณ
หรือขอจํากัดในการดํารงชีพประจําวนัคลายกัน โดยใหผูนํากลุมมาพบปะพูดคยุกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็จากกลุมตาง ๆ กลุมเกษตรกร ไดแก  กลุมเกษตรกรทําไรหนองลาน  กลุมเกษตรกรทําไร
ตะคร้ําเอน  กลุมเกษตรกรทาํไรทามะกา  กลุมเกษตรกรทําไรแสนตอ  กลุมเกษตรกรทําไรหวาย
เหนยีว  กลุมเกษตรกรทําไรลาดหญา   กลุมเกษตรทํานาดอนขมิ้น  และกลุมผูปลูกสับปะรดตําบล
หนองกราง   

ขั้นที่ 2  การขับเคลื่อนของกลุมเกษตรกร   กอนเขาวจิัย กลุมใชวิธีปฏิบัติ คือ สงเสริมการ
ประชุมพบปะ   สงเสริมแนวความคิด  สงเสริมการมีระเบียบวนิัย กฎ  กติกา  สงเสริมสัมพันธภาพ
บุคคล  สงเสริมกิจกรรมใหตอเนื่อง  สงเสริมวิชาการ  สงเสริมผลประโยชนรวม  สงเสริมความ
รับผิดชอบรวมกันกับกลุม  วิธีการโดยใหแตละกลุมคัดเลอืกผูนํา เพื่อเขารับการฝกอบรมความรูดาน
เกษตรอินทรยี ที่ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม  ตําบลทามะขาม  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  
กลุมละ 5 คน  หลักสูตร  5 วนั  4   คืน  ใชงบประมาณของสํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี  และ
ไดรับงบอุดหนุนใหกลุมเกษตรกรจัดหาปุยอินทรียมาจําหนาย  กลุมละ 30,000 บาท 

ขั้นที่ 3 การเจริญเติบโตของกลุม ทีมวิจยัไดเขาไปรวมกระตุน โดยการเขาประชุมและใหแต
ละกลุมวางแนวทางการผลิต การจําหนายและนําไปใชกอน โดยคํานึงถึงการสงเสริมผลประโยชน
รวมกัน  สรางกิจกรรมพึ่งพากัน สรางเสริมความสามารถ  สรางเสริมกิจกรรมอื่นใหมๆ   สรางพลัง
รวมในการดําเนินการ  เสริมสรางการลดความสิ้นเปลื้องรวมกัน  สรางพลังตอรอง  วิธีการ  กลุม
เกษตรกรแตละกลุมจัดทําแผนการดําเนินงานจัดหาปุยอินทรียใหสอดคลองกับความตองการของ
สมาชิก  โดยสํารวจความตองการปุยอินทรยีจากสมาชิก  ซ่ึงคณะกรรมการกลุมเกษตรกรแตละกลุม
รวมกันปรึกษา หารือ  และประสานงานหาขอมูลดานราคาของปุยอินทรีย ชวงเวลาในการสงปุย
อินทรียใหสมาชิก  ตลอดจนประสานงานกบัวิสาหกจิชุมชนโรงผลิตปุยปนเม็ดวังศาลา อําเภอทา
มะกา  เพื่อจัดหาปุยอินทรยีมาจําหนายใหแกสมาชิกทันกับความตองการใชของสมาชิก  จํานวน 31.5 
ตัน  จํานวนเงนิ  223,770 บาท  ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนโรงผลิตปุยปนเมด็วังศาลา ไมสามารถผลิตไดทัน
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กับความตองการของสมาชิก  กลุมเกษตรกรจึงตองไปซื้อหาจากบริษทัเอกชน  และจากความตองการ
ของสมาชิกมีเปนจํานวนมาก  กลุมเกษตรกรมีทุนจํากดั จึงจัดสรรใหกบัสมาชิกไมเพยีงพอกับความ
ตองการใชอีกเปนจํานวนมาก 
 2) การดําเนินการของเครือขายในปจจุบัน 

ผลการผลิตและการจัดหาปุยอินทรียมาจําหนายใหแกกลุมเกษตรกร โดยกลุมเกษตรกรแตละ
กลุมจะประสานกับกลุมอาชพีและกลุมสหกรณในพื้นที่ รวมกันผลิตปุยอินทรีย ออกจําหนายภายใน
กลุม ยอยในพืน้ที่ 
 ในป 2548  กลุมตาง ๆ ไดสํารวจการใชปุยของกลุมเกษตรกร แตละกลุมไว ดังนี้  
  
ตารางที่ 4.1 แสดงการใชและการจําหนายปุยของเครือขายเกษตรอินทรีย 

ที่ กลุมเกษตรกร อําเภอ สมาชิก(คน) ปริมาณ(กก.) 

จํานวนเงิน
(บาท) 

1 ทําไรหนองลาน ทามะกา 82 4,000 30,000 

2 ทําไรตะคร้ําเอน ทามะกา 67 4,000 30,000 

3 ทําไรทามะกา ทามะกา 190 1,500 10,800 

4 ทําไรแสนตอ ทามะกา 103 4,300 30,000 

5 ทําไรหวายเหนียว ทามะกา 276 4,300 30,000 

6 ทําไรลาดหญา เมือง 111 5,550 29,970 

7 ทํานาดอนขมิน้ ทามะกา 67 3,500 30,000 

8 ผูปลูกสับปะรดตําบลหนองกราง บอพลอย 238 4,400 33,000 

      1,134 31,550 223,770 

 
 3) วัตถุประสงคเครือขาย  เครือขายปุยอินทรีย ตองการใหเกษตรกรในพื้นที่ทั้งจังหวดัมีการ
ผลิตพืชผักอินทรีย ที่ปลอดสารพิษ และออกจําหนายเปนการทั่วไปทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีและใน
กรุงเทพมหานคร 
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 4) แนวทางการดําเนินงาน 
 ทีมวิจยัไดรวมประชุมกับผูนาํกลุมเกษตรกร โดยใหมกีารขยายการผลิตปุยอินทรียใหไดกอน 
เพราะปุยเปนตัวแปรสําคัญที่จะนําไปใชในการปลูกพืชผักที่ปลอดสารพิษ โดยใหขยายไปยังกลุม
ใกลเคียงกอน คือ จากกลุมเกษตรกร ไปยังกลุมสหกรณ กลุมอาชีพ กลุมสตรีเยาวชนสหกรณ 
 
  การเชื่อมโยงเครือขายเกษตรอินทรียในจังหวัดกาญจนบรีุ 
  ทีมวิจยัไดลงไปสัมผัสกับกลุมเกษตรกร ทั้ง 8 กลุม แลวที่เปนเครือขายเกษตร
อินทรีย ซ่ึงทุกกลุมมีผลการดําเนินงานคอนขางดี มีกิจกรรมตอเนื่อง เชน  

1.มีการจัดประชุม  แลกเปลีย่น  ประสบการณระหวางกรรมการและสมาชิก ผูนําใน
กลุมผูผลิตพืชที่นําปุยอินทรยีไปใช หรือทําเกษตรอินทรยีมากอน  กลุมผูบริโภคที่รับพืชจากกลุมไป
บริโภค  กลุมผูจําหนายทีต่องการสั่งซื้อพืชผักปลอดสารพิษไปจําหนาย  อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  
จัดใหผูผลิตปุยอินทรียเจรจาตอรองกับผูซ้ือและทําสัญญาซื้อขายลวงหนา 

2. กําหนดเปนยุทธศาสตรของจังหวดักาญจนบุรี  โดยมีแผนงาน  งบประมาณ  
สนับสนุน  ซ่ึงที่ประชุมเครือขายเห็นวายุทธศาสตรของจังหวัดตองมีการเกษตรอินทรยี เพราะ
กาญจนบุรีเปนเหมือนกับครัวของคนกรุงเทพมหานคร 

3.จัดจําหนายผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเปนของดีของจังหวดั โดยใหแตละหนวยงาน
เนนเรื่องการจดักลุมสรางผลผลิตเกษตรอินทรียใหเดน ในตัวสินคาอยางใดอยางหนึ่งที่เปนมาตรฐาน
ของจังหวดั 

 
5) ปจจยัแหงความสําเร็จ 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความเขมแข็งของเครือขาย 
  จากการประชมุครั้งที่ สาม ที่ประชุมผูนํากลุมเกษตรกร เห็นตรงกนัวา ความเขมแข็ง
ของเครือขายเกษตรอินทรีย มีปจจัยตาง ๆ ดังนี้  
  ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการเครือขาย ไดแก ปจจยัภายนอกและปจจัยภายใน  อาจ
กลาวไดวาปจจัยภายในมีผลกระทบโดยตรง และปจจยัภายนอกมีผลกระทบทางออม ตอกระบวนการ
กลุม ซ่ึงเปนระบบยอยของเครือขาย เชนนโยบายของรัฐเนนการสงเสริมใหภาคประชาชนจัดทํา
การเกษตรอินทรีย จัดหาวัตถุดิบที่ประกอบเปนปุยไดแก กากน้ําตาลทีห่ลายคนเห็นวาราคาสูงขึ้นมาก  
  ปจจัยภายในทีท่ําใหกลุมลมเหลวไมประสบผลสําเร็จ คือ มวลสมาชิกของกลุม
นั้นเอง ไมสมานสามัคคี ตางคนตางใช ตางผลิตแลวไมรวมกันไปขาย พืชผักที่ไดก็ถูกกดราคา แทนที่
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จะเปนผูกําหนดทิศทางการดาํเนินกจิกรรมของกลุม  การแกไขปญหา  การกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน  การดําเนินงาน การติดตามประเมินผลของเครือขาย  เปนตน  กลุมที่แขง็แรงนั้นจะเปน
กลุมที่มีผูนําและสมาชิกมีอุดมการณ  มีความเชื่อรวมกนั  มีความผูกพันเปนน้ําหนึง่ใจเดยีวกัน  
ชวยเหลือแบงปนกัน และมคีวามเขาใจในการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกนั  การหลอหลอมใหกลุม
แข็งแรงไดนั้น ตองสรางความรูใหเกดิขึ้นในกลุม  กลาวคอื กลุมคิดเปน  ทําเปน  แกไขปญหาเปน ทั้ง
ในเรื่องการประหยัดตนทนุ การหาตลาดพชืผลจากเกษตรอินทรีย ซ่ึงผูนําของกลุมและมวลสมาชิก
จะตองรวมกันคิด  รวมกันทํา  และรวมกันแกไขปญหา  ดวยกลุมของตนเอง 
 
  การใชกระบวนการกลุมในองคกรพัฒนาเครือขายใหเขมแข็ง  ที่ประชุมเครือขาย
เห็นวาควรสงเสริมจากกลุมยอยกอน โดยสังเกตจากการดาํเนินงานของกลุมเกษตรกรทําไรหวาย
เหนยีว อําเภอทามะกา ที่ทีมวิจัยเห็นวามีความเขมแข็งในการผลิต และการจัดจําหนาย ปุยอินทรยี มา
บริการสมาชิก พบวา ความเขมแข็ง ประกอบดวย 
  1. การประชุมใหญของสมาชิก  จากการเลาประสบการณของกรรมการกลุม เลาวา  
การสรรหาผูนํากลุม  ไดแก ประธานกรรมการดําเนนิการ  รองประธานกรรมการดําเนนิการ  
เหรัญญิก  เลขานุการ  ฯลฯ  ซ่ึงองคกรจะตองสรรหาผูนํากลุมเขาไปกําหนดนโยบายและผูนําตองนาํ
ส่ิงที่กําหนดไปปฏิบัติ  โดยกําหนดบทบาทของผูนํากลุมใหชัดเจน ตลอดจน ผลตอบแทนที่จะไดรับ  
ดังนั้น กลุมจึงมีขอบังคับ  ระเบียบ  ตางๆ  ที่จะทําใหผูนาํกลุมไดปฏิบัติ  และปรับปรุง  แกไข  
ขอบังคับ ระเบียบ ตางๆ  ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
  การกําหนดขอบังคับ ระเบียบ ตางๆ   เพื่อควบคุมบทบาทของผูนํากลุมใหเปนไป
ตามที่มวลสมาชิกตองการ  หากไมกําหนดแลว ผูนํากลุมอาจใชอํานาจตามอําเภอใจได  อยางไรกต็าม
มวลสมาชิกตองมีความเขาใจในการใชและการตีความขอบังคับ ระเบียบ ตางๆ ที่บังคับใชในกลุม  
โดยยดึมั่นในความสุจริตเปนที่ตั้ง  และความเปนน้ําหนึ่งใจเดยีว  อยาใหส่ิงที่มวลสมาชิกกําหนดขึน้
สรางความแตกแยก และแตกความสามัคคี ที่เห็นเปนรูปธรรม คอื ระเบียบการเบิกเบี้ย คาพาหนะและ
คาที่พักของประธานกลุมหรือกรรมการ เมื่อจําเปนตองเดินทางออกนอกพื้นที ่
 บทบาทที่สําคัญของที่ประชุมใหญ  นอกจากการสรรหาผูนํา  กําหนดขอบังคับ ระเบียบ แลว 
ยังทําหนาทีก่ําหนดแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําป  และแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวง โดยเฉพาะการจดัหาวตัถุดิบมาผลิตปุยอินทรีย เชน มูลไก มูลโค เศษฟาง 
เศษปลาตาง ๆ  
 โดยปรกติแลว กลุมจะมีการประชุมใหญปละ 1 คร้ัง  เวนแตมีปญหาที่สมาชิกรองขอ ก็
สามารถเปดประชุมใหญวิสามัญได เหมือนกับสหกรณทุกประการแตยอสวนเล็กลงมา 
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 2.  การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   การเขาไปสังเกตการณของกลุมวิจัย จากการ
ประชุมเพื่อกําหนดนโยบายการดําเนนิงานและการปฏบิัติงานของกรรมการกลุม  ในกรณีที่เปนกลุมมี
จํานวนสมาชิกไมมาก  และไมมีเงินทุนเพยีงพอในการจดัจางพนกังาน ไดแก ผูจัดการ  การเงิน การ
บัญชี  คณะกรรมการดําเนินการ  สามารถแตงตั้งคณะทํางานขึ้น ซ่ึงประกอบดวย กรรมการ  เพื่อทํา
หนาที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย  เมื่อกลุมมีปริมาณธุรกจิทีม่ีรายไดเพยีงพอในการจัดจางผูจัดการ  
การเงิน  การบญัชี  แลว  กรรมการดําเนนิการจะทําหนาทีใ่นดานการกําหนดนโยบาย และติดตามผล
การดําเนนิงานของฝายจัดการเทานั้น 
 คณะกรรมการดําเนินการ จะมีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง  เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของ
กลุม 
 3. การประชุมกลุมยอย   จากการสังเกตการณกรรมการกลุมยอย ทําไรหวายเหนี่ยว และกลุม
เกษตรกรทําไรสับปะรดตําบลหนองกราง ซ่ึงเปนกลุมที่มีขนาดใหญจะมกีลุมยอยตางๆ ซ่ึงจะมีการ
เลือกตั้ง ประธานกลุม รองประธานกลุม  เลขานุการกลุม  เพื่อทําหนาทปีระสานงานกบักลุมเกษตรกร
กลาง  ติดตามผลการดําเนินงาน  และแจงขอมูลขาวสารตางๆ  ซ่ึงจะกาํหนดการประชุมอยางนอยป
ละ 2 คร้ัง 
 4.  การบันทึกรายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ 
และการประชมุยอย เลขานกุารกลุม จะเปนผูบันทึกรายงานการประชุม  เพื่อแจงใหผูสนใจไดทราบ
ถึงผลการดําเนินงานของกลุมอยางเปดเผย 

 การใชกระบวนการประชุมของกลุม เพื่อหลอหลอมใหสมาชิกไดมีวนิัยในตนเอง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งวนิัยทางการเงิน  เมื่อเปนหนีแ้ลวตองชําระ ตามกําหนด  ไมควรชะลอการชําระหนี้
คืน โดยนําเงินไปใชกิจกรรมสวนตัวกอน   แตถาสมาชิกมีความจําเปนไมสามารถชําระหนีไ้ด  กใ็ห
แจงกลุมทราบเพื่อผอนผันหนี้  กลาวคือ การชําระหนี้จะไมเครงครัด  ตามเงื่อนไขสญัญา ตองเปน
สัญญา  แตจะใชหลักการสรางวินยัทางการเงิน  ซ่ึงเปนพืน้ฐานการสรางคุณคาของคน คือ ความ
ซ่ือสัตย คือ ถาจําเปนในเรื่องเจ็บปวย การศกึษาบุตร ซ้ืออุปกรณการตลาดมาประกอบอาชีพใน
ครัวเรือน ก็ใหผอนผันได แตตองมีสวนหนึง่มาฝากไวกบักลุม 

........................................... 



2.เครือขายการเงิน 
 
1) ความเปนมา 

 เครือขายการเงินของสหกรณในจังหวัดกาญจนบุรียังไมมีความชัดเจนในเรื่องศูนยจําหนาย 
แตกอนเขาไปทํางานวิจัยก็ไดดูขอมูลสหกรณ มีการกูกันระหวางสหกรณ พอจะแบงออกเปน 2 
กลุม ไดแก สหกรณนอกภาคเกษตร กับสหกรณภาคเกษตร 
 
 ก.สหกรณที่เปนผูกู นอกภาคเกษตร ไดแก 

ผูกู ผูใหกู 
1 สหกรณผูใชนํ้าทามวงรวมใจพัฒนา จํากัด 1 สหกรณผูใชน้ําทามวงแผนดินทอง 
2 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 

13 จํากัด 
2 สหกรณออมทรัพยตํ ารวจตระ เวน

ชายแดน จํากัด 
3 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 

13 จํากัด 
3 สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 

4 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 
13 จํากัด 

4 ชุ มนุ มสหกรณ อ อมทรั พ ย ตํ า ร ว จ
แหงชาติ 

5 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา จํากดั 

5 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

6 สหกรณออมทรัพยกองพันทหารชางท่ี 9 จํากัด 6 รานสหกรณคายกาญจนบุรี จํากัด 
7 สหกรณออมทรัพยจังหวัดทหารบก จํากัด 7 รานสหกรณคายกาญจนบุรี จํากัด 
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    ข. การฝากและการรับฝาก 

สหกรณผูฝาก สหกรณผูรับฝาก 
สหกรณการเกษตรทามวง จํากัด สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด 
สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด 
สหกรณการเกษตรบานเจาเณร จํากัด สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด 
สหกรณการเกษตรสวนปาเอกชนกาญจนบุรี 
จํากัด 

สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด 

สหกรณการเกษตรเมืองเพชรบุรี จํากัด สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด 
สหกรณการเกษตรบานเขาแหลม จํากัด สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด 
 สหกรณผูใชน้ําทามวงแผนดินทอง จํากัด 
 สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด 
สหกรณการเกษตรทามวง จํากัด สหกรณการเกษตรบางเลน จํากัด 
 สหกรณการเกษตรเดชอุดม จํากัด 
 สหกรณการเกษตรดานมะขามเตี้ย จํากัด 
สหกรณผูปลูกหอมหัวใหญกาญจนบุรี จํากัด สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด 
สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด สหกรณนิคมทองผาภูมิ จํากัด 

 
 2) การดําเนินงานของเครือขาย 
 การดําเนนิเครือขายการเงิน เนื่องจากเปนเรือ่งการจัดการดานการเงนิทีล่ะเอียดออน มีผล
ตอความมั่นคงทางสถานะการเงินของสหกรณ ลักษณะที่สําคัญของกิจกรรมการเงิน คือ ความ
ตองการเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงนิใหกูที่เปนรายไดของสหกรณ และอาจสงผลกระทบตอสมาชิกใน
เรื่องเงินรับฝาก ซึ่งสมาชิกจะไดรับผลกระทบโดยตรงถาสหกรณกําหนดอัตราดอกเบีย้เงินฝากต่ํา
หรือกรณีที่สหกรณมีปญหาจากการทําธุรกจิเงินฝาก 
 สําหรับสหกรณในจังหวัดกาญจนบุรี สวนใหญไดจัดการเรื่องเงินกูและเงินฝากระหวาง
สหกรณดวยกนัอยูแลว แตกยั็งไมกระจายไปทุกสหกรณ การนัดประชุมเพื่อจัดทําเครือขายครั้งแรก
รวมกับกลุมสตรีสหกรณตาง ๆ ดวย 
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 3) วัตถุประสงคของเครือขาย  
 เครือขายการเงนิ มีวัตถุประสงคตองการใหสหกรณใดสหกรณหนึ่งหรือชุมนุมสหกรณ
จังหวดัเปนศนูยกลางในการรับเงินฝากหรือใหเงินกูแกสหกรณ กลุมเกษตรกร กองทุนหมูบาน ให
ครอบคลุมกลุมยอย ๆ ในชมุชนท้ังจังหวดั โดยมีผูนําทุกกลุมเขามามสีวนรวมในเครือขายการเงิน 
 4) แนวทางการดําเนินงาน  
 การดําเนนิงานของเครือขาย โดยมีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้  

ข้ันท่ี 1 การประชุมเพื่อสอบถามปญหาการใหเงินกูและการใหเงนิรับฝากระหวางสหกรณ
ดวยกัน ที่ประชุมไดใหขอคิดเกีย่วกับการรับฝากและการใหกูแตละสหกรณเห็นวา การเชื่อมโยง
ทางการเงินระหวางสหกรณผูกูกับสหกรณผูใหกู และอีกลักษณะหนึง่ คือ ผูรับฝากกับผูฝาก ท่ี
ประชุมเห็นวา การสรางเครือขายการเงินในระดับจังหวดัคอนขางยาก เนื่องจากมีปญหาเร่ืองสําคัญ 
เชน 
 1. สหกรณใดจะรับเปนแมขายใหกับระบบการเงินของจังหวัด 
 2. โครงสรางเครือขายการที่ออกแบบมาโดยทีมวิจัยหรือหนวยราชการภายในจังหวัดนั้น 
โครงสรางแตละสวนใครจะเปนผูรับผิดชอบ หากโครงสรางนั้นมีขอบกพรอง 
 3. ระหวางสหกรณดวยกันและสหกรณกับสมาชิกจะเห็นดวยหรือไม เพราะสหกรณตาง
จากบริษัท  สหกรณหากจะตัดสินใจกระทําเร่ืองสําคัญที่มีผลกระทบตอสมาชิกแลวตองใหสมาชิก
รับทราบจากที่ประชุมใหญกอนเปนสําคัญ 
 
 สรุป สภาพปญหาที่สอบถามกันในการหารือก็คือ  ใหกูระหวางสหกรณที่ดําเนินการอยู
แลวในขณะนี้ ควรจะดําเนินการอยางใด ใหทั้งสองฝาย รูสึกพอใจและไววางใจตอกนั จากผล
ปฏิบัติที่ผานมา เฉพาะเรื่องการฝากเงินระหวางสหกรณกบัสมาชิกไมคอยมีปญหา แตระหวาง
สหกรณดวยกนัในอนาคตอาจจะมีปญหาตอกัน โดยเฉพาะสหกรณทีผู่บริหารไมมีความชํานาญ 
และฝายจดัการไมมีความเขมแข็งในการบริหารเงิน สําหรับสหกรณออมทรัพยที่ไดทาํธุรกิจ
ระหวางสหกรณดวยกัน จะมเีงื่อนไขกอนท่ีใหกูหรือนําเงนิไปฝากกับสหกรณน้ัน ๆ  

จากการสอบถามผูจัดการและประชาชน  เห็นวา ผูใหกูจะมีเงื่อนไข 4 ประการ เปนหลัก
กอนจะใหกู คือ 
 1. สหกรณนัน้ตองไมมีการทจุริต หรือถามีการทุจริตตองแกไขไดแลว และกรรมการชุด
ปจจุบันตองไมมีบุคคลจากกรรมการชุดทีเ่กิดขอบกพรองมาบริหารสหกรณอยูดวย 
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 2. คณะกรรมการและฝายจดัการตองรูจักคุนเคยกับสหกรณผูกู และผูใหกูเปนอยางดี และ
ติดตอประสานงานกันไดตลอดเวลา 
 3. กรรมการผูใหกูประสงคจะเขาไปตรวจสอบการบริหารจัดการภายในของสหกรณผูกูได
ทุกเวลา เมื่อมีเหตุอันควรวาจะเขาไปตรวจสอบหรือมีลางบอกเหตุตาง ๆ 
 4. สหกรณตองปดบัญชีไดทกุวันหรือทุกเดอืน และสงงบการเงินนั้นใหสหกรณเจาหนี้ดู
สถานการณทางธุรกิจไดทันที 
 จะเห็นไดวา การดําเนินงานของสหกรณเกี่ยวกับธุรกิจการเงินยังไมเปนเครือขายในระดับ
จังหวัดกาญจนบุรี สําหรับการดําเนินงานเพื่อใหเกิดเครือขาย มีหลักสําคัญเร่ือง “ความเชื่อถือ” 
 สําหรับการรับฝากเงิน ถือวาเปนเครือขายขนาดเล็ก โดยเฉพาะสหกรณการเกษตรเมือง
กาญจนบุรี ไดรับฝากเงินจากสหกรณตาง ๆ ตามแผนภูมขิางลาง 

 
แผนภูมิท่ี 4.2 เครือขายการเงินการใหกู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ
การเกษตรเมือง
กาญจนบุร ี

สหกรณ
การเกษตรบาน
เขาแหลม 

สหกรณ
การเกษตร
สุวรรณภูม ิ

สหกรณผูปลูก
หอมใหญ
กาญจนบุร ี

สหกรณ
การเกษตรบาน
เจาเณร 

สหกรณสวน
ปาเอกชน 

สหกรณ
การเกษตร
เมืองเพชรบุรี 

สหกรณการเกษตร
ทามวง 
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 สําหรับกลุมผูฝาก โดยเฉพาะสหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด ไดระบุถึงความ
จําเปนที่ตองรบัฝากเงินจากสหกรณตาง ๆ เนื่องจากตองนํามาลงทุนในโครงการตาง ๆ เชน ลาน
ตาก สินเชื่อ และโรงงานอาหารสัตว ที่จะรวมกับจังหวดั เพ่ือผลิตอาหารเลี้ยงโคนม โคนมใน
อนาคต 
 สวนสหกรณผูนําเงินไปฝาก โดยเฉพาะสหกรณที่นําเงนิไปฝากกับสหกรณอ่ืน ๆ มี
สหกรณการเกษตรทามวง จํากัด ที่ยอมนําเงนิไปฝากกับสหกรณอ่ืน ๆ หลายสหกรณ ดงัแผนภูมิ
ขางลาง แมในตางจังหวัด เพราะกรรมการสหกรณทั้ง 2 ฝาย มีความเชือ่ถือกันรวมทัง้ฝายจัดการ ที่
มีการประสานงานกันตลอดเวลา 
 

แผนภูมิท่ี 4.3 การรับฝากเงินของสหกรณการเกษตรทามวง จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การรับฝากแมวา จะอยูหางไกลกัน แตก็ตองไวใจกัน และติดตอสอบถามรายละเอียดตอกัน
ตลอดเวลา (การสัมภาษณกรรมการทามวง) 
 

สกก.ทามวง 
ผูไปฝาก 

สผน.ทามวง
แผนดินทอง 

สกก.สุวรรณภมูิ 

สค.ทองผาภูมิ 

สกก.ดาน
มะขามเตี้ย 

สกก.เดชอุดม 

สกก.บางเลน 

นอกจังหวัด 
ในจังหวดั 
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 ข้ันท่ี 2 ทีมวิจยัเหน็วา  การจดัเครือขายการเงินระดับจังหวัดอาจจะเกิดขึ้นไดยาก เนื่องจาก
ความออนแอในเรื่องความเชือ่ถือของผูนําสหกรณจากกลุมตาง ๆ ในระดับจังหวดั จงึลงไปสํารวจดู
กลุมในระดับอําเภอท่ีจะเขามาเปนเครือขาย โดยเฉพาะสหกรณการเกษตรขนาดใหญ ท่ีมีฐานมั่นคง 
ไดแก  สหกรณการเกษตรทามวง จํากดั สหกรณการเกษตรทามะกา จํากัด  สหกรณการเกษตรพนม
ทวน จํากัด  และสหกรณการเกษตรเมือง  จํากัด ซึ่งกไ็ดจัดประชุมโดยเชิญผูแทนกลุมผลิตภัณฑตาง 
ๆ และผูแทนกองทุนหมูบาน เขามาสังเกตการณ เพื่อใหกลุมภายนอกสหกรณเกิดความมั่นใจ วาจะ
สามารถดําเนินงานรวมกับเครือขายการเงินไดหรือไม 
 ผลจากการประชุมเครือขายในระดับอําเภอ พบวา ผูนํากองทุนหมูบานบางกลุม ผูนํายังไม
เขาใจเรื่องสหกรณ ไมเคยทราบวา สหกรณรับฝากเงิน และใหถอนเงนิไดเหมือนกบัธนาคาร ท้ัง ๆ 
ท่ีผูนํากองทุน ขับมอเตอรไซดผานหนาสหกรณเกือบทกุวัน แตไมไดเปนสมาชิกเลยไมสนใจ 
 สวนผูนํากลุมผลิตภัณฑ กลุมสตรีสหกรณ ไดรับการสนบัสนุนจากสหกรณการเกษตรทา
มวงอยูแลว โดยเฉพาะเงินที่รัฐสนับสนุนผานสหกรณจึงนําเงินมาฝากกับสหกรณไดอยูแลว การ
ฝากถอนทําไดปกต ิ
 สําหรับสหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ เปนสหกรณขนาดเล็ก แตก็มกีลุมตาง ๆ เขารวม
ประชุมแสดงความคิดเหน็อยางเหนียวแนน และพรอมจะเปนพนัธมิตรเครือขายการเงิน สําหรับ
บางกลุมที่เขามาเปนสมาชิกสมทบอยูแลว และนําเงนิมาฝากอยูเปนประจํา ไดแก กลุมสตรีสหกรณ
สุวรรณภูมิ กลุมสตรีบานหนองขาว 
 สหกรณการเกษตรทามะกา จํากัด เปนอีกสหกรณหน่ึงที่กลุมตาง ๆ เชน กลุมสตรีสหกรณ 
ไดเขามาเปนสมาชิกสมทบ นําเงินมาฝาก และสหกรณกช็วยเหลือจําหนายสินคาใหกับกลุม ซึ่ง
สรางความมั่นใจใหอีกทางหนึ่ง  โดยเฉพาะประธานไดกลาวถึงวา “ถาสหกรณการเกษตรมี
กิจกรรมกับกลุมยิ่งมากเทาใด และทําใหกลุมตาง ๆ ไดรับประโยชน หรือผูนําท่ีมารวมกิจกรรม
ไดรับประโยชน และสามารถไปชี้แจงกับกลุมของตนเองได ย่ิงมากเทาใด กจ็ะยิ่งสรางความพอใจ
ใหกลุมเชื่อถือในสหกรณการเกษตรทามะกา จํากดั ยิ่งมากเทานั้น” จึงเปนเหตุผลสําคัญในการสราง
เครือขายใหเกดิขึ้นในระหวางกลุมตาง ๆ ในระดับอําเภอกับสหกรณการเกษตรในอําเภอนั้น 
 สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี กลุมตาง ๆ สวนใหญมีกิจกรรมฝากเงินไวกับสหกรณ
อยูแลว แตยังไมแพรหลายออกไปสูกองทนุหมูบาน กลุมสัจจะออมทรัพย หรือกลุม OTOP มีกรม
พัฒนาชุมชนดูแล เพราะไดเงนิมาก็นําไปฝากกับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรในระดับอําเภอ จึงทําใหเกิดความหางเหิน ไมสามารถจะมาทําเครือขายกันได 
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 ข้ันท่ี 3 การประชุมระดับจังหวัด ที่ประชุมเห็นวา ควรจะใหชุมนุมสหกรณจังหวัด
กาญจนบุรี เปนแมขายในการสรางพันธมิตร เครือขายการเงิน แตมีเงื่อนไขวา ตองปรับปรุงการ
บริหารภายในชุมนุมใหเกิดประสิทธิภาพกอนสักระยะ แลวใหกรรมการสหกรณระดับอําเภอที่มี
เงินทุนมากนําเงินมาฝากกับชุมนุม พรอมกับสงฝายจัดการมาดูแลตามความเหมาะสม จะกําหนด
เงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบดวยก็ได สวนการใหกู และการรบัฝากที่ดําเนินการมาแลวกใ็หดําเนนิการ
ตอไป เพราะจะเปนการกระจายความเสี่ยงแกระบบการเงินของขบวนการสหกรณภายในจังหวัด 
 กรรมการสหกรณท่ีจะเขามาเปนกรรมการชมุนุมเกีย่วกับแมขายการเงินระดับจังหวดั ควร
จะเปนกรรมการจากสหกรณออมทรัพยครู สหกรณออมทรัพยตํารวจ  สหกรณออมทรัพยตระเวน
ชายแดน สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สหกรณการเกษตรทามวง สหกรณ
การเกษตรเมือง สหกรณการเกษตรทามะกา ฯลฯ ซึ่งการจะเปนเครือขายการเงิน จําเปนตองไป
ฝกอบรมกอน โดยใหสวนราชการจัดหลักสูตรในการอบรม และใหกรรมการแตละสหกรณท่ี
กลาวถึงสมัครใจมาอบรม “หลักสูตรการเงินสหกรณระดับจังหวัด” ในการอบรมควรมีการทดสอบ
และรับรองมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือใหเกิดความมั่นใจในการออกไปบรหิารชุมนุมจังหวัด 
โดยเฉพาะการบริหารการเงนิ 
 หลังจากนัน้ตองไปกําหนดโครงสราง ใหคณะกรรมการที่เลือกตั้งเขามามีคณะกรรมการ
ของสหกรณตาง ๆ ในจังหวดัที่ผานการอบรม หลักสูตรการเงินของจังหวัดมาแลว และในกรณีที่
บุคคลใดปฏิบัติหนาท่ีดี เสียสละ และเกดิประโยชนกับขบวนการสหกรณภายในจังหวัด เร่ือง การ
จัดการ การเงนิจังหวัด ก็อาจจะกําหนดผลตอบแทนเปนรายเดือนให และควรมาเปนฝายจัดการดวย
เมื่อครบวาระแลวไมควรใหออก อาจจะแตงตั้งเปนฝายจัดการชุมนุมในที่สุด หรือเปนที่ปรึกษา ดัง
โครงสรางขางลาง จากที่ประชุมกําหนดขึ้น 
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แผนภูมิที่ 4.4 เครือขายการเงินจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยสรุปเครือขายการเงินจังหวัดกาญจนบรีุเกิดขึ้นได ตองมีเงือนไขสําคัญคือ 1) มีการ
อบรมคณะกรรมการ ฝายจัดการของเจาหนาที่ของรัฐเกีย่วกับระบบการเงินชุมชนใหเขาใจ
เหมือนกนั  2) กรมสงเสริมสหกรณตองรวมมือกับกระทรวงการคลังและสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ ชวยกันกําหนดหลักสูตรการบริหารการเงินในพื้นที่ หรือกําหนดหลักสูตรเรงรัด และ 3) 
จังหวดักาญจนบุรี ตองจัดโครงสรางชุมนุมสหกรณจังหวัดใหม ใหจัดการการเงินอยางจริงจัง 
 

ชุมนุมสหกรณ
จังหวัดกาญจนบุร ี

สหกรณออมทรัพย 

สหกรณการเกษตร
ทุกสหกรณ 

สหกรณเครดติยูเนีย่น 

รานสหกรณ 

กลุมตาง ๆ  

ตัวแทนภาครฐั 

กรรมการบริหารเครือขายการเงินจังหวัด 

ฝายจัดการเครอืขายการเงินจงัหวัด 
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  5) ปจจัยแหงความสําเร็จ 
การประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร โดยกรมสงเสรมิ

สหกรณไดรวมกับนักวิชาการหลายฝาย ไดกําหนดหลักการประเมินเสถียรภาพทางการเงินของ
สหกรณไวและสามารถนํามาใชกับเครือขายการสหกรณ ได  ดังนี้  
 

หลักการประเมินการเงินสหกรณกลุมเกษตรกร 
  1.การประเมินสถานภาพทางการเงิน  หมายถึง  การคนหาคําตอบเพื่อทราบ
เกี่ยวกับกระแสเงินในพืน้ท่ีจังหวัดโดยรวมทั้งระบบของสหกรณและกลุมเกษตรกร จําแนกตาม
ความเปนจริงโดยใชคาเฉลี่ยตอสหกรณ ตอกลุม(เกษตรกร) และตอคน(สมาชิกสหกรณ) ในการ
ไหลเวยีนของเงินแตละเดือน หรือไตรมาศ หรือครึ่งปหรือตอป 
  2. เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ  หมายถึง  การทําธุรกิจการเงินระหวาง
สหกรณและกลุมเกษตรกรกบัสมาชิก และระหวางสหกรณหรือกลุมเกษตรกรดวยกนั ใหมีความ
สะดวกคลองตัวมีเงินสดไหลเวียนตลอดเวลา 
  3.วิธีการประเมินเสถียรภาพทางการเงิน หมายถึง  การแสวงหาขอมูลที่เปดเผยได
ตามความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสหกรณและกลุมเกษตรกร ภายในจังหวดั โดยสุมตัวอยางแบบ
สัดสวน (Ratio Random Sampling) และผูใหขอมูลตองเปนผูปฏิบัติงานทางดานการเงิน มีความรู
เกี่ยวกับกิจกรรมการเงินของสมาชิก 
 

ขอมูลท่ีจําเปนเบื้องตน 
 

1.เงินสดในมอืของสหกรณ  หมายถึง  เงินสดของสหกรณท่ีฝากไวกับธนาคาร 
โดยดูจากทุกบญัชีของสหกรณ  นํายอดเงินฝากทั้งปเฉพาะยอดนําฝาก(ไมรวมหรือหกัยอดท่ีถอน
ออก) หารดวย 12 จะไดคาเฉลี่ย “กระแสเงนิสดฝากธนาคารของสหกรณ/กลุมเกษตรกรเฉลี่ยตอ
เดือน..บาท)  

2. เงินสดจาย หมายถึง เงินสดที่กูจากธนาคารและแหลงอ่ืน ๆในจังหวดั รวมทั้ง
ยอดเงิน โอดี รวมทุกครั้งทีน่ําเงินสดออกจากธนาคาร รวมทุกยอดแลวหารดวย 12 จะได “ยอด
รายจายเฉลีย่ตอเดือน หากหารดวยจํานวนครั้ง จะไดเงินสดจายตอคร้ัง  
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3. ลูกหนี้เงินกูทั้งหมด หมายถึง  ลูกหนี้ท่ีไดจากขอมูลท่ีสมาชิกเปนหนี้ถึงกําหนด
ชําระในป 2549 (ปปจจุบัน) รวมทุกบัญชี ของสมาชิกทุกคน จะไดยอดเงินสดที่จะไหลเขาสหกรณ
ท้ังป 2549 รวมตนเงิน ดอกเบี้ยและคาปรบั 

4. เงินสดที่สหกรณกลุมเกษตรกรจายคืนเม่ือถูกทวงถาม  หมายถึง เงินสดที่
สหกรณหรือกลุมเกษตรกรจายออกไปเมื่อมีสมาชิกมาถอน เจาหนี้มาเรียกเก็บหนี้ ใหรวมยอด
ท้ังหมดเปนเงนิจายหนี้ในปปจจุบันและกาํหนดสถานการณวา ถามีผูมาถอนเงินคืน หรือขอรับ
ชําระหนีก้ารคาในสัดสวนกี่ %   (10%,25%,30%,50%,80%) ควรจะกําหนดยอดเงนิที่สหกรณ
จําเปนตองกนัไวเพื่อสมาชิกจะมาถอน 

5. หนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง หนี้ในปบัญชีที่ผานมามียอดหนี้ท่ีไมไดมกีาร
เคล่ือนไหวหรอืสมาชิกผูกูไมมาติดตอเลย รวมเปนเงนิจํานวนเทาใด 

6.คาใชจายภายในสํานักงานสหกรณและกลุมเกษตรกร หมายถึง คาใชจายในแต
ละเดือน รวมเปนเงินสดทั้งหมดเทาไร และใหเปรียบเทยีบกับผลการดําเนินงาน วาสหกรณและ
กลุมเกษตรกรจะมีรายไดจากธุรกิจอะไรบาง ใหหกัตนทนุออก แลวนํากําไรมาเทียบกับรายจายใน
สํานักงาน  

7. สภาพคลองทางการเงินของสมาชิก หมายถึง กระแสเงินสดของครัวเรือน
สมาชิกใหตรวจสอบดูวาสมาชิกมีเงินเหลือพอจะชําระหนี้ใหกับสหกรณไดหรือไม หากสหกรณจะ
ใหกู โดยดูวาเมื่อหักชําระหนี้รายเดือนแลวจะมีเงินเหลือเกิน 50% ของเงินเดือน หรือรายไดตอ
เดือนหรือไม ใหสุมสมาชิกมาสหกรณ ละ 20-30 คน 
 การประสานงาน 

1.ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด แนะนําใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกรเตรียมขอมูลดังกลาว 
เพื่อใหกับสํานักงานตรวจบัญชสีหกรณจังหวัดเปนผูประเมิน 

2. หากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดตองการขอมูลเพิ่มเติม ใหสหกรณจังหวัด
อํานวยความสะดวกใหทันที 
 เปาหมาย 
 1.การประเมินเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณและของกลุมเกษตรกร ผูใหขอมูลตอง
เปนผูปฏิบัติงานในสหกรณน้ัน เปนขอมูลจริง มีความชํานาญดานการเงิน ปฏิบัติงานดานการเงนิ
เปนประจํา รับผิดชอบการเงินโดยตรงในสหกรณ  
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 2. การสรางสัญญาณเตือนภยัดานการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร ตองมีขอมูล
โปรงใส และสหกรณเองตองมีผลการปฏิบัติงานใสสะอาด ไมมีการทุจริต เงินสดและทรัพยสิน
ตองนําเขาระบบทั้งหมดที่ผานมือ กําไรหรือขาดทุนใหเปนไปตามขอเท็จจริงของผลการดําเนนิงาน  
และถาสัญญาณเตือนภัยที่สาํคัญ คือ 1) สหกรณตองการกําไรทุกธุรกจิ และ 2) สมาชิกตองชําระเงนิ
หรือหนี้ไดครบทุกสัญญา หากมีขอบกพรองท้ัง สองขอ ถือเปนสัญญาณเตือนภัยที่สําคัญ วา
สหกรณกําลังขาดเสถียรภาพทางการเงิน  
 ขอปฏิบัติน้ีสามารถนําไปประกอบใชกับเครือขายการเงินของกาญจนบรุี ได 
  โดยสรุปเครือขายการเงินของกาญจนบุรี ยงัไมสามารถดําเนินงานเต็มท้ังจังหวดั 
ยังกระจุกตวัเพียงคูธุรกิจที่ผูนําสหกรณไววางใจตอกัน และสามารถนําเงินของสหกรณที่ตนเอง
บริหารอยูไปปลอยฝากหรือใหกูกับอีกสหกรณหนึ่ง ทัง้หมดนี้เปนความไววางใจในเบื้องตนเทานั้น 
แตมีขอดีที่คอย ๆ พัฒนาไปเปนเครือขายอยางยั่งยืนได  
 
  จากการใชหลักเบื้องตน ในการประเมินสหกรณการเกษตรและสหกรณประเภท 
อ่ืน ๆในจังหวัดกาญจนบุรี มีความคลองตัวทางการเงินในระดับดี และดีมาก ถาเปนสหกรณออม
ทรัพย แตสําหรับเครือขายการเงินยังไมมีองคกรชัดเจน จึงไมสามารถประเมินการเงินได 
 
 
 
 
 
 



3.เครือขายการจําหนายขาวสาร 
 

 1) ความเปนมา  
 เครือขายขาวสาร เริ่มตนจากสหกรณการเกษตรทามะกา จํากัด สั่งซื้อขาวสารจากสหกรณ
การเกษตรเมืองรอยเอ็ด จํากดั การสั่งซื้อเปนรายเดือนหรือ 2 เดือน ตามความตองการของตลาด และ
สหกรณการเกษตรทามะกากจ็ะระบายขาวสาร ไปใหกับกลุมตาง ๆ ในพื้นท่ี แตสวนใหญแลวจะ
วางขายที่สํานกังานสหกรณ 
 สวนอีกเครือขายเปนเครือขายขาวสารท่ีมีอยูเดิม คือ สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ จํากัด 
สหกรณแหงนี ้มีโรงสีเปนของสหกรณ  การรับซื้อขาวเปลือกจากสมาชิกในตําบลหนองโรง และ
ตําบลพังตรุ   มาสีเปนขาวสาร ซึ่งมีพื้นที่ประชาชนมีอาชพีทํานาเปนสวนใหญ นอกจากนั้นเขตตําบล
หนองขาว อําเภอทามวงบางสวน ซึ่งการทาํธุรกิจโรงสีของสหกรณพฒันาชนบททุงสมอมีความ
เหมาะสม โดยประชากรในตาํบลทุงสมอ จํานวน 3,175 คน นอกจากจะมีอาชีพทํานาแลว ก็มีอาชีพ
เสริมเจียระไนพลอย แลแะอัญมณีตาง ๆ  
 2) การดําเนินงาน 
 การดําเนินการจัดทําเครือขายขาวสาร 
 ข้ันที่ 1 ประชุมผูจัดการและกรรมการสหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ รวมกับกลุมสตรีสหกรณ
ทุงสมอ กลุมสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรตําบลทุงสมอ โดยแจงใหทราบถึงผลการจําหนายขาวสาร
ใหแกสหกรณดวยกัน  เฉพาะที่สงขาวสารใหสหกรณและกลุมสตรีสหกรณ โดยเฉลี่ยเดือนละ 30,000 
– 50,000 บาท ที่ประชุมกลุมเห็นวา ทางกลุมจะไปซื้อขาวสารที่สหกรณอยูแลว และก็อยากใหผูแทน
กลุมกระจายขาวสารไปสูสมาชิกใหไดมากขึ้นกวาเดิม เพราะขอดีของสหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ
สามารถผลิตขาวสารไดตรงตามที่ผูบริโภคตองการ และสมาชิกสวนใหญนิยมบริโภคขาวสารจาก
สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ และสนับสนุนใหประสานกับกลุมสหกรณตาง ๆ เพื่อสั่งซื้อขาวสาร
จากสหกรณพัฒนาชนบททุงสมอไปจําหนายตอไป 
 
 ข้ันที่ 2 การประชุมเพื่อรับทราบปญหาจากการสั่งซื้อขาวสารจากสหกรณประกอบดวย 
สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ ชุมนุมสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี สหกรณปฏิรูปท่ีดินหนองสามพราน 
สหกรณ กรป.กลาง นพค.กาญจนบุรี (สอง) สหกรณปฎิรปูที่ดินหนองปรือ สหกรณการเกษตรทา
มะกา สหกรณในเขตปฏิรูปที่ดินเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณหมูบาน ปชด.หวยนํ้าขาว นอกจากนัน้ก็
เชิญผูแทนกลุมสตรีสหกรณหนองปลิง กลุมสตรีอาสาพัฒนาเกษตรตําบลบานหวยน้าํใส กลุมสตรี
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สหกรณบานหวยสะพาน และกลุมเยาวชนพัฒนาเมืองกาญจนบุรี ในการประชุมก็ใหทุกคนนําเสนอ
ปญหาการจัดซื้อขาวสาร จากการสอบถามโดยทีมวจิัยเหน็วา สวนใหญทั้งหมดที่เขารวมประชุมทุก
ครัวเรือน ซื้อขาวสารมาหุงกินกนั ไมมีครัวเรือนใดทํานาเลย สภาพปญหาที่นําเสนอ คือ ราคาขาวสาร
คอนขางสูงขึ้นทุกครั้งที่ไปซื้อกับพอคา ตาชั่งไมคอยเทีย่งตรง เก็บเงนิทันทีท่ีนําขาวออกจากรานคา
จําหนาย คุณภาพขาวสารปลอมปน ไมไดขาวสารที่ตองการ เพราะชาวบานมักจะรับประทานขาว กข. 
แข็งและทนตอความหวิ สําหรับผูใชแรงงานและเกษตรกร ในท่ีประชมุใหทุกคนเลาประสบการณใน
การซื้อขาวสารมารับประทานที่บานครัวเรอืนของตน โดยเลาถึงความประทับใจในการซื้อขาวสารมา
รับประทาน ในครัวเรือน และการรวมกนัในครั้งนี้เพื่อใหทุกสหกรณ ทุกกลุมไปสํารวจสมาชิกที่
บริโภคขาวสารตอคนตอวัน หรือตอคนตอครัวเรือน แลวนําขอมูลมาดูและรวมกันสั่งขาวสารตอไป 
 
 ข้ันที่ 3 การประชุมเพื่อดูขอมลูจากการทําเครือขายขาวสาร พบวา การจาํหนายขาวสารของ
แตละสหกรณขึ้นอยูกับขาวสารชนิดใด และอยูในชวงการทองเที่ยวหรือไม จากการสํารวจเบ้ืองตน 
เมื่อเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ 2549 ที่สหกรณตาง ๆ จําหนายขาวสารได โดยการจําหนายทั่วไปทั้ง
สมาชิกและไมเปนสมาชิกสหกรณ คือ 
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ตารางที่ 4.2 แสดงการซื้อขาวสารระหวางสหกรณ 
ท่ี สหกรณ…………………จํากัด กก บาท 
1 ชุมนุมสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี 300 3,600 
2 สหกรณการปฏิรูปที่ดินหนองสามพราน 1,762 21,150 
3 สหกรณ กรป.กลาง นพค.กาญจนบุรี (สอง) 600 7,200 
4 สหกรณการปฏิรูปที่ดินหนองปรือ 300 3,600 
5 สหกรณการเกษตรทามะกา 2,416 24,000 
6 สหกรณในเขตปฏิรูปที่ดินเศรษฐกิจพอเพียง 1,100 13,210 
7 สหกรณหมูบาน ปชด. หวยน้ําขาว 1,579 18,950 
8 กลุมสตรีสหกรณบานรางสาลี 100 1,200 
9 กลุมเยาวชนพัฒนาเมืองกาญจนบุรี 250 3,000 

10 กลุมสตรีบานหวยสะพาน 120 1,440 
11 กลุมสตรีสหกรณบานหวยน้ําใส 120 1,440 
12 กลุมสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรตําบลทุงสมอ 150 1,800 
13 กลุมสตรีสหกรณทุงสมอ 150 2,400 

 รวม 2,997 107,990 

 
 โดยเฉลี่ยราคาขาวสาร กก. ละ 12 บาท รวมคาขนสง สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ จะ
ไปสงใหในจุดที่ใกลที่สุดตามเสนทางที่รถผาน 
 การประชุมครั้งหลังน้ีทําใหทุกคนที่มาจากสหกรณและกลุมตาง ๆ เกิดความรู เห็น
ตัวเลขการสั่งซื้อขาวสาร หรือการบริโภคขาวสารแลวสามารถรวมกันสั่งซื้อได และทําให
สหกรณที่มีโรงสีสามารถซื้อขาวเปลือกมาสีเปนขาวสารเพื่อสํารองไวได การเรียนรูดังกลาวทุก
คนเห็นวา ควรจะมาหารือกันใหบอยที่สุด เพื่อจะไดเกิดความเขาใจรวมกันและจะสามารถ
ส่ังซ้ือขาวสารได 
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แผนภูมิที่ 4.5 เครือขายขาวสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกก.ทามวง 

สกก.เมือง
รอยเอ็ด 

สกก.พัฒนา
ชนบททุงสมอ 

สกก.กรป.กลาง 
นพค.กาญจนบุรี 

ชุมนุมสหกรณ
จังหวดั 

สก.ปฏิรูปท่ีดิน
หนองสามพราน 

สก.ปฏิรูปที่ดิน
หนองปรือ 

สก.ปฏิรูปที่ดิน
เศรษฐกิจพอเพียง 

สก.หมูบาน 
ปชด.หวยน้ําขาว 

กลุมสตรี
สหกรณ 

กลุมเกษตรกร 

สกก. พนมทวน 
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 3) วัตถุประสงคของเครือขาย  
การดําเนนิงานการสรางเครือขายขาวสาร มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชกิสหกรณ กลุม

เกษตรกร กลุมอาชีพ และวสิาหกิจชุมชน ไดรวมกนัสั่งซ้ือขาวสารจากสหกรณพัฒนาชุมชนทุงสมอ 
เปนแมขายใหม  และซื้อจากสหกรณการเกษตรในตางจังหวัด มีสหกรณการเกษตรทามวงและ
สหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด เปนแมขายเดิม  การจอดรถพักเพื่อลงขาวสารท่ีมาจากสหกรณใน
จังหวดัภาคอีสาน ก็จะสงที่สหกรณการเกษตร พนมทวน กับสหกรณการเกษตรทามวง เปนหลัก 
กรณีที่สหกรณการเกษตรเมือง มีการสั่งจํานวนมากก็จะมาสงใหที่ สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี 

4) แนวทางการดําเนินการ 
การดําเนนิงานของเครือขาย ในภาวะปกติที่สมาชิกเครือขายตองการบริโภคขาวในราคาต่ํา

และเปนขาวภายในจังหวัดกาญจนบุรี ก็สั่งตรงจากสหกรณการเกษตรพฒันาชนทบทุงสมอ เพื่อให
ตรงตามรสนิยมของเกษตรกรในพื้นที่บางกลุม และถาหากตองการขาวสารราคาที่สูงขึ้น เปนขาว
หอมมะลิจากภาคอีสาน ก็สัง่ไดที่สหกรณการเกษตรทามวง กับสหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด 
นอกจากนั้นกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ กลุมสตตรีสหกรณ ท่ีตองการสัง่ขาวสาร ก็ใหสั่งจากสหกรณ
การเกษตรทีใ่กลที่สุด อยูในอําเภอใดก็สั่งจากสหกรณการเกษตรในอําเภอนั้น 

5) ปจจยัแหงความสําเร็จ 
จุดแข็ง  สหกรณและผูนํากลุมตาง ๆ เนนผูนําที่เขามารวมสรางเครือขายเปนผูตัดสินใจแทน

กลุม ในเร่ืองราคา ปริมาณสั่งซื้อ ชนิดขาวสาร มีการกระทําเปนขบวนการหรือการจัดการเครือขายใน
การซื้อขายขาวสารที่เนนกําไรนอยแตเนนการใหบริการสมาชิกเกษตรกร สหกรณ กลุมองคกรตาง ๆ 
ซ่ึงเปนผูบริโภคสุดทาย การสรางเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูสรางความสัมพันธใกลชิดในระดับ ตําบล 
อําเภอและระดับจังหวัด ซ่ึงมีแกนนํามาประชุมหารือไดตลอดเวลา ผลลัพธทางธุรกิจคือการเนนความ
พอใจของสมาชิก  

จุดออน  การจัดซ้ือสินคา และการขายขาวสาร สวนมากไมมีการกําหนดแผนกลยุทธ ไมเนน
คูคาแตเนนที่ตัวสมาชิก การจัดขบวนการยังเปนคู ๆ ไมขยายใหกวางขึ้น เปนกิจกรรมซื้อขายธรรมดา 
ตองพยายามขยายใหพอคาไดเขามารวมในเครือขายตามแผนที่ไดกําหนดกันไว 

 



4. เครือขายกลุมอาชีพ 
 
 1) ความเปนมา 
 กลุมอาชีพ หมายถึง กลุมที่ประชาชนในชุมชน รวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมผลิตสินคา
หรือผลิตภัณฑ โดยเริ่มจากการผลิตขึ้นเพื่อกินหรือเพื่อใชภายในชุมชนแลวก็พัฒนาจนสินคาที่
กลุมผลิตขึ้นจนมีมาตรฐาน เปนที่แพรหลายออกไปจนผูซ้ือสนใจจะมาขอซื้อเพื่อไปใชหรือ
บริษัทหางรานจะนําไปจําหนายตอไป 
 กอนเขาไปทําการวิจัยเมื่อสิงหาคม 2548 การสํารวจกลุมอาชีพที่สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด รวม 173 กลุม และวิสาหกิจชุมชนอีก 745 กลุม มีผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมีตั้งแต
เครื่องประดับ เครื่องดนตรีไทย เครื่องใชภายในบานและหมวดอาหาร โดยมีสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเปนแมขาย 
 สวนในกลุมของสหกรณการเกษตร มีทั้งหมด 16 กลุม กระจายอยูเกือบทุกอําเภอ 
ภายใตสังกัดสหกรณภาคเกษตร และมีสํานักงานสหกรณจังหวัดเปนศูนยประสานแมขาย 
การสรางเครือขายในระดับอําเภอ  
 ขั้นที่ 1 การสํารวจผลิตภัณฑเบื้องตนของกลุมแตละชนิด ผลิตภัณฑที่เห็นวา พอจะ
รวมกันเปนเครือขายได โดยเฉพาะผาทอมือ 
 ขั้นที่ 2 การเชิญผูนํากลุมอาชีพมาประชุมที่สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ โดยมีกลุม
สตรีสหกรณหนองขาว ที่ผลิตผาทอมือและแปรรูปเปนเสื้อสําเร็จรูปจนไดรับรางวัล 5 ดาว การ
ประชุมก็จะสอบถามเรื่องปญหา การแกไขปญหา การดําเนินงานกลุมหรือแผนงานในอนาคต 
และความตองการความชวยเหลือจากรัฐ 
 ขั้นที่ 3 การประชุมเพื่อจัดทําแผนแกปญหา โดยใหสหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ เปน
แมขายในระดับอําเภอ ไดรวบรวมชางทอผาที่มีฝมือ ไดอบรมวางแผนการทอผา โดยผูจัดการ
สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ เปนหนวยงานจัดหาวัตถุดิบ การสั่งของ และการจําหนายให 
 ในสวนของทีมวิจัย ไดช้ีแจงถึง อุดมการณกลุม เพราะจะสะทอนใหถึงเปาหมายของ
การจัดตั้งกลุมสตรีสหกรณ วัตถุประสงคการจดตั้งกลุมสตรีสหกรณ เพื่อ 
 (1) กลุมสตรีสหกรณในสหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ ตองเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน 
โดยการพัฒนาอาชีพทอผา เปนการสรางงานในชุมชนใหเปนอาชีพที่มั่นคง 
 (2) กลุมสตรีสหกรณบานหนองขาว ตองสรางผลิตภัณฑผาทอมือใหเปนที่ยอมรับของ
ตลาด พัฒนาการตัดเย็บใหมีประสิทธิภาพ ผลิตสินคาไดตอเนื่อง ขยายตลาดออกสูตางจังหวัด 
และหากมีสงออกไดตองมี Band เปนของตนเอง กลองบรรจุภัณฑที่สวยงาม 
 (3) ตองสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน เชน ลวดลายผาที่เปนเอกลักษณของ
ชุมชนทองถ่ินหรือในระดับจังหวัด 
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 (4) เพื่อเปนศูนยการเรียนรูของคนในชุมชน และพยายามสรางเครือขายในชุมชน
ระหวางชุมชนในระดับจังหวัดดวยผาทอมือของคนในชุมชน 
 (5) เพื่อตองการใหกลุมพัฒนาใหเปนสินคาเดนที่เปนมาตรฐานของจังหวัด เชน  ไข
เค็ม เครื่องดนตรีไทย จักสาน ขนมกับผาทอมือบานหนองขาวของจังหวัดกาญจนบุรี และ
พัฒนาสูการเปนหมูบาน OTOP ในโอกาสตอไป 
 (6) สงผลกระทบเตือนเยาวชนใหมาใชเวลาวางเปนประโยชน สรางงาน 
 (7) ลดปญหาการวางงาน การยายที่อยูของชาวบานออกนอกพื้นที่ 
 (8) มีการอนุรักษส่ิงแวดลอมในพื้นที่ เพราะชุมชนตระหนักวา ชาวบานในชุมชน
สามารถสรางรายไดเองแลวก็จะมุงแสวงหาโอกาสไปประกอบกิจกรรมอยางอื่น ๆ ที่มีความ
มั่นคงกวา ตอไปในอนาคต 
 ขั้นที่ 4 การติดตามผลการประชุมในระยะ 4 เดือนแรกของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิจัย พบวา ตัวแปรสําคัญ คือ ผูจัดการสหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ ซ่ึงเปนแมขายสําคัญก็
พยายามผลักดันใหเกิดเครือขายการการทอผาขยายไปยังกลุมตาง ๆ เพิ่มขึ้น 
 ช้ันที่ 5 การสรางเครือขายระดับจังหวัด โดยเชิญผูนํากลุมอาชีพ และกลุมสตรีสหกรณ
มารวมประชุม เพื่อจัดเปนเครือขายระดับจังหวัด โดยมี 2 เครือขายซอนกันภายใน ดังนี้ 
  (1) เครือขายกลุมสตรีสหกรณที่อยูภายใตการสงเสริมดูแลของสํานักงาน
สหกรณจังหวัดกาญจนบุรี 
  (2) เครือขายกลุมอาชีพ ที่อยูภายใตการสงเสริมดูแลของสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

 

64 

 
แผนภูมิที่ 4.6 การเสรางเครือขายกลุมอาชีพในจังหวดักาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นที่ 6 การจัดทําเปนเครือขายเดียว โดยการใหแตละกลุมเครือขายกําหนดผูนํามาเพื่อ
จัดเปนเครือขายกลุมอาชีพกาญจนบุรี โดยใหผูแทนแตละกลุมตกลงกัน และใหหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของทั้งสหกรณจังหวัดและพัฒนาชุมชนจังหวัด เปนศูนยกลางประสานงานใหทั้ง 
2 เครือขาย ประสานความรวมมือกัน โดยเฉพาะการจัดหาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ ใน
การประกวดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาชุมชนจังหวัดก็จะเปนผูทําการจัดประกวด หลังจาก
การประชุมเครือขายกลุมอาชีพระดับจังหวัดแลว ก็มีการแลกเปลี่ยนสินคา และฝากสินคาไป
จําหนาย ทําใหลดตนทุนและลดคาใชจายของกลุมลงไดเปนจํานวนมาก 
 จากการสอบถามเบื้องตนกลุมอาชีพและกลุมสตรีสหกรณที่เคยนําสินคาไปจําหนาย
ดวยตนเองนั้น สามารถลดคาใชจายลงไดกลุมละ 3,000 – 7,000 บาท ในรอบ 7 วันที่ออกไป
จําหนายในงานเมืองทองธานี 
 ขั้นที่ 7 การประเมินเครือขาย ในเดือนที่ 10 ของการทําวิจัย โดยการออกพบปะกับ
ประธานหรือกรรมการกลุมอาชีพทั้งของสหกรณ และของพัฒนาชุมชน ปญหาที่พบ คือ 
  (1) สมาชิกกลุมยอย ๆ ยังไมเขาใจวิธีการรวมกันเปนเครือขาย แตกตางจาก
ผูนํากลุม 

สหกรณ
จังหวัด 

พัฒนาชุมชน
จังหวัด;oik=dk

กลุมสตรี
สหกรณ 

กลุมเยาวชน
สหกรณ 

กลุมสัจจะ
สหกรณ 

กลุมแมบาน
เกษตรกร 

กลุมอาชีพ 

กลุม OTOP
กรณ 

กลุมกองทุน
หมูบาน 

กลุม
ทองเที่ยว 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

วิสาหกิจ
ชุมชน 
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  (2) ผูนํากลุมทีไ่ดรับมอบหมายใหไปประสานงานกลุมภายในอําเภอของตน 
ยังไมทําหนาทีข่องตนไดเต็มที่ เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องคาใชจายในการเดินทางเสียและเสีย 
เวลาในการพบปะระหวางกนั 
  (3) เครือขายไมมีสถานที่ทํางานของเครือขาย นอกจากใชสํานักงานสหกรณ 
หรือพัฒนาชุมชนจังหวัด เปนที่ประสานงานหรือการประชุมชี้แจงในการนําสินคาไปจําหนาย
ตางจังหวัด 
  (4) ขาดบุคลากรในการประสานงานการตลาด ถากลุมใดมีพนักงานเปน
ลูกหลานทําการตลาดเกง เชน มีลูกประธานกลุมที่เขมแข็งหรือตัวประธานกลุม จะนาํสินคาไป
ฝากขายในรานขายของบริการนักทองเที่ยวในจุดตาง ๆ ภายในจังหวดั หรือรานคาตามเสนทาง
เขาสูกรุงเทพ แตกลุมอาชีพสวนใหญขาดบุคลากรที่เกงการตลาดดังกลาว 
  (5) กลุมขาดสมาชิกที่ผลิตสินคามีคุณภาพ เมื่อมีการสั่งสินคาปริมาณมาก 
กลุมจะผลิตสินคาไมไดตามใบสั่ง จึงสงผลใหเครือขายออนแอดวย 
  (6) เงินทนุกลาง เครือขายไมมีเงินทุนกลางของตนเอง การมาประชุม ก็อาศัย
คาใชจายของทีมวิจยั หรือรถราชการไปรับ เพราะประธานกลุมมาประชุมในเมืองตองมี
คาใชจายตาง ๆ ที่หัวคะแนนการเมืองไดสรางขึ้น คือ คาพาหนะเหมาจายคนละ 200 บาท คา
เสียเวลาในการประกอบอาชีพวันละ 200 บาท และคาอาหารวางหรือบหุร่ีคนละ 100 บาท รวม 
500 บาท/วัน ซ่ึงเปนคาใชจายเทากับหัวคะแนนนักการเมืองจายใหเมือ่เกณฑชาวบานมาฟงการ
ปราศรัยหรือการประชุมเพื่อตอนรับรัฐมนตรี ซ่ึงกลายเปนวัฒนธรรมคาใชจายอยางหนึ่งที่เปน
อุปสรรคตองานวิจยัแบบมีสวนรวมในอนาคต 
  (7) ตัวผูนําเครือขาย ไมมีเวลาประสานตองใหหนวยราชการเปนพี่เล้ียงคอย
ติดตอประสานงาน การประชุมและชวยเหลือในกจิกรรมตาง ๆ  
 2) การดําเนินงานของเครือขาย 
 การดําเนนิงานของเครือขาย เนื่องจากเครอืขายกลุมอาชีพ มีลักษณะเดน คือ ชนิดของ
ผลิตภัณฑมีจํานวนมาก ทั้งทีไ่ดการรับรองมาตรฐานและไมไดรับรองมาตรฐาน  การดําเนินเงิน
คือ ใหมีการประชุมเพื่อกําหนดผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานกับการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยใหผูนาํใน
ระดับอําเภอเปนหนวยประสานกับพัฒนาชมุชน เตรียมสนิคา ผูจะนําสนิคาไปจําหนาย 
เกษตรกร และบุตรหลานสมาชิกที่ตองไปทําหนาที่พนกังานการตลาด โดยสวนราชการจัดการ
อบรมให หนึ่งวัน รายละเอยีดเกีย่วกับการคัดเลือกสินคา การขนสง การเดินทางและคาใชจายที่
รัฐจัดใหกับในสวนที่เครือขายตองออกคาใชจายเอง 
 3) วัตถุประสงคของเครือขาย คือ ตองการใหสมาชิกเครือขายไดพยายามพัฒนา
ผลิตภัณฑของตนเองใหไดมาตรฐาน สามารถนําไปเจาะตลาดไดในตางประเทศ สรางรายไดให



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

 

66 

คนในชุมชน ยกฐานะทางเศรษฐกิจในครัวเรือนของเกษตรกร แกไขปญหาความยากจนที่มีอยู
ของคนในชุมชน แกไขปญหาการวางงาน การสงเสริมใหใชทรัพยากรในทองถ่ิน เมือ่ชุมชนได
เห็นความสําคัญวาทรัพยากรในทองถ่ินสามารถแปลงเปนเงินได ชาวชุมชนก็จะนึกอนุรักษ
ทรัพยากรและหวงแหนทรัพยากรนั้นๆ เกดิขึ้นเอง 
 4) แนวทางการดําเนินงาน  เครือขายกลุมอาชีพ มีแผนงานการตลาดชัดเจน ตาม
แนวทางที่สวนราชการกําหนดไว  สวนกลุมอาชีพใดทีย่ังไมสามารถพัฒนาผลิตภณัฑใหได
มาตรฐานสวนราชการจะจดัครูที่มีความชํานาญจากโรงเรยีนสอนอาชีพ และสารพัดชางไป
สอนใหไดรับความรู สวนงานการตลาด ตามที่กําหนดไว คือ การจัดแสดงและจําหนายสินคา
จากกลุมอาชีพ เดือนละ 2  คร้ัง ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2549 จนถึงเดือน เมษายน 2550 และใน
เดือน กุมภาพนัธ 2550 หนวยราชการจะจดัอบรมฝกอาชีพให ทกุอาชีพที่ชาวบานตองการ โดย
มีพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรม จังหวดัชวยเหลือ  
 5) ปจจยัแหงความสําเร็จของเครือขาย เนื่องจากเครือขายอาชีพเปนกลุมขนาดเล็ก 
เครือขายจะสําเร็จเกิดจาก  
  5.1) หนวยงานราชการ ที่เปนพี่เล้ียงสนับสนุน คือ พัฒนาชุมชน สหกรณ 
อุตสาหกรรม โรงเรียนสารพัดชาง สอนอาชีพ พาณิชยและกระทรวงวฒันธรรม ซ่ึงงบผูวา ซีอี
โอ ไดจัดใหกลุมอาชีพในรูปแบบการฝกอบบรมพัฒนาวัสดุการผลิต การหีบหอ การสรางตรา
สัญลักษณและรวมถงึการทดสอบตลาด 
  5.2) ผูนํากลุมอาชีพ ซ่ึงผูนํามีหลายแบบทัง้ที่เปนพอคาแมคาซึ่งกลุมของตน
สามารถ ผลิตสินคาขึ้นมาเปนผลิตภัณฑทีไ่ดมาตรฐานและตนเองทําหนาที่ออกจําหนายอยาง
เดียว ผูนําอีกแบบหนึ่งที่เสียสละทําหนาที่เปนผูผลิตอยางเดียว และพยายามสอนใหสมาชิกกลุม
คนอื่น ๆ ผลิตสินคาแบบตนเอง เชน หมวดจักสาน อาหารและหัตถกรรมเพชรพลอย ผูนํายัง
เสนอใหรวมเขาเปนกลุมเครือขายจังหวัด จัดหาตลาด สรางตรายีหอของตนเองขึ้น ผูนําจึงมี
สวนสําคัญที่จะสรางใหเครือขายดําเนนิงานไปได 
  5.3) สมาชิกกลุม การที่กลุมมาเปนเครือขาย สมาชิกในกลุมยอยตองสรางกลุม
ตนเองใหเขมแข็งกอน ดังนัน้สมาชิกในกลุมยอยจึงมีสวนสําคัญในการผลักดันใหกลุมตนเอง
เขาใจความเปนเครือขาย และกลุมจึงสงผูนํามารวม  
  5.4) ผลประโยชน จากการสํารวจและรวมดาํเนินการประชุมและเปลี่ยน
ความรูทุกเวท ีทุกระดับ ผลประโยชนที่กลุมและสมาชิกกลุมจะไดรับเมื่อมารวมเครือขายแลว 
คือ อะไร คําตอบ คือ การไดรูจักกัน เกิดความสนิทสนมไววางใจกนักอน แลวประโยชนเปน
ทุนทรัพย หรือตัวเงินมาแทนในที่สุดเมื่อกิจกรรมเครือขายไดดําเนินไปแลว 
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โดยสรุป เครือขายกลุมอาชีพจะมีความมั่นคงอยูไดตองประกอบดวยงานราชการที่คอย
ชวยเหลือ  รวมทั้งผู และผลประโยชนที่จะไดกับสมาชิกกลุมทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 
 
 
 
 



5.เครือขายปุย 
 1) ความเปนมา  
 วัตถุประสงค เพื่อการจัดทําเครือขายปุยของขบวนการสหกรณในจังหวัดกาญจนบุรี 
 แนวคิด เนื่องจากในจังหวัดกาญจนบุรี สหกรณการเกษตรตาง ๆ ไดดําเนินการสั่งซื้อ
ปุยเคมีมาจําหนายปละหลายตัน โดยเฉพาะสมาชิกสหกรณการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี มีอาชีพ
ทํานา ทําไรขาวโพด สวนผลไม พืชผักสวนครัวตาง ๆ จึงทําใหแตละปสมาชิกใชปุยเคมีจํานวนมาก 
และในระยะหลังทางราชการสงเสริมใหใชปุยอินทรีย จึงทําใหสมาชิกสหกรณปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชปุยจากปุยเคมีมาเปนปุยอินทรียจํานวนมากขึ้น ดังนั้น จะดําเนินการอยางไรใหเกิด
การรวมมือกันซื้อปุยในปริมาณมาก ๆ แตราคาไดลดลง  และสงถึงสหกรณการเกษตรปลายทาง
เหมือนเดิม โดยเนนการใชปุยอินทรียตามแนวโนม ผูบริโภคผักปลอดสารพิษในปจจุบัน 
 สภาพความเปนจริง ในจังหวัดกาญจนบุรี มีการเชื่อมโยงการซื้อขายปุยเคมี และปุยอินทรีย
ระหวางสหกรณดวยกันหลายสหกรณ ดังนี้ 
 

แผนภูมิท่ี 4.7 การเชื่อมเครือขายปุยเดิม ในจังหวดักาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนั้นยังมีวงยอย ๆ หรือคูคาของแตละสหกรณท่ีมีความใกลชิดระหวางผูจัดการดวยกัน  เชน 

 

สกก.เมือง
กาญจนบุรี 

สกก.กรป กลาง นปค.
กาญจนบุรี(สอง) 

สกก.พนมทวน 

สผน.บานหนองบัว 

สกก.สกต.
กาญจนบุรี 

ชุมนุมสหกรณ
จังหวดักาญจนบุรี 
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แผนภูมิที่ 4.8 การเชื่อมเครือขายยอยเดิมเรือ่งปุย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การเชื่อมโยงเครือขายปุยเคมีปุยอินทรียแตละเดือนมีมูลคาเฉล่ียประมาณมากกวา 
2 ลานบาท ท้ังซ้ือดวยเงินสด และแลกเปลี่ยนดวยขาวสาร และอุปกรณการเกษตรอื่น ๆ การ
ประสานเครือขายปุยจะอยูในวงเล็ก คือ สหกรณเพียงไมกี่สหกรณที่เขามาดําเนินงานสั่งซ้ือรวมกัน 
คือ สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี เปนแมขายและจะไปซื้อจากสหกรณการเกษตรพนมทวน 
แลวรวบรวมไปใหสหกรณตาง ๆ เชน สหกรณผูใชนํ้าหนองบัว สหกรณ กรป.กลาง นพค 
กาญจนบุรี(สอง) จํากัด ชุมนุมสหกรณกาญจนบุรี นอกจากนั้นสหกรณการเกษตรเมือง ยังไปซื้อปุย
จากสหกรณการตลาดลูกคา ธกส. มาจําหนายใหสมาชิกและจําหนายใหสหกรณอ่ืน ๆ  
  นอกจากการจับคูซื้อปุยก็มีอีกหลายคู เชน สหกรณผูใชนํ้าทามวงรวมใจสามัคคี 
ขายปุยอินทรีย และปุยเคมีใหกับสหกรณผูใชน้ําทามวงแผนดินทอง 
  สวนกลุมเกษตรกรที่เขามารวม ไดแก กลุมเกษตรกรบานควนยาง ผลิตปุยข้ึนใช
เอง และจําหนายไปยังสหกรณการเกษตรทามวง และสหกรณการเกษตรพนมทวน 
  เครือขายปุยนับวาเปนเครือขายที่มีปริมาณเงินหมุนเวียนสูงที่สุด รองจากเครือขาย
การเงิน การเริ่มดําเนินงานสรางเครือขาย คือ 
  ข้ันที่ 1 นัดประชุมผูนําสหกรณ โดยเฉพาะฝายจัดการ และกรรมการสหกรณ 
พนักงานการตลาดของสหกรณที่ดําเนินงานซื้อ – ขายปุยกันอยูกอนแลว ไดแก สหกรณการเกษตร

สผน.ทามวง 
รวมใจสามัคค ี

สผน.ทามวง 
แผนดินทอง 

สกก.พนมทวน 

กลุมเกษตรกร
บานดงยาง 

สกก.ทามวง 
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เมืองกาญจนบุรี จํากัด สหกรณการตลาดลูกคา ธกส. จํากัด ชุมนุมสหกรณ กรป.กลาง นพค 
กาญจนบุรี (สอง) จํากัด สหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด และสหกรณผูใชน้ําหนองบัว จํากัด ที่
ประชุมตองการใหชุมนุมสหกรณจังหวัดเปนแมขาย แตยังไมพรอมในเรื่องการจัดการ และใน
ขณะเดียวกันทางสหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด ท่ีเคยสั่งตรงจากบริษัทก็กลัววา ถาส่ังจาก
ชุมนุมสหกรณจังหวัดราคาปุยจะสูงหรือไม ก็ยังไมสามารถตอบได แตถาจะใหพนมทวนเปนแม
ขายก็ยินดีแตตองสอบถามบริษัทดูกอนวา จะขนสงถึงสหกรณเมือง และชุมนุมสหกรณจังหวัดจะ
คิดราคาขนสงเพิ่มจํานวนกระสอบละเทาไหร โดยสภาพความเปนจริง และสหกรณการเกษตรพนม
ทวน จํากัด สั่งจากบริษัทในจังหวัดสุพรรณบุรี  ที่เปนตัวแทนเพราะระยะทางใกลกวาสั่งจากอําเภอ
เมือง ในบรรดาสหกรณที่ส่ังปุย สาํหรับพืชไรดวยกัน สหกรณพนมทวนสั่งไดราคาถูกที่สุด 
  สําหรับประชุมคร้ังแรกก็ใหเสนอสหกรณแตละแหงไปสํารวจราคาปุยที่สมาชิก
ใชอยูปจจุบัน จํานวนและชวงเวลาที่จะใชปุย แลวนําขอมูลมาดูกันใหมในครั้งตอไป 
 
  ข้ันที่ 2 การประชุมเพื่อจัดทําเครือขายปุย โดยรวบรวมตัวแทนแตละเดือนมีการใช
ปุยเคมีประมาณ 50 – 60 ตัน และปุยอินทรีย ประมาณ 9 – 12 ตัน เพราะแตละเดือนจะใชไมเทากัน 
สําหรับพืชไร ขาวโพด ออย จะใชประมาณเดือนพฤษภาคม มิถุนายน ปริมาณการใชย่ิงสูง สวนปุย
อินทรียก็เชนกัน ใชตั้งแตประมาณเมษายน จนถึงมิถุนายน การประชุมครั้งหลังมีกลุมสตรีสหกรณ
นิคมทองผาภูมิ กลุมสตรีสหกรณบานหนามแดง และสหกรณการเกษตรดานมะขามเตี้ย เขารวม
ดวย จึงทําใหปริมาณการใชปุยย่ิงสูงขึ้น แตก็ยังลังเลเรื่องการเปนแมขาย และลูกขายกันอยู 
เนื่องจากทุกสหกรณผูจัดการยังไมแนใจเรื่องคาขนสง และผูจัดการบางคนเสนอใหกรมสงเสริม
สหกรณชวยเหลือคาขนสงปุย เพื่อเปนการลดตนทุน แตทีมวิจัยไดช้ีแจงไปวา ตองชวยตนเอง 
เพราะหากกรมสงเสริมสหกรณเขาไปชวยเหลือจะเกิดการร่ัวไหล และไมเกิดประโยชนกับสหกรณ 
และหลายสหกรณพูดถึงการชวยเหลือการขนสงลําไย ทีมวิจัยก็ตอบไปวาเปนนโยบาย และเปน
ประเด็นละเอียดออน อาจจะเปนไปไดในอนาคต ถาราคาน้ํามันราคาสูงขึ้น ที่ประชุมสรุปใหแตละ
สหกรณไปส่ังตามเดิม คือ ส่ังจากบริษัทใด หรือที่ใดขายราคาต่ํากวา และขนสงถึงสหกรณของตนก็
ใหสั่งจากบริษัทนั้น 
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  ข้ันที่ 3 การติดตามสอบถามเรื่องการจัดซื้อปุย ผูจัดการและผูแทนสหกรณที่เปน
พนักงานการตลาด และกรรมการสหกรณสวนใหญก็ยังไมไดใหใคร หรือสหกรณใดเปนแมขาย
ชัดเจน เพียงแตติดตอโทรถามกันแลวสงปุย กรณีที่ราคาพอจะสูไหว และเงื่อนไขการขนสงเปนที่
พอใจ 
  ประเด็นตอมา ปญหาเรื่องการรณรงคการลดใชปุยเคมี หลายสหกรณไมสามารถ
รณรงคได เพราะพืชแตละชนิดตองการปุยเคมีแตกตางกัน เชน หอมใหญ และขาวโพดฟกออน ถา
ใชปุยอินทรียผสมกับปุยเคมี และหัวหอมขนาดจะไมเทากัน ขาวโพดฟกออน ฟกจะไมเทากัน ทํา
ใหโรงงานรับซื้อกดราคาผลผลิตอีก จึงสงผลเสียตอสมาชิกโดยตรง แตพอถามถึงพืชท่ีสมาชิกปลูก
ไวรับประทานในครัวเรือนสมาชิกนั้นใชปุยอะไร คําตอบ คือ ใชปุยอินทรีย แมหัวผักกาดหรือฝก
ขาวโพดจะไมเทากันก็รับประทานได 
  การสํารวจปุยจากผูจัดการหรือตัวแทนสหกรณมาเพียงเฉพาะสหกรณในพื้นที่ราบ 
แตสหกรณในอําเภอที่อยูหางไกลก็ไมไดมารวม เชน อําเภอสังขละบุรี บอพลอย ศรีสวัสดิ์ หนอง
ปรือ เลาขวัญ หวยกระเสา และไทรโยค หากรวมทั้งจังหวัดเฉพาะในขบวนการสหกรณประมาณ
การใชปุยเคมีไมต่ําจากเดือนละ 50 ลานบาท หรือไมต่ําจาก 100 ตัน 
  หลังจากการประชุมก็ยังสรุปไมชัดเจน แตผูแทนสหกรณการเกษตรพนมทวน 
จํากัด เห็นวา  การสั่งซ้ือปุย ยาปราบผานสหกรณการเกษตรพนมทวน จะไดราคาต่ํากวา จงึใหแตละ
สหกรณไปสืบราคาจากแหลงอ่ืน ๆ และถาแพงกวาก็ใหสั่งจากสหกรณการเกษตรพนมทวน และ
สหกรณการเกษตรพนมทวน จะเปนเอเยนต และสงไปใหสหกรณเมืองเหมือนเดิม จากนั้นสหกรณ
เมืองก็จะกระจายไปยังสหกรณตาง ๆ 
  สวนสหกรณการตลาดลูกคา ธกส. ก็มีการสั่งปุยโดยตรงอยูแลว จากความรวมมือ
ของ ธกส. ซึ่งทําสัญญากับบริษัทปุย ฉะนั้น สกต.จะส่ังปุยไดถูกเชนกัน และถาจะสั่งผาน สกต. ก็
ยินดี  

การจัดเครือขายปุยในกาญจนบุรีจึงเกิดขึ้นยากที่จะใหเปนวงเดียว  เพราะ
ประโยชนจากสวนลด ซ่ึงสหกรณผูสั่งไดรับแตกตางกัน จึงทําใหเกิดเครือขายเดียวกันไดยาก แต
ทีมวิจัยไดพยายามทําแลวไดเครือขาย ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 4.9 เครือขายปุยของกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 2) การดําเนินงานของเครือขาย  
 สําหรับเครือขายปุยยังดําเนนิงานในรูปของธุรกิจท่ีเปนคูคาระหวางสหกรณกับสหกรณ 
บริษัทปุยกับสหกรณ  โดยการสั่งซื้อปุยเคมี คือ สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี เปนแมขาย
รวบรวมการสัง่ซื้อปุย จากสหกรณตาง ๆ และกลุมเกษตรกร ตาง ๆ แลวสงคําสั่งนั้นใหบริษัทปุย
เพื่อสอบถามราคา แลวประสานกลับไปยงัสหกรณและกลุมตาง ๆ การดําเนินงานมกีารสั่งซื้อปุย
เพิ่มมากขึ้นทีผ่านสหกรณการเกษตรเมือง กรณีที่ปุยของสหกรณการเกษตรเมืองสั่งจากบริษัท
โดยตรงราคาสูง ก็จะสอบถามไปยังสหกรณ สกต.ลูกคา ธกส. กาญจนบุรี เพื่อจะสั่งปุยไดราคา
ลดลง หรือสหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด ชวงเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน การจัดเวทีทําให
สมาชิกกลุมเครือขายปุยเพิ่มมากขึ้น 
 3) วัตถุประสงคของเครือขาย เนื่องจากเครอืขายปุยเปนกจิกรรมการรวมซื้อ จึงตอง
คํานึงถึงราคาที่ต่ําและคุณภาพปุยมีมาตรฐาน สมาชิกตองไดรับปุยตรงเวลาทันการใชตามฤดูกาล
เพาะปลูก และใหความสะดวกสงถึงบานสมาชิกหรือจุดที่ใกลที่สุด รวมถึงการสงเสริมการลดการ
ใชปุยเคมีลงดวย แตใหใชปุยอินทรียแทน 

สกก.เมืองกาญจนบุรี 

สกก.สกต. ธกส.
กาญจนบุร ี สกก.พนมทวน 

บริษัทปุย 
บริษัท สมาชิก 

กลุม 

สกก.ตาง ๆ กลุมตาง ๆ สมาชิก 

วิสาหกจิ
ชุมชน 
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 4) แนวทางการดําเนินงาน  การดําเนนิงานการสรางเครือขายการใชปุย และการซื้อปุยเคมี
ของสหกรณ กลุมเกษตรกร และกลุมอาชพีตาง ๆ บางกลุม ท่ียังใชปุยเคมี โดยการรวมเวทีประชุม
ชาวบานและผูนําสหกรณ ผูนํากลุมเกษตรกร ในการสั่งซื้อปุยแตละคร้ัง โดยหัวหนาหรือผู
ประสานงานเครือขายในกลุมจะสํารวจความตองการ ปุย ชนิด สูตรของปุยปริมาณและพืชท่ีปลูก 
แลวสงขอมูลใหสหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี  หรือสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา 
ธกส. และสหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด ท้ัง 3 หนวยงานจะสอบราคาวาที่ใดสั่งไดถูกมี
เงื่อนไขดีที่สุด ก็จะใหสหกรณนั้น สั่งซื้อมาใหกับสหกรณอ่ืน ๆ ตอไป 
 5) ปจจยัแหงความสําเร็จ เนื่องจากเครือขายปุย เปนกิจกรรมตอเนื่องกับกิจกรรมการปลุก
พืช เครือขายจะดําเนินงานไปไดก็ตองไดรบัผลกระทบจากราคาพืชผลท่ีสูง เกษตรกรก็จะมีความ
ตองการปุยสูงขึ้นดวย นอกจากนั้นจากบรหิารธุรกิจปุยของแมขายคือสหกรณการเกษตรเมือง ตอง
ระบบท่ีเอ้ือประโยชนตอสมาชิกเครือขาย คือสหกรณ กลุมเกษตรกร และกลุมอ่ืน ๆ ทีเขามารวม
เปนเครือขาย นอกจากนั้นผูกลุมที่เขามาเปนตัวแทนกลุมตองมีขอมูลพรอมจะแลกเปลี่ยนกับ
เครือขายในการทําธุรกิจปุย เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นคือ ความไววางใจตอกัน การชวยเหลือดาน
วิชาการ เชน รณรงคการลดการใชปุยเคมี และเขาสูเครือขายเกษตรอินทรียในระยะยาว 



6. เครือขายผูจัดการและพนักงานสหกรณ 
 
 1) ความเปนมา  
 ความเปนมา จากการสํารวจกิจกรรมเกีย่วกับผูจัดการสหกรณในจังหวัดกาญจนบุรีเบื้องตน
พบวา จังหวดักาญจนบุรี มีการจัดตั้งชมรมผูจัดการ และพนักงานสหกรณ ตามแนวคดิของสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย โดยมีจํานวนผูจดัการและตําแหนงอ่ืน ๆ ที่ทําหนาที่ผูจัดการจํานวน 17 คน 
และที่มาพบปะพูดคยุกันเปนประจํา ไดแก สหกรณการเกษตร และสหกรณออมทรัพยที่อยูในเขต
เมือง จํานวน 10 คน การพบปะหารือแตละคร้ัง ไมเปนทางการ จะผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพจัดเล้ียง
นํ้าชา กาแฟ เปนสวนใหญ นอกจากอาหารวางแลวก็จะมีการจัดทัศนศึกษากนัปละคร้ัง โดยเฉลี่ย 
 วัตถุประสงค การจัดตั้งชมรมผูจัดการและพนักงานสหกรณ เปนการสรางความสามัคคีใน
กลุมผูจัดการ ใหมีความสนทิสนม และสามารถขยายการชวยเหลือกันได ทั้งเรื่องงานสหกรณและงาน
อ่ืน ๆ ที่ไมเกี่ยวกับสหกรณ นอกจากนั้น รวมตัวกันเพื่อรับนโยบายตาง ๆ จากหนวยราชการไปปฏิบัติ
ในสหกรณ กลุมสมาชิก และตัวสมาชิกสหกรณใหเกิดการพัฒนาตามวัตถุประสงคของรัฐ 
 ขอเท็จจริง จํานวนพนักงานสหกรณเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2548 ท้ังจังหวดักาญจนบุรี มจีํานวน 
102 คน จํานวนพนักงานมากที่สุด ไดแก สหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด 15 คน รองลงมา
สหกรณการเกษตรเขื่อนเจาเณร สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. และสหกรณการเกษตร
ทามวง มีจํานวนสหกรณละ 12 คน สวนสหกรณอืน่ ๆ ลดหลั่นกนัไป นอยที่สุดมีคนเดียว 
 การสัมมนาของพนักงานสหกรณตาง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อป 2546 โดยมีขอมูล 
สรุปวา 
 1. พนักงานสหกรณยังขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีความรูสึกไมมั่นใจในตําแหนง
หนาท่ีการงาน 
 2. สหกรณไมมีการสงเสริม และพัฒนาบุคคลของตน ใหมีความเจริญกาวหนา และมทีักษะ
ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาในเรื่องการอบบรม การดูงานและการเพิม่ทักษะ สวนใหญเกิดจากการ
สนับสนุนของฝายรัฐ คือ กรมสงเสริมสหกรณ 
 3. ในสหกรณภาคเกษตรสวนใหญ โครงสรางการบริหารงานบุคคล ตําแหนงงาน และ
จํานวนอัตรากาํลังเจาหนาทียั่งไมเหมาะสม และขาดประสทิธิภาพ 
 4. ปริมาณงานการใหบริการสมาชิกมากเกนิไป จนบางครั้งไมสามารถแบกรับปริมาณงานไว
ไดเพยีงคนเดยีว 
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 5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร โทรสาร โทรศัพท ของสหกรณมีการ
สนับสนุนนอยเกินไป จนทาํใหการปฏิบัตไิมสะดวก 
 นอกจากนั้นกอนที่ทีมวิจยัจะเขาไป ชมรมผูจัดการสหกรณจังหวัดกาญจนบุรีไดกําหนด 
กรอบการพัฒนาชมรม โดยมีประธานชมรม และเวยีนกนัเปนเจาภาพ โดยเนนเรื่อง การกํากับและ
สงเสริมประสิทธิภาพการบรหิารงาน และการจัดการสหกรณในแผนกตาง ๆ ใหกาวหนา โดยเนน
การบริการสมาชิกเปนสําคัญ และภาระในสหกรณที่สําคญั คือ ตัวผูจัดการ ตองไปดแูลสรางขวัญ 
กําลังใจ ความเปนอยูของพนักงานอยูใตบงัคับบัญชาอยางเปนกันเอง และดําเนินงานรวมมือกับ
คณะกรรมการของสหกรณ นอกจากนั้นใหทําหนาที่ประสานงานดานธุรกิจและกจิกรรมระหวาง
สหกรณกับหนวยงานราชการการปฏิบัติเพื่อสรางเครือขายพนักงานสหกรณ 
 2) การดําเนินงานของเครือขาย 

ข้ันที่ 1 โดยการจัดประชุมผูจดัการ ท่ีเปนชมรมมากอนตามความสมัครใจ และความ
พรอมของผูจัดการแตละคน ใหมาเลาเหตกุารณตาง ๆ คนละ 5-10 นาที ทีมวิจยัใชเวลาประมาณ 2 – 3 
ช่ัวโมง หลังจากการประชุมเครือขายปุย และเครือขายขาวสารแลว 
  พนักงานสหกรณและผูจดัการหลายทานไดเลาถึงประสบการณการเขามาทํางานใน
สหกรณ ความภูมิใจและความเสียใจที่เกิดขึ้น และใหแตละคนสรางกรอบการจะดําเนินงานในรูปของ
ชมรมพนักงานสหกรณ หรือชมรมผูจัดการตามความถนดัของแตละบุคคล จากขอเสนอตาง ๆ พอจะ
สรุปเปนกรอบไดดวย 
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แผนภูมทิี่ 4.10 แสดงเครือขายผูจัดการและพนักงานสหกรณกาญจนบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากโครงสรางดังกลาว พนักงานสหกรณสวนใหญเหน็วา การรวมตัวของพนักงานสหกรณ
ในจังหวดักาญจนบุรียังไมมีความชัดเจน และการประชมุแตละคร้ัง พนักงานไมวางตรงกันทุกคน 
เพราะตองออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ซ่ึงแตกตางกับพนักงานสหกรณออมทรัพยที่ทํางานเหมือนกับ
พนักงานธนาคาร แตพนักงานทุกคนอยากใหมีองคกรของพนักงานสหกรณมีความเขมแข็งของชมรม
พนักงานสหกรณ ทุกคนเหน็วา จะขึ้นอยูกับกรรมการและผูจัดการ ถากรณีผูจัดการเขมแข็ง แต
คณะกรรมการไมใหเขารวมก็จะเกิดความขัดแยงกันภายในองคกร และจะทาํใหขบวนการสหกรณมี
แตความขัดแยงกันในที่สุด 
 การประชุมสรุปไดวา ใหผูจัดการและพนักงานที่เปนตัวแทนเขาประชุม กลับไปทําความ
เขาใจกับคณะกรรมการของแตละสหกรณ และทางทีมวิจัยจะคอยเชื่อมบทบาทของสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ท่ีจะดําเนินการในเรื่อง “กองทุนเล้ียงชีพพนักงานสหกรณ” 
 

พนักงานสหกรณ2 

พนักงานสหกรณ 1 

พนักงานสหกรณ 6 

พนักงานสหกรณ 5 

ชมรมผูจัดการและ
พนักงานสหกรณ พนักงานสหกรณ 3 

สันนิบาตสหกรณ 4 กองทุนเล้ียงชพี 
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  ข้ันที่ 2 ไดออกดูการปฏิบัตงิานของพนักงานในแตละสหกรณ ความตองการตาง ๆ 
ท่ีพนักงานสหกรณยังขาดแคลน เชน การออกไปปฏิบัติหนาท่ีคาใชจาย คาเดินทาง คาน้ํามันจํากัด 
พนักงานสินเชื่อและการตลาดจะมีตนทุนสูง แตพนักงานจะพอใจที่ไดอยูกับครอบครัว แมวาภายใน
ใจติดอยูท่ีสหกรณไมมีความมั่นคง แตพืน้ฐานความคดิวา ไมมั่นคงโดยเทยีบเคียงจากงานราชการ ซ่ึง
แตกตางจากพนักงานสหกรณออมทรัพยทีคิ่ดวา มีความมั่นคงสูง แตอยางไรก็ตามโครงสราง
รายละเอียดเกีย่วกับจัดตั้งชมรมผูจัดการของพนักงานสหกรณใหชมรมยึดหลักการสมานฉันท สราง
ความสามัคคี และใหพนกังานสรางผลงานใหเปนทีย่อมรบัและนาเชื่อถอืแกสมาชิกสหกรณ 
  นอกจากนั้น พนักงานสหกรณไดขอคําปรึกษาหลายเรื่อง และตองการใหขาราชการ
สงเสริมสหกรณ ดูแลเปนประจําทุกวัน แลวมาประจําการถาวร เหมือนกับสหกรณอําเภอในสมยักอน 
เพราะจะไดปรึกษาปญหาตาง ๆ พรอมกับขอแนะนํา เพือ่การตัดสินใจของบุคลากรในสหกรณ
เกี่ยวกับการแกไขปญหาตาง ๆ  
   

ข้ันที่ 3 การจัดประชุมเพื่อใหเกิดความสัมพันธ โดยใหแตละคนที่เขารวมประชุม
สวนใหญเปนผูจัดการ การหารือ เพื่อใหเกดิเครือขายผูจดัการของพนกังานสหกรณเต็มรูปแบบ หลาย
คนคงเห็นวา ควรจะมกีฎหมายรองรับเหมือนกับสหภาพแรงงานของรัฐวิสาหกจิ แตอยางไรก็ตามก็
เพียงแตตองการใหเกดิการรวมมือภายในพนักงานสหกรณ ของจังหวดักาญจนบุรีเทานั้น การ
รวมกลุมของฝายจัดการยังมคีวามออนแอในรูปของการรวมกลุม เพื่อนําประโยชนใหกับพนักงาน 
เพราะยังไมมีเงินทุนของกลุม การมาประชุมการรับประทานอาหารวางแตละคร้ังก็ใชงบสวนตัวของ
ผูจัดการแตละคน สวนใหญไมไดใชเงินสหกรณ 
 
 3) วัตถุประสงคของเครือขาย 
 เนื่องจากการจดัตั้งชมรมผูจัดการสหกรณการเกษตรและมีการรวมผูจดัการและพนกังาน
สหกรณมาเปนชมรม และตอมาเห็นวาเมื่อมาจัดเวทีหลายคร้ัง ควรจะเปนเครือขายดานวิชาการ โดยมี
ผูจัดการและพนักงานจากสหกรณตาง ๆ มารวมประชุมกันอยางนอยเดือนละครั้ง เปาหมายของ
เครือขายคือการเผยแพรความรูการดําเนินธุรกิจของสหกรณใหแกกันและกันระหวางผูจัดการดวยกัน 
และการประสานธุรกิจทุกอยางที่สหกรณมปีญหา โดยใหทุกคนรวมแสดงความเห็นเมื่อมีการจัดเวที
ปรึกษาหารือกนั 
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 4) แนวทางการดําเนินงาน  
 การจัดตั้งชมรมผูจัดการ และขยายมาเปนพนักงานสหกรณทุกสหกรณ เขามารวม โดยมีการ
ดําเนินงาน คือ มีการพบปะปรึกษากันทกุเดอืน และสหกรณใดท่ีวางและมีพนักงานเขารวมหรือไมก็
ได  แนวทางการพบปะพูดคยุ คือ เร่ืองธุรกิจ-คือ ธุรกิจของสหกรณ การตรวจสอบสินเชื่อของสมาชิก
ซํ้าซอน การเรงรัดชําระหนี้ การคาขายพืชผลทางการเกษตรของสมาชิก การซื้อปุย การจัดอบรมการ
ฝกปฏิบัติการผลิตปุยอินทรีย รวมกับกลุมเกษตรอินทรีย การสรางผูนําในสหกรณใหไดรับการอบรม
แสวงหาความรูใหมจากหนวยงานภายนอก 
 5) ปจจยัแหงความสําเร็จ  
 เครือขายผูจัดการเปนเครือขายวิชาการที่แทจริง ไมมีการดําเนินธุรกจิใด นอกจากใหมารับ
ความชวยเหลอืกดานความรู การปรึกษา โดยบางครั้งก็เชญิเจาหนาที่สงเสริมสหกรณในจังหวดั
มารวมดวยการสรางความใกลชิดตอกัน การนําเสนอปญหาใหเวทีและใหสหกรณอ่ืน ๆ ชวยแกไข
ปญหานั้น นําเสนอในรูปแบบของความคิดเห็น ความสําเร็จของเครือขาย คือ การมีตัวแทนที่มีความรู 
เขาใจในสหกรณของตน สามารถนําปญหาของตนมาสูที่ประชุมได และตองมีทุนในการประชุม
พบปะกนั ผูจดัการสหกรณและพนกังานที่เขามารวมเวทีตองเสียสละกลาคิดกลาแสดงความเห็นและ
นําความเห็นของคนอื่น ๆ ไปตัดสินใจดําเนินงานในสหกรณของตน โดยใหที่ประชุมเครือขายเปน
ฝายติดตามประเมินดวย  ในการประชุมพบปะกันแตละคร้ังก็ใชรานอาหารบาง สํานักงานสหกรณ
บาง โดยใชเงนิสวนตัวลงแชรกัน  นอกจากนั้น ที่ประชมุยังใหชมรมชวยประสานกบัสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยในการจัดตั้งกองทุนเล้ียงชีพพนักงานทีก่ําลังจัดตั้งขึ้นโดยดโูครงสรางของ
การบริหารใหเปนประโยชนกับพนักงานสหกรณมากที่สุด 
  ดังนั้น หากจะใหเครือขายผูจัดการและพนักงานสหกรณมีความเขมแข็ง ตองมี
กองทุนหรือตองมีการหารายไดกับชมรม หรือเครือขาย และเครือขายตองใหผลประโยชนกับสมาชิก 
ไดแก ผูจัดการและพนักงานสหกรณ 
   
 



7.เครือขายการเชื่อมโยงธุรกิจดานวัสดุ 
ของขบวนการสหกรณในจังหวัดกาญจนบุรี 

 1) ความเปนมา 
การเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ มีความเปนมาตั้งแตกรมสงเสริมสหกรณมีนโยบายให

สหกรณตาง ๆ ภายในจังหวัดหรือขามจังหวัดไดเชื่อมโยงธุรกิจตอกัน ตั้งแตป 2540 เปนตนมา
เนื่องจากขณะนั้นไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นภายในประเทศจนบริษัทตาง ๆ พากันปดกิจการ แต
สหกรณการเกษตรตาง ๆ ยังสามารถดําเนินกิจการอยูได จึงเปนเหตุผลสําคัญที่กรมสงเสริมสหกรณ
ไดกําหนดนโยบายการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณดวยกันขึ้นมา  

หลังจากทีมวิจัยไดเขาไปกระตุนโดยการจัดประชุมเครือขายและผูนําสหกรณตาง ๆ ภายใน
จังหวัด  สหกรณก็มีการเชื่อมโยงเครือขายกันระหวางขบวนการสหกรณในจังหวัดกาญจนบุรี ผล
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2548 ถึง พฤษภาคม 2549 ปรากฏวา มีการเชื่อมโยงดานวัสดุเพิ่มมากขึ้นจาก
เดิม เชื่อมกับเรื่องปุยอยางเดียว ดังนี้ 

1.  แบบพิมพ     มูลคา   717,937  บาท 
ผูขาย ผูซ้ือ 

ชุมนุมสหกรณกาญจนบุรี  จํากัด สหกรณการเกษตรตําบลชองสะเดา  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรบานเจาเณร  จํากัด 
 สหกรณผูใชน้ําบานวังดง  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรจัดรูปที่ดินทามะกา  จํากัด 
 สหกรณผูใชน้ํายานเจา จํากัด 
 สหกรณการเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินทุงนางครวญ  จํากัด 
 สหกรณผูใชน้ําบานหนองบัว  จํากัด 
 สหกรณผูใชน้ําบานทากระบือ  จํากัด 
 สหกรณบริการรถยนตโดยสารกาญจนบุรี  จํากัด 
 สหกรณบริการเพิ่มพูน  จํากัด 
 สหกรณออมทรัพยกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 
 สหกรณออมทรัพยทหารชางที่ 9  จํากัด 
 กลุมเกษตรกรทํานาทาไม 
 กลุมเกษตรกรทําไรหวายเหนียว 
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ผูขาย ผูซ้ือ 
 เกษตรกรทําไรยางสูง 
 กลุมเกษตรกรทําไรแสนตอ 
 กลุมเกษตรกรทํานาหนองตากยา 
 กลุมเกษตรทําไรกลอนโด 
 กลุมเกษตรกรทํานาโคกตะบอง 
 กลุมเกษตรกรทํานาดอนขมิ้น 
 กลุมเกษตรกรทํานาหนองลุมสุม 
 กลุมเกษตรกรทําไรตะคร้ําเอน 
 รานสหกรณสถาบันราชภัฎกาญจนบุรี  จํากัด 
2.วัสดุสํานักงาน มูลคา  1,210,444  
บาท 

 

ผูขาย ผูซ้ือ 
สหกรณการเกษตรทามวง  จาํกัด สหกรณผูปลูกหอมใหญกาญจนบุรี  จํากัด 
สหกรณการเกษตรเดชอุดม  จํากัด สหกรณเกษตรทามวง  จํากัด 
ผูขาย ผูซ้ือ 
ชุมนุมสหกรณกาญจนบุรี  จํากัด สหกรณการเกษตรบานเจาเณร  จํากัด 
 สหกรณกองทุนสวนยางพาราทองผาภูมิ  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินทุงนางครวญ  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินไทรโยค  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรศรีมงคล  จํากัด 
 สหกรณหมูบานชายแดนไทยพมาบานน้ําพุรอน  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรหมูบาน ปชด.หวยน้ําขาว  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรลูกคา ธกส.กาญจนบุรี  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี  จํากัด 
 สหกรณผูปลูกหอมหัวใหญกาญจนบุรี  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรดานมะขามเตี้ย  จํากัด 
 สหกรณนิคมทองผาภูมิ  จํากัด 
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ผูขาย ผูซ้ือ 
 สหกรณยางพาราทองผาภูมิ  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรถาวรพัฒนา  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรทามวง  จํากัด 
 สหกรณชาวไรสับปะรดกาญจนบุรี  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรเลาขวัญ  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ  จํากัด 
 สหกรณผูใชน้ําบานเขาปูคง  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรบอพลอย  จํากัด 
 สหกรณการเกษตร กรป.กลาง นพค.กาญจนบุรี  จํากัด 
 สหกรณนิคมกุยมั่ง  จํากัด 
 รานสหกรณกองทัพภาคที่ 1  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรสุราแชพื้นเมืองกาญจนบุรี  จํากัด 
 สหกรณผูใชน้ําบานหนองหญา  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรวังขนาย  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองสามพราน  จํากัด 
 สหกรณออมทรัพยทหารราบที่ 19  จํากัด 
  
ชุมนุมสหกรณกาญจนบุรี  จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9   
 กลุมเกษตรกรทํานาทาไม 
 กลุมเกษตรกรทํานาหนองตากยา 
 กลุมเกษตรกรทําไรกลอนโด 
 กลุมเกษตรกรทํานาโคกตะบอง 
 กลุมเกษตรกรทํานาดอนขมิ้น 
 กลุมเกษตรกรทํานาลุมสุม 
 กลุมเกษตรกรทําไรตะคร้ําเอน 
 สหกรณการเกษตรพนมทวน  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี  จํากัด 
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3.  ปุย  มูลคา  3,981,080  บาท   
ผูขาย ผูซ้ือ 
สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี  
จํากัด 

สหกรณผูใชน้าํบานหนองบวั  จํากดั 

 สหกรณการเกษตร กรป.กลาง นพค. กาญจนบุรี  จํากัด 
สหกรณการเกษตรพนมทวน  จํากัด สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี  จํากดั 
สหกรณผูใชน้าํทามวงรวมใจสามัคคี  
จํากัด 

สหกรณผูใชน้าํทามวงแผนดนิทอง  จํากัด 

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จาํกัด 

สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี  จํากดั 

สกต.  กาญจนบุรี  จํากัด    สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี  จํากดั 
กลุมเกษตรกรบานดงยาง    สหกรณการเกษตรพนมทวน  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรทามวง  จาํกัด 
ขาวสาร มูลคา  91,760  บาท  
ผูขาย ผูซ้ือ 
สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ  จํากัด ชุมนุมสหกรณกาญจนบุรี  จํากัด 
 สหกรณปฏิรูปที่ดินหนองสามพราน  จํากดั 
 สหกรณการเกษตร กรป.กลาง นพค. กาญจนบุรี (สอง)  

จํากัด 
 สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองปรือ  จํากัด 
สหกรณการเกษตรเมืองรอยเอ็ด  
จํากัด  

สหกรณการเกษตรทามะกา  จํากัด 

สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ  จํากัด สหกรณในเขตปฏิรูปที่ดินเศรษฐกิจพอเพยีง   
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5.  เมล็ดพันธุ  

ผูขาย ผูซ้ือ 
สหกรณการเกษตรทามวง  จาํกัด  สหกรณการเกษตรทามวง  จํากัด  

6.  ผา  มูลคา  25,000  บาท  

สหกรณการเกษตรสุวรรณภมูิ  จํากัด สหกรณการเกษตรดานมะขามเตี้ย  จํากัด 
 สหกรณการเกษตรทามะกา  จํากัด 

 
2) การดําเนินงาน  
การสงเสริมกิจกรรมเครือขายใหเกิดขึ้นภายในจังหวัดกาญจนบุรี สงผลขางเคียงใหการ

รวมกันทําธุรกิจในสินคาอื่น ๆ มากขึ้นหลายอยาง เชน การกันสั่งซื้อแบบพิมพ วัสดุสํานักงาน ปุย 
ขาวสาร เมล็ดพันธและผาทอมือ จนมีเครือขายการรวมกันสั่งซื้อสินคา สอบถามขอมูลการตลาด
มากขึ้น ทั้งนี้เพราะ  

1.ผูนําสหกรณ ผูจัดการสหกรณ มารวมประชุมเพื่อสรางเครือขาย เปนผูนําบุคคลคน
เดียวกันกับการรวมกันซื้อสินคา ที่สํานักงานสหกรณจังหวัดไดสนับสนุน ดานการเงิน บัญชีและ
ติดตามผล  

2.เครือขายกิจกรรมที่ดําเนินงานในทีมวิจัยเปนการตอยอดจากเครือขายเดิม ที่มีอยูแลว เชน 
ปุย ขาวสาร เมล็ดพันธุ การเงิน รวมถึง ชมรมผูจัดการและพนักงานสหกรณการเกษตร จึงทําใหเกิด
การอยากรวมตัวกันมาขึ้น 
 3. การจัดเวทีเครือขาย เพื่อสรางการกระตุนใหเกิดเครือขาย ทําใหเกิดการเรียนรู ใน
กิจกรรมจริงของตนเองมากขึ้น ทําใหผูมารวมประชุมสามารถประชุมเครือขาย ไมวาผูนําสหกรณ 
พนักงาน ผูจัดการ สมาชิกกลุมยอย หรือขาราชการไดเรียนรูประสบการณการจากกันและกัน 
 3) วัตถุประสงคของเครือขาย  
 เครือขายการจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงานของสหกรณ กลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตาง ๆ 
ตองการรวบรวมใบสั่งซื้อแบบเอกสาร ใบเสร็จ จากกลุมและสหกรณ ไปใหชุมนุมสหกรณจังหวัด
กาญจนบุรีซ้ือจาก ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ซ่ึงจะทําใหการสั่งซื้อไดในราคาที่ต่ํา 
และชุมนุมสหกรณจังหวัดเปนแมขาย เพื่อขยายไปยังธุรกิจอื่น ๆ ภายในจังหวัด 
 4) แนวทางการดําเนินงาน  
 การดําเนนิงานของเครือขาย  โดยการจัดประชุมรวมกบัเครือขายปุย ขาวสาร และให
พนักงานสหกรณ กรรมการกลุมเกษตรกร ไดเสนอความเห็นในการชวยกันสั่งซื้อแบบพิมพเอกสาร
ทางบัญชีจากชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย โดยใหชุมนมุสหกรณกาญจนบุรีเปนแม



 
 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

84

ขายส่ังซื้อ  แตเนื่องจากราคาแบบพิมพจะสงูตามราคากระดาษและคาขนสง จึงใหชุมนมุสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย ลดสวนที่เปนคาขนสง เพราะจังหวัดกาญจนบุรี ส่ังซื้อจํานวนมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกบัการสั่งซื้อแบบเดิมก็เห็นวาสามารถซื้อไดจริง และราคาลดลงในสวนที่เปนคาขนสง 
 5) ปจจยัแหงความสําเร็จ  
 การดําเนนิงานเครือขายวัสดุสํานักงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวดักาญจนบุรี 
ขึ้นอยูกับการจดัการดานตนทุนการดําเนินงาน เพราะสหกรณและกลุมเกษตรกรตองมีความจําเปน
ในการลดตนทุนการดําเนินงานของตนลงใหได ดังนัน้แนวการสั่งซื้อแบบพิมพวัสดสํุานักงานจึง
จําเปนตองสั่งรวมกันเพื่อลดการขนสง  ความสําเร็จคือ ลดตนทุนการขนสง และในอนาคต สหกรณ
ก็ตองประหยดั  การประชุมเครือขายวัสดกุ็ไดประชุมรวมกับเครือขายอื่น ๆ  และแมขายตองมีการ
บริหารธุรกิจที่ดี คือชุมนุมสหกรณกาญจนบุรี เนนการบริการใหกับสมาชิกในกลุมไดรับวัสดุ
สํานักงานที่มคีุณภาพและราคาต่ํากวาตลาดหรือเทากนั เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นคือความใกลชิด 
ไววางใจกันและนําไปสูการสรางเครือขายอื่น ๆ  เชน  การเงิน วัสดุการเกษตร เปนตน  
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แผนภูมิที่ 4.11 แสดงเครือขายวัสดุสํานกังานของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมนุมสหกรณ
จังหวัดกาญจนบุรี 

สหกรณในจังหวัด
กาญจนบุรี 

กลุมเกษตรกรใน
จังหวัดกาญจนบุรี 

ชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย 

สหกรณในจังหวัด
กาญจนบุรี 

กลุมเกษตรกรใน
จังหวัดกาญจนบุรี 
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บทที่ 5 
บทสังเคราะหเครือขายคุณคากับการแกปญหาความยากจน 

 
 การสังเคราะหคนจนจดทะเบียนจากหนวยงานของสํานกังานพัฒนาชมุชน และตวั
สมาชิกสหกรณภายในจังหวดักาญจนบุรี ปญหาขางตนพบโดยรวมเปนปญหาที่เกี่ยวของกับ
การจัดการนโยบายของชาติ เร่ือง การแกไขปญหาความยากจน โดยเฉพาะปญหาที่ประชาชน
มาจดทะเบียน แบงเปนรายละเอียดตาง ๆ ได ดังนี้ คือ ไมมีที่ดินทํากนิ มีที่ดินทํากนิไมเพียงพอ 
ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คนเรรอน อาชีพผิดกฎหมาย นกัเรียนนกัศึกษาไมมีรายได คนถูก
หลอกลวง มีหนี้ในระบบ หนี้นอกระบบ ขาดแคลนที่อยูอาศัย และอืน่ ๆ เชน น้ําทาํการเกษตร 
การใชชีวิตประจําวัน ขาดแคลนเงินสด ปญหาจากอาชีพการเกษตร หลังฤดูเก็บเกีย่ววางงาน 
ประชาชนมีการศึกษาต่ํา สวนปญหาเชิงโครงสรางที่สมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรกรและกลุม
องคกรตาง ๆ ไดใหขอมูลในขณะออกไปจัดเวทีชาวบาน ไดแก การสงเสริมอบรมในการสราง
งานหรือพัฒนาอาชีพไดจริงมีนอย สวนใหญมีการอบรมแบบฟงบรรยายทางเดยีว ไมมีการ
จัดตั้งกองทนุสวัสดิการในหมูบาน การสงเสริมการเกษตรแผนใหมทีต่อเนื่องมีการปฏิบัติบาง
จุดไมกระจาย และการพัฒนาที่ทํากิน แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ยังไมเปนระบบในพื้นที่ 
 

5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห 
 การวิเคราะหการแกปญหาความยากจนเชิงพื้นที่ โดยใช.ทฤษฎี Input – Output Model  
ดังนี ้

Input Process Output 
- คนจนจดทะเบียน - การอบรมแกนนําของสมาชิก - มีรายได 
- สมาชิกสหกรณ - จัดเวทีชาวบาน - เพิ่มมูลคาผลผลิต 
- เกษตรกร - ฝกอบรม คนหาปญหา - มีวิธีการจดัการในกลุม 

- ฝกอบรม วิธีแกปญหา - เพิ่มกจิกรรมในกลุมหลาย ๆ อยาง - สมาชิกกลุม องคกร
ประชาชนตาง ๆ  - จัดการกลุมเปนผูแกปญหา - ทําการตลาดสินคาไดดีขึ้น 
 - ฝกอาชีพ - ประสานกับกลุมอื่น ๆได. 
  - แนะนําใหกลุมมีวินัย 
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5.2 สรุปผลการวิเคราะห 
 
 ในการกําหนดแบบวิจยัเพื่อการนําไปสูการแกไขปญหาความยากจนทีจ่ดทะเบยีน 
โครงการคนหาคนจนในขบวนการสหกรณ กลุมเกษตรกร สมาชิกกลุมองคกรประชาชนตาง ๆ 
เพื่อใหเขามาสูการจัดประชุมเวทีชาวบานในเครือขายตาง ๆ 
 การคัดเลือกคนจนจดทะเบียนที่เปนสมาชกิสหกรณและกลุมองคกรประชาชนตาง ๆ 
สํานักงานพัฒนา จังหวัดไดดําเนินการแกไขไปบางสวน คนเรรอน ผูประกอบอาชพีผิด
กฎหมาย เปนตน 
 การสรางคุณคาของขบวนการเครือขาย โดยดําเนนิการตามขั้นตอนของ Model Input-
output  ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน คือ 
 1. input  ปจจยันําเขาประกอบดวย (1) คนจนจดทะเบียน บุคคลอื่น ๆ ที่ไปจดทะเบยีน
แตถาตองการเขามารวมการสงเสริมอาชีพ  (2) งบประมาณแตละหนวยที่รัฐจัดให  (3)  อุปกรณ
การจัดการผลติผลิตภัณฑใหมีความเปนมาตรฐาน 
 2. Process  หรือขบวนการสรางเครือขาย ประกอบดวย ปรัชญาในการจัดการองค
ความรูดานวิจยั อุดมการณในการวจิัย กลไกการสรางเครือขายในการวจิัย 
 3. output คือ ปจจัยนําออกที่เปนรูปธรรมอันไดแก การทํางานของคนจนจดทะเบยีนที่
รวมกลุมอยางมีความขยัน ในกลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร และกลุมองคกรภาคประชาชนตาง ๆ 
ในจังหวดักาญจนบุรี  

 
1.เครือขายเกษตรอินทรีย 

 
 การสังเคราะหคนจนจดทะเบียนที่เกี่ยวกับการมีหนี้จํานวนมาก ไมมีรายได ปจจัย
นําเขา โดยการนํามาฝกอบรมใหเขาใจในการทําเครือขายเกษตรอินทรยี มีความพรอมที่จะปลูก
ผัก หรือทําขนม ทําน้ําพริก ลอดชองไทยสตูรโบราณ เครื่องดื่มตราบัวหมิะ ในเขตอําเภอเมือง
จังหวดักาญจนบุรี 
 Process คือ กระบวนการใหการอบรมเขาสูเวทีแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกับผูนํา สมาชิก
เครือขาย เกษตรอินทรียใหคนจนเหลานัน้เขาใจปญหาตนเองไดดีขึ้น มีความสัมพันธกับบุคคล
อ่ืน ๆ ในการทํากิจกรรมการสรางรายได 
 Output  หรือปจจัยนําออก จะเหน็ไดวา ผูที่มารวมทําเครือขายในกลุมทําน้ําพริกตราแม
ศรี ตําบลลาดหญา อําเภอเมอืง ก็สามารถรวมกลุมสรางรายได มากขึ้น หรือการปลูกขาวโพด  
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เพื่อสงกลุมทําน้ํานมขาวโพด หมู 2 ตําบลทาตะครอ อําเภอทามวง เปนตน นอกจากนั้นบางคน
ก็สามารถปลูกพืชใหขยายตวัไดมากขึ้น เปนตน 
 

2.เครือขายการเงิน 
 
 ปจจัยนําเขา (input) ไดแก คนจนจดทะเบียนที่ตองการเขารวมกลุมสัจจะออมทรัพย 
กลุมเกษตรกร หรือกลุมสหกรณ จําเปนตองเขามารับความรูเกี่ยวกับกลุมในการอบรมคนหา
ปญหาการฝกอาชีพ รวมทั้งการออมทรัพยวันละบาทอยางนอยตามกําลังความสามารถของ
บุคคลผูนั้น 
 กระบวนการ (Process) เครือขายการเงิน ตองการใหกลุมที่อยูในชุมชนทั้งระดับอําเภอ 
และตําบล รณรงคกับสมาชิกใหนําเงินมาฝากไวกับสหกรณ แลวสหกรณมาฝากไวกับชุมนุม 
หรือสหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี ใหเปนศูนยกลางทางการเงิน สมาชิกคนใดสนใจอยาก
เขาเปนสมาชิกสหกรณโดยตรง ก็ใหสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณนั้น และสหกรณโดย
เจาหนาที่สินเชื่อ และผูจัดการสหกรณรวมกันใหการศกึษาอบรม วิธีการฝกอาชีพ การจัดทํา
บัญชีครัวเรือน และการออมในที่สุด ก็จะเขารวมกับสมาชกิคนอื่น ๆ ในกลุมได 
 ปจจัยนําออก (Output) ไดแก สมาชิกสหกรณ สมาชิกกลุมเกษตรกร และสมาชิกกลุม
องคกรเอกชนตาง ๆ ที่ไดเขามารวมฝากเงินกับสหกรณหรือกลุมเดิม จํานวนมากขึ้น หลังจาก
การจัดเวทีใหแสดงตัวกอใหเกิดปญหาทีไ่มสามารถสงเสริมการออมทรัพยได และทุกคนก็เร่ิม
เขาใจในเครือขายคุณคาของการรวมกลุมการเงินในแนวราบ โดยใหชุมนุมสหกรณจงัหวัดเปน
ศูนยกลาง ระดับจังหวัด และสมาชิกก็จะมาฝากเงินในกลุมระดับลางในตําบลหรือชุมชนอยาง
จริงจังมากขึ้น 
 

3.เครือขายขาวสาร 
 

 การจดทะเบียนคนจนสวนมากไมมีปญหาเรื่องเครื่องใชอุปโภคและบรโิภค แตเมื่อนํา
คนจนจดทะเบียนที่มีปญหาเรื่องที่ดิน และหนี้สินก็สามารถวิเคราะหได ดังนี ้
 ปจจัยนําเขา (input) ไดแก คนจนจดทะเบียนที่มีปญหา เร่ืองการทําการเกษตร ที่ดิน น้ํา
กินน้ําใช เพื่อใหเขารวมรับฟงปญหาอื่น ๆ ในชีวิตประจําวันที่อยูรอบ  ๆ  ตัวสมาชิก โดยเฉพาะ
ของกินของใชและปญหาการซื้อขาวสารเพื่อการบริโภค 



 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 

89

 กระบวนการ (Process) ไดแก การจัดเวทีประชุมคนหาปญหาในกลุมใหคนจนจด
ทะเบียนไดเขารวมอภิปรายและมีการซักถามจากวิทยากรแกนนํา เคลือขายตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ใชชีวิตปนระจาํวัน โดยเฉพาะเรื่องความพรอมกับการรับสถานการณขาวของแพงขึ้น การตอง
ซ้ือขาวสาร เครื่องใชจําเปน ในการมีชีวิตประจําวนั การกระทํากิจกรรมการปฏิบัติงานประจํา 
ชีวิตประจําวันในการพึ่งพาตนเองของสมาชิก เชน การรวมกลุมกันสั่งซื้อขาวสารมาเพื่อบริโภค 
แตการสั่งซื้อแบบกลุมหลาย ๆ คน จนสามารถลดคาขนสง คาเดินทางของสมาชิกลงได แตมี
ขอเสียตรงที่ผูซ้ือไมสามารถจะเลือกซื้อสินคาอื่น ๆ ที่จําเปนได 
 ปจจัยนําออก (Output) เปนการบงชี้ถึงคนจนจดทะเบียนที่เปนสมาชิกสหกรณ สมาชิก
กลุมเกษตรกร และสามาชิกกลุมองคกรประชาชนอื่น ๆ ไดเห็นกิจกรรมการซื้อขาวสารในราคา
ต่ํา และมีคาใชจายนอยเปนจริง และสะทอนไปถึงการแกปญหารูปอื่น ๆ ในแนวทางการสราง
เครือขายแบบเดียวกัน 
 

4.เครือขายกลุมอาชีพ 
 
 ซ่ึงถือวาเปนเครือขายที่สําคัญมากที่สุด สําหรับจังหวัดกาญจนบุรีมีเครือขายเปนกลุม 
OTOP ตาง ๆ กระจายทั่วทุกตําบล และอําเภอ โดยมีการสังเคราะห ดังนี้ 
 ปจจัยนําเขา (input) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู โดยใหคนจนจดทะเบียนที่เปน
สมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรกร และสมาชิกกลุมตาง ๆ ไดมาปรึกษาหารือและสอบถามปญหา
ตอกัน โดยมีทีมวิจัยไดเขารวมกระตุนใหเกิดการนําเสนอปญหา ความคิดเห็นในการแกปญหา 
 กระบวนการ (Process) การจัดเวทีเพื่อแกไขปญหาคนจนจดทะเบียนใหมีรายได
เพิ่มขึ้น ไมเปนบุคคลวางงาน การนําเสนอสภาพแวดลอมรอบ ๆ หมูบานที่สมาชิกกลุมอาชีพ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี และนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด โดยภาพรวมคนจน
จดทะเบียนเหลานี้สามารถดําเนินงานตาง ๆ ได  โดยครั้งแรกใหแนะนํารูจักกันกอน และคอย ๆ 
ใหแตละกลุมนําเสนอปญหาที่ตนเองคนพบในกลุมอาชีพตาง ๆ ทั้งที่มีมาตรฐานไดรับดาวจาก
สํานักงานจังหวัดตั้งแตดาวเดียวจนถึงหาดาว ในตัวผลิตภัณฑหรือสินคาตาง ๆ ไดแก นก
ประดิษฐ ไกพื้นเมือง ผาทอมือ กลองทําดวยไมไผ ชาใบหมอน มะมวงแชอ่ิม ฯลฯ มีผลิตภัณฑ
มากมายที่คนจนจดทะเบียนสามารถเขามารวมกิจกรรมได การประชุมครั้งที่สองและสามใหแต
ละคนไดเขาไปในกลุมที่ตนเองอยากจะทํา โดยใหรวมกันฝกเปนอาชีพเสริมรายได ในการจัด
เวทีคร้ังที่สีหรือหาก็จะเนนวิธีแกปญหากับกลุม และเครือขายโดยเฉพาะมาตรฐานสินคา และ
คุณภาพ ระดับราคา การจัดหาตลาด การทําบัญชีรายได บัญชีสินคาของกลุม การฝกบุตรหลาน
สมาชิกสหกรณใหเปนพนักงานขาย 
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 ปจจัยนําออก (Output)   ตามกรอบการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือกันและกัน
ทําใหคนจนจดทะเบียนเห็นความสําคัญของการรวมมือกันระหวางกลุมอาชีพที่คลายคลึงกัน มี
อาชีพแบบเดียวกัน เชน กลุมผลิต-ไขเค็ม ใกลเคียงกับกลุมผลิตขาวปลอดสารพิษ ความรวมมือ
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ การนําไปจําหนายในรานคาจําหนายของเอกชนตามระยะ
ทางเขาจังหวัด การนําสินคาไปขายในงานแสดงสินคาของกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ใกลเคียงโดยเฉพาะ เครื่องเบญจรงค กลุมทาคอ อําเภอทามวง จําหนายไปยังตลาดตางประเทศ 
เปนตน 
 

5.เครือขายปุย 
 
 การดําเนนิงานของคนจนจดทะเบยีนเกี่ยวกับเครือขายปุย โดยเฉพาะการจัดเวที
ชาวบาน  ประกอบดวย กลุมสมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมเกษตรอินทรีย ไดดาํเนินการ
จัดซื้อจัดหาปุยเคมีและวัสดสํุาหรับผลิตปุยอินทรียในกลุม 
 ปจจัยนําเขา (input) คนจนจดทะเบยีน สมาชิกสหกรณ สมาชิกกลุมเกษตรกร และ
สมาชิกกลุมองคกรตาง ๆ ที่เขามารวมจัดเวทีชาวบาน เพือ่ใหเกดิเครือขายคุณคาฝกอบรมการ
ทําการเกษตรการใชปุย การรวมกลุมเพื่อส่ังซื้อปุยตามความตองการ แตมีเปาหมาย คือ การลด
การใชปุยเคมลีงใหไดในแตละครัวเรือน 
 กระบวนการ (Process) เปนการดําเนนิงานจัดเวทีชาวบานในแตละกลุมยอยของการ
ปลูกพืชไร ทํานา และการใชปุยในสวนผลไม เพื่อใหเกดิการกระจายเครือขายไปยังกลุมตาง ๆ 
การดําเนนิงานจัดประชุมแตละครั้ง คนจนจดทะเบียนในกลุมของสมาชิกสหกรณ กลุม
เกษตรกร ไดรวมกันสั่งซื้อปุยเคมีผานสหกรณการเกษตรในระดบัอําเภอ เชน สหกรณผูใช
น้ําทามวงรวมใจสามัคคี กับสหกรณผูใชน้าํทามวงแผนดนิทอง มีการสั่งซื้อปุยอินทรียระหวาง
กัน นอกจากนัน้กลุมเกษตรกรบานดงยาง กจ็ําหนายปุยอินทรียใหกับสหกรณการเกษตรทามวง 
และสหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด 
 จากการสังเกตเบื้องตน พบวา  คนจนจดทะเบียนก็ไมแตกตางจากสมาชิกกลุมอื่น ๆ ใน
การทําการเกษตรที่นิยมใชปุยเคมีจํานวนมาก ๆ และหวังผลผลิตขาวโพด ขาว พืชผัก ใหมาก
ยิ่งขึ้น แตเมื่อมารวมกลุมกนัก็จะสามารถดําเนินการไดตามความตองการของตนเองและกลุมใน
เร่ืองการลดปริมาณการใชปุยเคมี การดูแลแปลงพืชผักตนเอง 
 ปจจัยนําออก (Output) ผลที่เกิดขึ้นทั้งคนจนจดทะเบียนและไมจดทะเบยีน กพ็ยายาม
จะปรับตนเองใหเขามาสูเครอืขาย มีผูนํากลุมที่คอยประสานกับสหกรณการเกษตรอยางชัดเจน 
เชน สหกรณการเกษตรเมือง ก็ส่ังซื้อปุยจากสหกรณการเกษตรพนมทวนไปใหกลุมตาง ๆ ที่มี
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สมาชิกเปนคนจนจดทะเบียน สหกรณเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. ก็ไปดาํเนินการจัดหาปุยมา
ใหกับสหกรณการเกษตรในอําเภอ และกลุมเกษตรกร  เปนตน  การกระจายปุยอินทรียรวมไป
ดวยเปนการทดแทนลดการใชปุยเคมีลง 
 

6.เครือขายผูจัดการและพนกังานสหกรณการเกษตร 
 
 การเปนเครือขายผูจัดการและพนกังานสหกรณ ไมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการจด
ทะเบียนคนจน  แตเครือขายผูจัดการเปนเครือขายตําแหนงทางสหกรณ และสงผลใหธุรกิจของ
สหกรณเคลื่อนไหวเปนเครอืขาย เชน ธุรกิจการเงนิ ธุรกิจการขายเมล็ดพันธุ ธุรกิจการจําหนาย
ปุย ขาวสารและวัสดุอุปกรณการเกษตรตาง ๆ จนในที่สุดความเปนปกแผนของระบบเครือขาย
อ่ืน ๆ ก็เขมแขง็ 
 ความคิดเหน็ตอคนจนจดทะเบียนจากชมรมผูจัดการสหกรณ เหน็วา  การจดทะเบียน
คนจนไมไดจดทะเบยีนเพื่อตองการใหรัฐไดแกปญหาไดจริง และบางคนไมไดเปนคนจนจริง 
ๆ แตมีความขาดแคลนในเรือ่งตาง ๆ เชน ที่ดินทํากนิ การทําการเกษตรลมเหลว มีหนี้สินนอก
ระบบจํานวนมาก แตถาตองการแกไขปญหาเกษตรกรจริง ก็คือการทําใหเกิดผล เชน สมาชิก
สหกรณมีความเปนอยูดีขึน้ 
 ปจจัยนําเขา (input) ไดแก พนักงาน ผูจดัการสหกรณในสหกรณตาง ๆ ความรูทาง
ธุรกิจ ความสัมพันธุใกลชิด ความไวเนื้อเชือ่ใจ การสุจริตตอกัน 
 กระบวนการ (Process) เมื่อมีการจัดเวทีชาวบานใหผูจดัการและพนักงานสหกรณ
แสดงวิสัยทัศนของตนเอง ก็จะเกิดความคิดแนวทางสรางเครือขายไดหลายแนวทาง ซ่ึงเปน
กรอบแนวคิดใหเครือขายอืน่ ๆ ดวย เชน เครือขายขาวสาร  วัสดุสํานักงาน ปุย เกษตรอินทรีย  
และ OTOP แพรกระจายออกไปโดยเร็ว ตามตัวผูนํากลุมที่มารวมจัดเวทีกับผูจัดการ และ
พนักงานของสหกรณ 
 ปจจัยนําออก (Output) เปนการสรางแรงกระตุนภายในใหผูจัดการและพนักงาน
สหกรณมารวมแกปญหาคนจนจดทะเบยีนแทนภาครัฐ การชวยหาตลาด ดูงาน สรางจิตสํานึก
ใหประหยดั การชวยหาตลาดสินคา จนทําใหคนจนจดทะเบียนหลายรายเหน็คุณคาของ
พนักงานสหกรณ บางคนก็มาสมัครเปนสหกรณ พรอมกับการขอกูเงนิและฝากเงนิ 
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7.เครือขายวัสดุสํานักงาน 

 
 การสรางเครือขายการรวมซื้อวัสดุสํานักงานของสหกรณไมไดเกี่ยวของกับคนจนจด
ทะเบียน เนื่องจากกิจกรรมเปนการรวมกันซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพจากชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย เพื่อมาบริการจําหนายใหกับสหกรณตาง ๆ โดยมีชุมนุมสหกรณ
จังหวัดกาญจนบุรีเปนแมขาย 
 

5.3 ผลการจดัเครือขายคุณคา 
 
 การดําเนนิการจัดเครือขายขบวนการสหกรณใหพื้นที่จังหวัดกาญจนบรีุ โดยทีมวิจยั
จากกรมสงเสริมสหกรณ และสถาบันวิชาการสหกรณ ไดเขารวมโครงการโดยใช
กระบวนการวจิัยแบบมีสวนรวม คือ ใหผูนําสหกรณ ผูนํากลุมเกษตรกร กลุมสตรีสหกรณ กลุม 
OTOP กลุมกองทุนหมูบาน กลุมสัจจะออมทรัพย และกลุมอาชีพตาง ๆ รวมประชุมและ
วางแผนในการคนหาความจริง ขอเท็จจริงที่เปนอยูในปจจุบัน แนวทางแกปญหาของกลุม และ
แนวทางการใหความชวยเหลือของรัฐ โดยการรวมกันเปนเครือขาย ตามกิจกรรมของกลุมที่มี
อยูเดิมในจังหวัดกาญจนบุรี เครือขายกิจกรรมที่สามารถดําเนินการเปนเครือขายระดับจังหวดั
ได  มีดังนี ้
 1. เครือขายเกษตรอินทรีย ในจังหวัดกาญจนบุรี เครือขายเกษตรอินทรยีมีมากอน และ
ทีมวิจยัเขารวมประชุมผลักดัน เพื่อใหเกิดเครือขาย โดยมีจุดแข็ง จดุออน ดังนี ้
  จุดแข็ง เครือขายเกษตรอินทรียมีผูนําเปนกลุมเกษตรกร และกระจายเตม็พื้นที่
จังหวดั มีกจิกรรมในการจัดหาปุยอินทรยี หรือผลิตภัณฑใชเอง หรือจาํหนายไปยังกลุมอื่น ๆ 
และดําเนินงานเปนกลุมยอย ๆ ทําใหกลุมมีกิจกรรมตอเนื่อง และสงผลใหเครือขายมีกิจกรรม
การผลิตสินคาพืชปลอดสารพษิออกจําหนายอยางตอเนื่องเชนกัน 
  จุดออน กลุมเกษตรอินทรียมีการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อนําไปใชผลิตพืชที่ปลอด
สารพิษอยางแพรหลาย ทําใหวัตถุดิบราคาสูง สงผลกระทบใหเครือขายมีกิจกรรมการผลิตปุย
นอยลง และจากกลุมที่เคยผลิตจําหนาย กลายเปนกลุมทีต่องไปซื้อหาปุยอินทรียสําเร็จรูปมาใช 
กลายเปนเครือขายขายรวมซือ้ปุยอินทรีย 
  ความยั่งยืนของเครือขาย มคีวามยั่งยืนเนื่องจากพืชที่ผลิตจากปุยอินทรีย ยังมี
ความตองการขยายตลาดในระดับสูง จึงสงผลใหการเคลื่อนไหวของเครือขายมีสูงเชนกัน 
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 2. เครือขายการเงิน แนวโนมเครือขายการเงินจะมีการขยายไปยังสหกรณและกลุมอื่น 
ๆ มีมากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนที่มารวมประชุม มีการวางแผน เพื่อเผยแพรความรูไปยังกลุมของ
ตนในการทําธุรกิจดานเงินฝาก เงินกู และการออมโดยมีจุดแข็ง คือ 
  จุดแข็ง การเผยแพรความรูสวนใหญเนนเรือ่งการออมของกลุมมากอน และ
ใหกลุมไปรณรงคใหสมาชิกในกลุมของตน เพื่อนํามาฝากไวกับสหกรณการเกษตรระดับอําเภอ 
หรือสหกรณอ่ืน ๆ ที่กลุมไววางใจ เชื่อถือ และสหกรณจะนําเงนิไปฝากหรือใหกูขามไปยัง
สหกรณอ่ืน ๆ จึงทําใหทั้งผูกูหรือผูฝากจะไดรับผลประโยชนดวยกนั ผูกูก็ไดรับเงินกูในอัตรา
ดอกเบี้ยถูก ผูฝากก็ไดรับดอกเบี้ยจากเงนิรับฝาก 
  จุดออน ไมสามารถหาสหกรณหรือหนวยงานเปนหลักประกัน หรือเผยแพร
ความรูเร่ืองการเงินใหกับผูนาํหรือสมาชิกเครือขายการเงินไดตลอดเวลา และผูนําในดาน
การเงินสรางยาก เพื่อบุคคลนั้นมีความชํานาญการเงินในชุมชน ตองเปนบุคคลที่สนใจเรื่อง
การเงินและการคลังในพื้นที่ และตองมีความรูเร่ืองเงินมาพอสมควร 
  อยางไรก็ตาม ความยั่งยืนของเครือขายการเงินจะยั่งยนือยูกับผลประโยชนที่
แตละฝายจะไดรับควบคูไปกับความเชื่อถือตอกัน ถาการทําธรุกิจการเงินแตละคูคลองตัวไมผิด
สัญญา ความเชื่อถือตอกันกย็ิ่งสูงขึ้น ทําใหบทบาทผูนําแตละกลุมสหกรณยิ่งสูงขึ้นนาเชื่อถือ
มากขึ้น 
 3. เครือขายขาวสาร เปนการสรางเครือขายในระดบัอําเภอขึ้นมากอนจากสหกรณ
พัฒนาชนบททุงสมอ จํากัด ที่มีโรงสีเปนของตนเอง และไดสีขาวจากสมาชิกเพื่อจําหนาย แต
จากการดําเนินการสีขาวมีผลกําไรเล็กนอย แตสมาชิกไดรับราคาขาวเปลอืกสูงกวาทองตลาด
และสมาชิกมาซื้อขาวสารไปบริโภคไดสะดวก 
 ลักษณะการเปนเครือขายที่สําคัญ คือ ผูนํากลุมอาชีพ กลุมสหกรณ และประชาชน
ทั่วไปซื้อขาวสารจากสหกรณบริโภคและไปจําหนาย จากการประชุมเครือขายแตละครั้งพบวา 
ผูนําไดรวบรวมตัวเลขการสั่งซื้อขาวสาร ของแตละสหกรณและกลุมอาชีพที่ตนเองเปนผูนํา 
และราคาขาวสารคอนขางสูง เมื่อส่ังซื้อจากแหลงภายนอกจังหวัดการรวมกันสั่งซื้อขาวสารเริ่ม
ขยายเพิ่มมากขึ้น และมีสินคาอื่น ๆ รวมอยูดวย 
  จุดแข็งของเครือขายขาวสาร คือ เปนสินคาที่ทุกคนมีความจําเปนตองซื้อหามา
บริโภค และเครือขายมีโรงสีนํารองของสหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ และสามารถรับซื้อขาว
จากสมาชิกได กําลังการสีวันละ 20 เกวยีน 
  จุดออน ตลาดขาวสารมีความตองการของผูบริโภคหลากหลาย รสนิยมของ
ผูบริโภคอาจจะเปลี่ยนไดตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องราคาขาวสารหากมแีนวโนมลดลงหรือ
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สูงขึ้น จะทําใหการทํางานของเครือขายเกดิความไมมัน่คง เพราะกิจกรรมสวนใหญเปนการซื้อ 
- ขายขาวสารระหวางสหกรณกับกลุมตาง ๆ และระหวางสหกรณดวยกัน 
 4.เครือขายกลุมอาชีพ เปนเครือขายขนาดใหญรองจากกลุมเกษตรอินทรีย ลักษณะการ
รวมตัวของเครือขายกลุมอาชีพ เปนเหมือนสรางแผนปฏิบัติการตลาด เพื่อจะนําสินคาประจํา
จังหวดัของกาญจนบุรีออกไปสูตางจังหวดัใหผูซ้ือในตางจังหวดัไดเหน็สินคาที่ไดมาตรฐาน
เปนรูปธรรมจนสามารถสรางรายไดเปนอาชีพของกลุม 
 การปฏิบัติสรางเครือขาย โดยใหผูนาํกลุมมานําเสนอวิธีการผลิต การพัฒนาผลิตภณัฑ 
และการทําตลาด จนเกิดเปนเครือขายรวมกันทั้งจังหวดั โดยมีพัฒนาชมุชนจังหวัดเปน
ศูนยกลางขอมลูการตลาด และการจําหนายผลิตภัณฑ สํานักงานสหกรณจังหวัด เปนหนวยงาน
เสริมใหการสนับสนุนการจดัหาตลาดที่เกีย่วของกับกลุมสหกรณ 
  จุดแข็ง เครือขายกลุมอาชีพมสิีนคามากมาย กระจายจนเตม็พื้นที่ มีทั้งกลุมที่
สังกัดหนวยงาน และกลุมที่ไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐ ผูนํากลุมมีความขยันในการเรงรัดการ
หาตลาด และการกระจายสนิคา การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ผูนําสวนใหญมีความสามารถใน
การผลิตสินคาดวย และสามารถนําสินคาไปจําหนายไดดวย 
  จุดออน เครือขายกลุมอาชีพเปนเครือขายขนาดใหญ การรวบรวมสินคาแตละ
คร้ังทําไดยากที่จะใหไดสินคาระดับมาตรฐาน แตก็มีหนวยงานราชการที่คอยใหความสําคัญใน
การคัดเลือก โครงการคัดเลือกเปนบางชวงที่มีการประกวดเกิดขึน้ และผูนําที่ออกไปจําหนาย
สินคาก็พยายามผลักดันแตสินคาตนเอง ถาสินคานั้นเปนสินคาชนิดเดยีวกันกับผูที่นํา
สินคาออกไปจําหนวย จึงทําใหกลุมอื่น ๆ เหมือนเปนคูแขงขัน  
 5. เครือขายปุย เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเกษตรกรมีอาชพีทําไรกันเปนสวนใหญ พืช
สําคัญ ไดแก ขาวโพด ออย ขาว และพืชไรอ่ืน ๆ ผสมผสานกับพืชสวนครัว เชน หอมหัวใหญ 
ปริมาณการใชปุยเคมี และปุยอินทรียปละ 3000 – 4000 ตัน โดยเฉพาะในปใดที่พืชไรมีราคาสูง
เกษตรกรจะปลูกกันหลายรอบ การดําเนินงานเครือขายโดยใหผูนํากลุมสหกรณ กรรมการ
สหกรณ และกลุมเกษตรกรตาง ๆ มาตกลงกันในการซื้อปุย แตสวนใหญแลวยังตองการซื้อขาย
กับคูคาเกา โดยใชสหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด กบั สหกรณการเกษตรลูกคา ธ.ก.ส. ชวย
จัดหาปุยมาจําหนายใหสหกรณอ่ืน ๆ 
  จุดแข็ง กจิกรรมเครือขายเรื่องปุยเปนสินคาจําเปนของเกษตรกร จึงทาํให
ความตองการของเกษตรกรมีตลอดเวลา ทาํใหเครือขายปุยมีการติดตอกนัตลอดเวลา  
นอกจากนั้นในจังหวัดกาญจนบุรีมีเครือขายชมรมผูจัดการและพนกังานสหกรณทีเ่ชือ่ม
สัมพันธกันอยูกับขาราชการและชมรมผูจดัการในตางจงัหวัด จึงมีความคลองตัวในการ
ประสานเครือขายปุยกับพอคาไดตลอดเวลา 
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 จุดออน เครือขายปุยมีกจิกรรมเฉพาะเวลาที่มีการสั่งซื้อปุยเทานัน้ ถาราคาสินคาเกษตร
ตกต่ําก็จะทําใหการซื้อขายปุยที่เปนเงนิเชื่อระหวางสหกรณกับสมาชิกคางชําระมากขึน้ สงผล
ใหการเก็บเงินมาซื้อปุยในปตอไปก็ชา และหาเงนิมาเปนทุนยากขึน้ เครือขายปุยก็ไมมีกิจกรรม
การซื้อปุยที่เร็วได 
 ความยั่งยืน ปจจัยที่ทําใหเกดิความยั่งยืน คือ กิจกรรมการซื้อ – ขายปุย ระหวาง
เครือขายกับกลุมยอย หรือสหกรณการเกษตรระดับอําเภอดวยกัน จึงสงตอกิจกรรมกนัระหวาง
คนในชนบทกบัสหกรณการเกษตร กลุมและสหกรณอ่ืน ๆ ภายในจังหวัด 
 6. เครือขายพนักงานสหกรณ เปนเครือขายวิชาการที่มีบุคลากรหลายคนสะสม
ประสบการณมาหลายป ไมวาพนกังานสนิเชื่อ บัญชี การเงิน การตลาดหรือผูจัดการ ที่พยายาม
ถายทอดใหแกกันภายในสหกรณ แตการปฏิบัติเพื่อใหเกดิเครือขาย โดยการประชุมรวมกัน
ระหวางสหกรณตาง ๆ ในชวงวันหยุดหรือชวงเยน็ของวนัทํางาน การเรียนรูของพนกังานจาก
ประสบการณของตนเองหรอืของเพื่อน ๆ ทําใหเกิดการแขงขันในการทํางานและรักองคกร
สหกรณของตนเองมากขึ้น 
 จุดแข็งของเครือขายพนักงาน เปนเครือขายกึ่งนกัวิชาการ โดยการนําประสบการณ
ปญหาหรือผลสําเร็จของแตละสหกรณมาพูดคุยกนั ถือไดวา เปนเครือขายอยางหนึ่ง การมา
พูดคุยกนัใครจะมากไ็ด หรือไมมาก็ได ไมเปนการบังคบั จะนําปญหาหรือนําเรื่องมาเลา นํา
สินคามาใหชวยจําหนาย คยุเร่ืองการเงิน เหตุการณบานเมอืง ไดตลอด เปนชมรมเปด 
ขาราชการจะมาพูดคุยแนะนําก็ไดเปนเหมือนสภากาแฟของพนักงานสหกรณ 
 จุดออน ของเครือขายผูจัดการหรือพนักงานสหกรณถาตาํแหนงเปนผูจดัการมารวม
ประชุมก็จะมนี้ําหนกัในการพูดเจรจา หรือการตัดสินใจ แตถาเปนพนกังานระดับลางก็จะ
เสียเปรียบในการตัดสินใจ และพนกังานสหกรณบางคน อาจจะมีขอจํากัดในเรื่องของการ
เดินทาง เนื่องจากบานพกัอยูหางไกล ไมสะดวกในการเดินทางมารวม จึงทําใหเครือขายมี
ผูเขารวมนอย นอกจากนั้นการเรียนรูการบรรยายเปนวิชาการยังไมมกีารปฏิบัติ หากหนวย
ราชการจะจดัหลักสูตรขึ้นทุกจงัหวัดใหมกีารเรียนหรือสอนรวมกันในแตละวิชา กจ็ะทําใหเปน
การเพิ่มประสทิธิภาพพนกังานและเครือขายไดมากขึ้น 
 ความยั่งยืนของเครือขายเกิดจากผูจัดการหรือเจาหนาที่สหกรณในฝายตาง ๆ ไดติดตอ
เร่ืองธุรกิจการคาดวยกัน มกีารพบปะสังสรรคตอกัน นําปญหาจากสหกรณมาชวยกนัคิด 
ชวยกันแกไข จึงทําใหความเปนเครือขายมคีวามยั่งยืน 
 7. เครอืขายวัสดุ ขบวนการสหกรณมกีารทาํธุรกิจรวมซื้อ หรือรวมขายกันอยูกอนแลว 
แตหลังจากทมีวิจยัเขาไป สหกรณไดมีการรวมกันซื้อ – ขายมากขึ้น วสัดุสํานักงานที่สหกรณ
ซ้ือมากที่สุด ไดแก เครื่องเขยีนและสิ่งพิมพ โดยส่ังซื้อจากชุมนุมสหกรณการเกษตรกาญจนบุรี 
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วัสดุสํานักงาน ปุย ขาวสาร  เมล็ดพันธุ และผาทอมือ ซ่ึงสหกรณไดติดตอสัมพันธกับสหกรณ
แตละสหกรณอยูกอนแลว และในการตดิตอระหวางกันนัน้สหกรณจะสัง่ซื้อวัสดุอุปกรณ
สํานักงานดวย นอกจากพืชผักที่สหกรณจะทํากับสมาชิก แตระหวางสหกรณกับสหกรณ และ
สหกรณกับชมุชน เมื่อมาประชุมจัดทําแผนเครือขายดวยกัน กเ็กดิแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารใน
ที่สุดก็เกิดกิจกรรมเพิ่มมาก เชน เครือขายเมล็ดพันธุ เหตผุลที่เกิดเครือขายเมล็ดพันธุขาวขึ้นมา 
เนื่องจากการประชุมเครือขายผูจัดการ และสหกรณการเกษตรทามวง เห็นวา ราคาเมล็ดพันธุ
ขาวราคายิ่งสูงขึ้น จึงไดทดลองปลูกและเกบ็เกี่ยวเปนเมล็ดพันธุขาว ทดลองใชและไดคุณภาพ
พอกันกับซื้อเมล็ดพันธุจากบริษัท สหกรณจึงจดัทําเปนแปลงเมลด็พนัธุ แลวเชิญชวนให
สมาชิกมาเขารวมโครงการ และรวมกับผูนํากลุมสหกรณในเขตอําเภอทามวง ที่มีแหลงน้ํา
คลองชลประทานอุดมสมบูรณ สมาชิกทีม่าเขารวมโครงการผลิตเมล็ดพันธุไดราคาขาวเปลือก
สูงกวาเทาตวั และกระจายไปยังสหกรณการเกษตร สุวรรณภูมิ พนมทวน ทามะกา และ
สหกรณการเกษตรเมือง ส่ังซื้อปละหลายตัน จนสหกรณการเกษตรทามวงผลิตไมพอจําหนาย 
  จุดแข็ง เครือขายวัสดุสํานกังานของสหกรณเหน็วา จะชวยใหพนักงานตาง
ทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประโยชนจะตกแกพนักงานกอนจะตกถึงสหกรณ ผูนํา
สหกรณใหความสนใจและผลักดันสูการรวมมือกันทั้งจังหวัด 
  จุดออน ตลาดเรื่องวัสดุสํานักงาน ราคาเพิ่มขึ้นในการสั่งซื้อแตละครั้ง แบบ
พิมพตาง ๆ สวนใหญของชุมนุมสหกรณจงัหวัดสั่งซื้อจากชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย สวนการบริหารองคกรสหกรณแนวโนมจะใชวัสดุสํานกังานนอยลง 
  ความยั่งยืนของเครือขายจะจบัคูซ้ือขายกันระหวางชุมนุมสหกรณกาญจนบุรี
กับสหกรณสมาชิก ถือวา ชุมนุมเปนแมขาย และกิจกรรมการรวมกันซื้อยั่งยืนถาวร เพราะ
ชุมนุมสหกรณกาญจนบุรีซ้ือจากชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย เปนชุมนุม
ระดับชาติไดราคาสินคาถูกกวาทองตลาด จงึทําใหสหกรณอ่ืน ๆ ไมซ้ือโดยตรง การเกิด
เครือขายวัสดสํุานักงาน ที่สหกรณตาง ๆ ไดรวมมือชุมนุมสหกรณถือวาเปนอํานาจตอรองอยาง
หนึ่งในขบวนการสหกรณที่เห็นเปนรูปธรรม ทีมวิจัยทกุคนพยายามชี้ใหประชาชน ผูจัดการ 
และเจาหนาทีส่หกรณไดเหน็ และเรยีนรูในสิ่งที่เกิดขึ้นแลวนําไปปฏบิัติ 
 

ขอเสนอแนะกิจกรรมพื้นที่ 
 ในการจดัทําเครือขายขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวดักาญจนบุรี โดยสรุปแลวมี
เครือขายกิจกรรมเกิดขึ้นจํานวน 7  เครือขาย คือ เครือขายเกษตรอินทรยี การเงิน ขาวสาร กลุม
อาชีพ ปุย พนกังานสหกรณ และวัสดุสํานกังานของสหกรณ การทําวจิัยแบบมีสวนรวมในครั้ง
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นี้มีขอบกพรองที่ควรนําไปไขในภาพรวมหลายดาน และที่สําคัญของประเด็นนักวิจยัพื้นที่ตอ
คําถามเรื่อง “เปาหมายของเครือขาย” สุดทายจะมีเครือขายหรือไม และการดําเนนิงานวิจยัคร้ัง
นี้จึงกลายเปนขอบกพรองอยางใหญหลวง เร่ือง “การทําความเขาใจระหวางนกัวจิัยดวยกัน 
เร่ืองความหมายคําจํากดัของเครือขาย” ที่แทแลว คืออะไร 
 สําหรับจังหวดักาญจนบุรีมกีลุมอาชีพ กลุม OTOP  จํานวนมากขึน้ทะเบียนไวกับ
พัฒนาชุมชนจงัหวัด จะใชจังหวัดเปนเครือขาย ถือวาเปนเครือขาย ดวยระบบหรือหนวย
ราชการการเปนเครือขายจึงเกิดขึ้นเพราะภาครัฐ โดยพิจารณาได ดังนี ้
 1. ลักษณะการรวมกลุม ผูนําที่มากันสวนใหญ เนื่องจากไดรับเชิญทั้งทางจดหมาย
ราชการ และทางโทรศัพท ที่ตองการใหกลุมตาง ๆ มารวมกัน ฉะนั้น ถาทางราชการไมนดัมา
หรืออํานวยความสะดวกในการเดินทางประชาชนกจ็ะมาไมได ในเครือขายเหลานี้ ไดแก 
เครือขายกลุมอาชีพ กลุม OTOP เครือขายเกษตรอินทรยี ซ่ึงกลุมเปนเพียงผูผลิต เครือขาย คือ 
การรวมกลุมยอยหลาย ๆ กลุมเขามาเปนศนูยกลางเดียวกัน คือ พัฒนาชุมชนจังหวัด หรือเกษตร
จังหวดั หรือพฒันาที่ดินจังหวัด การกระตุนใหเกิดการรวมกลุมเปนเครอืขาย จึงไมใชเกิดจาก
ส่ิงเราภายในใหผูนําเหลานัน้เดินทางมาพบกัน ในทางกลบักันมองในมมุของตัวผูนําหลายคน
เห็นวา เครือขายกลุมอาชีพ ไมจําเปนตองเดินทางมาพบกันโดยเฉพาะผูนํา เพราะกจิกรรมเปน
เพียงการจัดหาสินคาที่มีคุณภาพแลวรวบรวมกันไปจําหนาย ผูนําจึงติดตอกันทางโทรศัพทก็
เปนการเพยีงพอ ซ่ึงแตกตางจากเครือขายอื่น ๆ ไดแก เครือขายพนักงานสหกรณทีก่ารพบปะ
กัน เพื่อใหเกิดการซื้อขายกัน รับฝากเงินกัน และสั่งซื้อวัสดุสํานักงานดวยกัน แรงกระตุนให
ผูจัดการหรือพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหมาพบกนัเปนแรงกระตุนภายในที่อยากจะมาพบกัน
และอยากจะระบายออกมา การดําเนนิงานเครือขายทั้งหมดจึงมุงมาที่เครือขายผูจัดการ หรือ
ชมรมผูจัดการและพนกังานสหกรณ 
 2. ลักษณะของทุน องคกรทุกองคกรสวนใหญแลวตองมทีุนของตนเอง เชน สหกรณ 
กลุมเกษตรกร กลุมอาชพี และกลุมสตรีสหกรณ แตเครอืขายที่เกิดขึน้ไมมีเงินทุนกลางเปนของ
ตนเองที่จะไวบริการ จึงจําเปนตองหาทุนมาเปนกองกลางไวใช ในการทํางานใหเกดิประโยชน 
หรืออาจจะมี แตจะเปนเงนิของหนวยราชการ เปนงบประมาณคาใชสอย สําหรับการ
ประสานงานระหวางกลุมเครือขายตาง ๆ ภายในจังหวดั จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองหาทนุไว
ดําเนินงาน 
 3. ความเปนผูนํา ทุกกลุมที่มารวมแสดงความคดิเห็น แมวาจะเปนคนเดียวกันในหลาย
เครือขาย ก็พยายามแสดงบทบาทในการเปนแกนนําใหเกดิเครือขาย ในขณะเดียวกนัเมื่อมอง
เปาหมายของงานวิจยั เพื่อแกปญหาคนจนที่จดทะเบียน ผูนําหลายคนไดจดทะเบียนคนจนแต
ไมไดชวยเรื่องรายไดใหสูงขึ้นได นอกจากผูนําตองทํางานหนกัขึ้น เพื่อใหหลุดพนความยากจน 
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ในสวนของคนจนจดทะเบียนอื่น ๆ ผูนําไมไดชักชวนใหมารวมกลุม เพราะไมไดติดตอทํา
กิจกรรม แตถาคนจนเหลานัน้ไดอยูในกลุม เชน กลุมสตรีสหกรณ เมื่อกลุมดูแล ก็จะมีงานทํา มี
รายไดเขาครอบครัว จึงเปนทางหนึ่งที่แกปญหาคนจนลงได นอกจากนั้นแลวผูนํายงัตอง
เสียสละหลายอยาง เพื่อใหกลุมและเครือขายทํางานในชวงตอไปได บทบาทผูนําจึงเปนปจจยั
หลักในการสรางเครือขายใหถาวรในงานวจิัยนี ้
 4. การบริหารจัดการ ยังมหีลายฝายคิดวา ธุรกิจสหกรณเปนธุรกิจขนาดเล็ก ไมสามารถ
เติบโตไดทางธุรกิจใหขยายเปนสาขายอย ๆ ของตน เชน กรณีขาวสาร การจัดเครือขายขาวสาร
เห็นวา สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ ที่มีโรงสี  สีขาวเปลือกจากสมาชิกออกจําหนาย ก็จะทําให
สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอขายขาวสารไดมากขึ้น เปนตัวแทนสมาชิกและเกษตรในพื้นที่ แต
ถาขายราคาสูงเพื่อใหไดกําไร  สหกรณตัวแทนก็มกีําไรดวย ก็ยิ่งทําใหผูบริโภครูสึกวา ราคา
ขาวสารสูงกวาทองตลาด กจ็ะไมมาซื้อจากสหกรณ เครือขายจึงอยูทีก่ารจัดการวา มกีารคิดถึง
กําไรหรือไม และในกิจกรรมอื่น ๆ ก็เชนกัน ผูจัดการและประธานสหกรณตองมองถึงวิธีการ
จัดการ เพื่อใหเครือขายมีความยั่งยืน 
 5. คุณภาพสมาชิก สมาชิกสหกรณแบงกลุมที่มีผลประโยชนโดยตรงตอการมีเครือขาย 
ดังนั้น สมาชิกตองสนับสนุนใหมีเครือขาย สนับสนุนกิจกรรมเครือขาย เพราะถามีกิจกรรมแลว
สมาชิกไมรวมมือ ก็จะทําใหเครือขายออนแอ เชน กรณีขาวสาร ปุย หรือวัสดุสํานักงานที่
สหกรณชวยกนัจัดหาชวยกนัซื้อ แตสมาชิกระดับลางไมมาซื้อตอจากสหกรณ ก็อาจจะทาํให
สหกรณขาดทนุ 
 ดังนั้น การรับรูปญหาจากสมาชิกสหกรณหรือกลุมตาง ๆ ในพื้นที่จะทําใหการ
แกปญหาในสหกรณและเครอืขายทําไดตรงจุด แลวชวยกันวเิคราะหแบบไมเปนทางการใน
เร่ืองเครือขายพนักงาน หรือชมรมผูจัดการสหกรณกเ็ชนกันที่สะทอนถึงการชวยวิเคราะห
ปญหาแลว นํากลับไปตัดสินใจรวมกับกรรมการของแตละสหกรณ สุดทายผลก็คือ การพัฒนา
คุณภาพของ สมาชกิใหมีความรูความเขาใจในเรื่องเครือขาย 
 6. การเรียนรู ทีมวิจยัไดเห็นการเรียนรูจากเครือขายตาง ๆ ใน 3 ระดับ คือ 
  6.1 ระดับจังหวัด จะเห็นวา ผูมาประชุมจะเรียนรูเฉพาะปญหาของตนทีจ่ะ
นําไปแกในสหกรณของตน ตั้งแตเครือขายเกษตรอินทรยี ผูนํากลุมเกษตรกรจะพยายามผลิตปุย
อินทรีย และนาํผลผลิตการเกษตรอินทรียออกไปจําหนายตามที่ตนตองการ 
  6.2 ระดับอําเภอ หลายกลุมเหน็วา การมาเปนเครือขายระดับอําเภอจะมีความ
สะดวกมากกวา เพราะมีความใกลชิดกนั เชน กลุมทอผาบานหนองขาว กลุมหัตถกรรมพระ
แทน ฯลฯ ตางก็เห็นวา ระดบัอําเภอมีความคลองตัวในระดับที่สูงกวาระดับจังหวดัในการ
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ประสานบงาน การพบปะ หรือการประชมุ การฝกอาชีพ การเรียนรูอยางไรก็ตามกข็ึ้นอยูกับวา 
กลุมพื้นที่มีกิจกรรมอะไร 
  6.3 ระดับชุมชน การเรียนรูกจิกรรมจริง ๆ แลวเกดิขึ้นในชุมชนเปนหลัก และ
แตละชุมชนกจ็ะนําเสนอกิจกรรมของตน แกไขปญหาของตนเอง ในการแกไขปญหาความ
ยากจนของผูจดทะเบยีนกเ็ชนกัน จะสามารถฝกงานหารายไดภายในกลุม ไมวาจะเปนกลุม
เกษตรอินทรยี กลุมทอผา กลุมจําหนายเมล็ดพันธุ หากคนจนที่ตองการสรางรายไดกเ็ขามารวม
กิจกรรมดังกลาว มาเรียนรู กจ็ะสามารถหลุดพนจากความยากจนได ในแงของการมีงานทํา 
เปนตน 
 โดยสรุป ขอเสนอแนะ เปนเพียงสวนหนึ่งของการคนพบในงานวิจัยฉบับนี้ 
 

 
แผนภูมิที่ 5.1 รวมเครือขายขบวนการสหกรณในจังหวดักาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เหตุผลสําคัญในการใหชมรมผูจัดการเปนเครือขายรวมของเครือขายทั้งหมด เพราะ
เหตุผลที่วา เมื่อทีมวิจัยถอนตัวแลว แตชมรมผูจัดการและพนักงานสหกรณยังอยูในพื้นที่ก็
สามารถทํางานเปนเครือขายคุณคาได  

ชมรมผูจัดการสหกรณ 
ผูนํากลุมตางๆ 

หนวยงานราชการ 

เครือขาย
วัสดุ

เครือขาย
เกษตรอินทรีย 

เครือขาย
ขาวสาร 

เครือขายปุย 

เครือขาย
การเงิน

เครือขายผูจัดการ
สหกรณ 

เครือขาย
กลุมอาชีพ 

เครือขาย
กลุมสัจจะ 

เครือขาย
OTOP
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