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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 การดํ า เนินง านวิ จั ย เ ร่ื อ งการพัฒนารู ปแบบ เครื อข า ยคุณค า   จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช   เปนโครงการยอยของชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม ของสํานักงานวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
งานวิจัยช้ินนี้เปนการตอยอดจากการวิจัยกระบวนการพัฒนาสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในป 
พ.ศ.2549  ทําใหเกิดเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่มีแนวคิดและวัตถุประสงคที่
สามารถแกปญหาความยากจนใหมีความยั่งยืน  ในทุกมิติความยากจนไดแก เครือขายกลุมสัจจะ
สะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช  เครือขายผลิตภัณฑชุมชน
นครศรีธรรมราช และเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติตําบลเขาขาว   และไดเสนอแนะที่
พัฒนาผูนําของ กลุม องคกร ของเครือขายใหมีจิตสํานําความรวมมือตามแนวทางสหกรณ   
วัตถุประสงคของการวิจัยจึงมุงไปที่การพัฒนารูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการในการปลูก
จิตสํานึกความรวมมือแกผูนําสหกรณ  เพื่อหาเสนอทางเลือกในรูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการ
ปลูกจิตสํานึกความรวมมือและผลลัพธการใชที่มีตอองคกร  งานวิจัยจึงไดมีกรอบวิธีดําเนินการวิจัย
เปนขั้นตอน 8 ขั้นตอน ใชกระบวนการมีสวนรวมตั้งแตการปญหามาจากความตองการของกลุม
ภาคีพันธมิตร  ไดมาทําโครงการวิจัยรวมจนไดรับทุนสนับสนุน การพัฒนารูปแบบเครื่องมือและ
กระบวนการฝกอบรมตลอดจนการติดตามประเมินผลทั้งระหวางฝกอบรมและหลังการฝกอบรม 
โดยหวังวากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ไดกอใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายของ
กลุมองคกร สหกรณและเครือขายในจังหวัดนครศรีธรรมราช กอใหเกิด เครือขายคุณคา  ที่มี
คุณลักษณะของความรวมมือกันบนวิถีสหกรณ ที่ไดเชื่อคน ผูนํา สมาชิก องคกรและเครือขาย ใหมี
กระบวนการทํางานอยางเปนระบบ ภายใตการยึดมั่นในคุณคาสหกรณ (Cooperative  Values) จะ
สามารถนําพาใหกลุม องคกร สหกรณและเครือขายภาคีพันธมิตรมีการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความเขมแข็ง   กอใหเกิดความอยูเย็นเปนสุขแกสมาชิก กลุม องคกร  สหกรณและ
เครือขายอยางยั่งยืน  

      การดําเนินงานวิจัยใชเวลา 1 ป ทีมวิจัยไดปฏิบัติการรวมกับภาคีสมาชิกในขั้นตอน
ตามที่วางไวในเวลา 1 ปซ่ึงเปนเวลาสั้นมากที่จะเห็นผลลัพธของการใชเครื่องมือและกระบวนการ
ฝกอบรมฯ บางครั้งเมื่อผูเขาอบรมไมพรอมก็ตองรอโดยเฉพาะเครือขายกลุมผลิตภัณฑ  จึงทําให
งานวันเวลาที่ปฏิบัติไดตางไปจากแผนที่วางไว   แตงานวิจัยไดลุลวงไปดวยดี   ผลการดําเนิน
งานวิจัยไดเปนไปตามที่คาดหวังกลาวคือไดมีการเชื่อมโยง เครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีแผนการดําเนินงาน ปรัชญาและวิสัยทัศนที่ชัดเจน  และรูปแบบของเครือขายยอย    และได



ข 
 

เครื่องมือหลักสูตรและกระบวนการฝกอบรมพัฒนาจิตสํานึกความรวมมือตามวิถีสหกรณ  พรอม
กับกรอบการติดตามผลทั้งในระหวางการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม      โดยงานวิจัยคร้ังนี้ไดมี
การฝกอบรมกลุมเปาหมาย 6 รุน ๆ ตามเปาหมาย 180 คนประมาณรุนละ   30-35  คน  จากกลุม
สหกรณ 11 สหกรณและ 2 เครือขาย   แตเมื่อไดประกาศรับสมัครมีกลุมสหกรณที่ใหความสนใจ
มากบางรุนก็มีจํานวนที่เกิน ทําใหเกินเปาหมาย 58 คน รวมเปนทั้งหมด 238 คน เกิดเครือขายคุณคา
ในระดับยอยของการรวมกลุมสหกรณ และเครือขายคุณคา ระดับตําบล ระดับจังหวัดที่เปน
เครือขายเชิงธุรกิจ สังคม/พื้นที่และวิชาการและไดดําเนินกิจกรรม  ผลลัพธของงานวิจัยตอองคกร 
กลุมสหกรณและเครือขายคือกอใหเกิดผลใหการเพิ่มรายได ลดรายจายและสามารถขยายโอกาส
อยางเปนรูปธรรมในกลุมสหกรณ  และเครือขายตางๆ 
                 ขอเสนอแนะสําหรับโครงการวิจัยไดมีสองแนวทางไดแกการเสนอแนะจาก
โครงการวิจัยและการนําไปสูนโยบายและการวิจัยคร้ังตอไปคือ ควรมีการสงเสริมใหงบประมาณ
การวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมตอหรือติดตามผลเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดปฏิบัติ
ภาระกิจของตนไดใหมีเวลามากขึ้น  การนําเสนอรูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการฝกอบรมตอ
องคกรตางๆ ในระดับจังหวัด และจังหวัดอื่น ๆ ในการพัฒนาผูนําใหมีจิตสํานึกความรวมมือ  
ขณะที่เครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช ควรจะไดรวมกับภาคีรวมจัดทําหลักสูตรการอบรม
สมาชิกสหกรณ ตามความตองการของกลุมสมาชิกสหกรณในจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจัดใหมี
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการฝกอบรมความรูความเขาใจหลักวิธีการสหกรณและ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   การวิจัยและพัฒนากลุมผลิตภัณฑ (cluster) ของเครือขายผลิตภัณฑ หรือ
ใหกลุมสหกรณตางๆ ระดับยอยไดสามารถแกปญหาการดําเนินงานในรูปแบบของ หวงโซอุปทาน 
( Supply Chain)ใหสามารถแกปญหาเครือขาย และสมาชิกได อยางยั่งยืน และสามารถขับเคลื่อน
องคกร สหกรณ เครือขายคุณคาใหสามารถทํากิจกรรมทางธุรกิจสังคมตอบสนองความตองการของ
สมาชิกได และมีวัฒนธรรมองคกรบนคุณคาสหกรณ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรสังคมใหยั่งยืน ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการสรางสังคมบนพื้นฐานความรูและการอยูเย็นเปนสุขของสมาชิก 
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คํานํา 
 

          งานวิจัย เ ร่ืองการพัฒนารูปแบบเครือขายคุณคา   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(Developing Model of  Value Network in Nakhon Si Thammarat Provincial) เปนโครงการยอย
ของชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณและการคาที่เปนธรรม ซ่ึงเปนงานวิจัยที่ตอเนื่อง
จากการวิจัยกระบวนการพัฒนาสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในป พ.ศ.2549  เนื่องจากใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชเองมีกลุม องคกร  และเครือขายจํานวนมาก  จากกลุมองคกรเหลานี้จึง
ตองการใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกผูนําสหกรณ ทีมวิจึงได
รวมกับภาคีพันธมิต ไดพัฒนาเครื่องมือ หรือหลักสูตร และกระบวนการฝกอบรมผูนํา ใหช่ือวา
หลักสูตรพัฒนาคุณคาสหกรณขึ้น พรอมกับมีกรอบการประเมินผลของการฝกอบรมไวชัดเจน  จน
ทําใหไดผลลัพธของงานวิจัยฉบับนี้สงผลใหเกิดรูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายในระดับยอยและ
ระดับใหญ ทําใหมีผลลัพธ ตอผูนํากลุมสหกรณและเครือขาย  สามารถนําไปปฏิบัติงานเกิดผลให
องคกรมีการลดรายจาย เพิ่มรายได และขยายโอกาสขององคกรตอไป  

     จากการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดโดยการใหคําแนะนํา จาก ดร.สีลาภรณ     
บัวสาย  ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน  รศ.จุฑาทิพย  ภัทรวาท พรอมกับทีมงานดภาคีพันธมิตรของเครือขาย
คุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทานประยงค รณรงค และพระสุวรรณ คเวสโก ที่เปนวิทยากรและ
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  รวมทั้งรศ.ปญญา  เลิศไกร  นายอวยชัย  ยอดแกว เจาหนาที่สหกรณ และ
ผูนํากลุมเครือขายทุกทาน ไดรวมกันปฏิบัติการในโครงการวิจัยที่ทําใหงานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จ
ลุลวงไดโดยดี จึงขอขอบคุณ และนมัสการทุกทานมา  ณ โอกาสนี้  
  
 
       นางสาวยินดี  เจาแกว 
                                                                                                                  
 
                            
 
 
 
 
 



ง 
 

 
สารบัญ 

 
                           หนา 
บทสรุปสําหรบัผูบริหาร                                                                                                             ก 
 คํานํา                                                                                                                                          ค 
  สารบัญ                                                                                                                                     ง 
สารบัญภาพ                                                                                                                                ฉ     
สารบัญตาราง                                                                                                                              ช  
บทท่ี 
1     บทนํา          1 

   ความเปนมาและหลักการเหตุผล       1 
   คําถามการวิจัย           5 
   วัตถุประสงค         5 
   ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ        6 
   ผลกระทบที่คาดวาจะเกดิขึน้       6 
   นิยามศัพทเฉพาะ         6 
   เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ        7 

 

2     บริบทเครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช      29 
           กลุมสหกรณกองทุนสวนยาง       31 

   สหกรณการเกษตรหวัไทรจํากัด       36 
   สหกรณการเกษตรศภุนิมิต        38 
    เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยพัฒนาคณุธรรมครบวงจรชีวิต    49 
   สหกรณการเกษตรลูกคา ธกส. นครศรีธรรมราช     56 

           เครือขายสหกรณตําบลเฉลิมพระเกยีรติ      57 
 
 

 
 



จ 
 

3      การดําเนนิการวิจัย         68 
          ขั้นตอนและกระบวนการวิจยั         68 
          สรุปกระบวนการพัฒนาเครือขายคณุคา จังหวัดนครศรีธรรมราช    78 
4      ผลการดําเนินการวิจัย        82 
          รูปแบบเครือขาย           83 
          ผลการดําเนินงานของเครือขาย       98 
           องคความรูจากการวจิยั        124 
 
5      สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ       129 
           สรุป                                                                                                                                    129  
           ขอเสนอแนะ                                                                                                                      140 
     
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก         

         1 สาระเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมผูนําคุณคาสหกรณ    
         2   ผลการประเมินระหวางและหลังการฝกอบรม    
         3 ผลการสะทอนความรูเขาใจ เนื้อหา กจิกรรมตางๆของผูเขารับการอบรม  
         4 แผนการการฝกอบรม   หลักสูตร  3  วัน  และ  2  วัน 
        5   แบบประเมินการฝกอบรม    
        6 ประมวลภาพในการฝกอบรม 
        7 รายช่ือผูเขารับการอบรมรมทั้ง  6  รุน 
 
 
 
 
 

 
 
 



ฉ 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพ                               หนา          
1   กรอบวิธีการดําเนินงานวจิัยและพัฒนาเครือขายคุณคา จังหวดันครศรีธรรมราช   79 
2   รูปแบบเครือขายคุณคา จงัหวัดนครศรีธรรมราช       85 
3  รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายชมรมผูจัดการสหกรณกองทุนสวนยาง88 
4  ปแบบการเชื่อมโยงเครือขายกับกลุมองคกรตาง ๆของสหกรณการเกษตรหัวไทยจํากัด 89 
5  รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายสหกรณการเกษตรศุภนิมิต จังหวัดนครศรีธรรมราช    91 
6  แสดงการเชือ่มโยงเครือขายของสกต. นครศรีธรรมราช       93 
7   รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายกลุมสจัจะสะสมทรัพยเพื่อการพัฒนาคุณธรรมครบ          
      วงจรชีวิต   จังหวดันครศรีธรรมราช        95 
8  รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ  ตําบลเขาขาว    97 
9  รูปแบบการประสานงานภาคีพันธมิตรเครือขายในการฝกอบรม      99 
10  แสดงเนื้อหาสาระของหลักสูตรการฝกอบรมผูนําคุณคาสหกรณ      101 
11  แบบแผนการการประเมนิผลการฝกอบรมพัฒนาผูนาํคุณคาสหกรณ     111 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง                               หนา          
1  แสดงรูปแบบการประเมินโครงการฝกอบรมจิตสํานึกผูนําคุณคาสหกรณ     28 
2  แสดงจํานวนและชื่อกลุม องคกร สหกรณในตําบลเขาขาว    61 
3  แสดงขั้นตอนการดําเนนิการวิจยัพัฒนาเครือขายคุณคา จ.นครศรีธรรมราช    69 
4  แสดงรูปแบบการประเมินการฝกอบรมของเคิรกแพ็ททริค     80 
5  แสดงเนื้อหาสระและวัตถุประสงคของหลักสูตรผูนําคุณคาสหกรณ   101 
6  แสดงแผนการฝกอบรมหลักสูตร 3 วัน  (ใชเวลาทั้งหมด 24 ช่ัวโมง)     103 
7   แสดงแผนการฝกอบรมหลักสูตร  2  วัน  ใชเวลาทั้งหมด  15  ช่ัวโมง     107 
 
 
 



1 
 

บทที่  1 
 

                                                         บทนํา 
 

ความเปนมาและหลักการเหตุผล 
นครศรีธรรมราชเปนจังหวัดมีประวัติความเปนมาที่มีความสําคัญทั้งในดานเศรษฐกิจ 

สังคมการเมืองการปกครอง ศาสนาและวัฒนธรรมมาชานานโดยเฉพาะศาสนาพุทธและพราหมณ 
ที่มีมาเกาแกชานานในตอนกลางของภาคใตและเอเซียใต   ในขณะที่ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีสามรูปแบบคือเปนเทือกเขาที่มีความยาวตามแนวของคาบสมุทรจึงมีพื้นปาใหญ
แลวพื้นที่คอยลาดต่ําเปนที่ราบไปทางทิศตะวันออกจนจดชายทะเลฝงอาวไทย    ซ่ึงประชากรของ
จังหวัดเมื่อ กันยายน พ.ศ.2548 มีจํานวน 1,539,256 คน   จากการแบงเขตการปกครองตามลักษณะ
พื้นที่แบงเปน 23  อําเภอ  165 ตําบล  และ1,473 หมูบาน   ในขณะที่มีรายไดจังหวัดเบื้องตน ณ 
ราคาปจจุบัน  (GPP = Gross Provincial Product) ของ พ.ศ.ป 2548 ประมาณ  768,586,380.บาท  คิด
เปนรายไดเฉลี่ยตอหัว  49,932.33 บาท  ซ่ึงเปนจํานวนที่ไดลดลงกวาปกอน จากเหตุผลที่ผลผลิต
จังหวัดสวนใหญมาจากดานการเกษตร  รองลงมาจากการคาสงคาปลีก อุตสาหกรรมเหมืองแรและ
การบริการ  และจากปญหาที่ผลผลิตทางเกษตรกรรมปจจุบันก็มีสัดสวนลดลง   ผลผลิตทาง
การเกษตรของจังหวัดก็เปนการผลิตตามฤดูกาลที่อาศัยธรรมชาติเปนสวนใหญ   เมื่อประชากรเพิ่ม
มากขึ้นแตผลผลิตกลับลดลง  จึงเปนสาเหตุทําใหรายไดเฉลี่ยตอหัวของจังหวัดต่ํากวาจังหวัดอื่น ๆ 
ในภาคใต หรืออยูในลําดับที่ 12 หรือ 13 ของจังหวัดในภาคใตมีอยู 14 จังหวัด   กอใหมีสภาพทาง
เศรษฐกิจของประชากรมีความยากจนเพิ่มขึ้น   การวางงานหรือการไมมีงานทําเพราะผลผลิตดาน
การเกษตรราคาตกต่ําและการเปลี่ยนอาชีพจากการดานการเกษตรไปลูกจางหรือแรงงานใน
อุตสาหกรรมมีมากขึ้น   ประจวบเหมาะกับการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2540  ยิ่ง
ทําใหกลุมเกษตรกรมีปญหาดานตางๆ มากยิ่งขึ้น  ไมใชแตดานเศรษฐกิจเทานั้น ปญหาดานสังคม
และส่ิงแวดลอมเพิ่มมากขึ้นเชน  ครอบครัวแตกแยก  ชุมชนลมสลาย การขาดคุณธรรมจริยธรรม
และส่ิงแวดลอมที่ ถูกทําลายมากขึ้น    เมื่อรัฐมีนโยบายแกปญหาความยากจนของจังหวัด
นครศรีธรรมราช   จึงไดมีผูยื่นลงทะเบียนคนจนเปนจํานวนทั้งสิ้น 184,028 คน  คิดเปนรอยละ 12.02 
ของประชากรจังหวัดนครศรีธรรม  
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เพื่อแกปญหาความยากจนและการเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถในการแขงขันของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช   จึงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การจัดตั้งธุรกิจชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสรางงานขยายฐานการผลิตใหมั่นคงและใหเกิดความยั่งยืน  ดวยการ
สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการผลิตภัณฑชุมชนอยางเปนระบบและครบวงจร    โดยการรวม
เปนกลุม  องคกร สหกรณและเครือขาย ผสมกับนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคม ของ
องคกรรัฐและเอกชน  จึงไดมีกลุม องค สหกรณและเครือขายในจังหวัดมากขึ้น  ดวยเหตุผลบริบท
พื้นฐานของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชากร  พื้นที่การปกครองมาก   ดังปรากฏผลที่กลาวจาก
โครงการวิจัยขบวนการพัฒนาสหกรณในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ของยินดีเจาแกวและคณะ 
(2549)  พบวาในจังหวัดนครศรีธรรมราช   มีกลุมองคจํานวนทั้งสิ้น   2,961 องคกร  เปนองคกร
สหกรณจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ประเภทตาง ๆ    417 สหกรณกับกลุม
องคกรที่เปนสหกรณเสรี (สหกรณภาคประชาชน) จํานวน  2,544 องคกร   ชุมนุมสหกรณจด
ทะเบียน  2 ชุมนุม  เครือขายองคกรภาคประชาชน  6  เครือขาย  ซ่ึงสหกรณจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  สวนใหญที่ประสบความสําเร็จเปนประเภทสหกรณออมทรัพย 
สหกรณการเกษตร สวนที่ไมคอยประสบความสําเร็จ ไดแกประเภทสหกรณประมง สหกรณบริการ 
และชุมนุมสหกรณระดับจังหวัด  เพราะขาดการบริหารจัดการที่ดี   คณะกรรมการดําเนินงาน 
สมาชิกขาดความรูความเขาใจในอุดมการณและวิธีการดําเนินงานแบบสหกรณ  ในขณะที่สหกรณ
ภาคประชาชน ประกอบดวยกลุมองคกรทางการเงิน  กลุมเกษตรกรและกลุมแปรรูปผลิตภัณฑ
ชุมชนซึ่งมีจํานวนมากเปนไปตามสภาพพื้นที่การปกครองและนโยบายประชานิยมของรัฐบาทที่
แลวเปนสวนใหญ   บางก็ไดลมเลิกไปเปนจํานวนมาก  ในขณะเดียวกันก็มีเครือขายของสหกรณ
ภาคประชาชนระดับจังหวัด 6 เครือขาย   สวนใหญเปนเครือขายขององคกรทางการเงินชุมชน   
กลุมสหกรณภาคประชาชนสวนใหญมีปญหาดานการบริหารจัดการ  การขาดกําลังเจาหนาที่ในการ
ประสานดูแลไดทั่วถึง สวนกลุมที่ประสบความสําเร็จในระดับที่เปนแบบอยางใหผูกลุม เครือขาย
อ่ืน ๆ ได   ปจจุบันไดเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัดไดแกเครือขายกลุมสัจจะ
สะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช    ที่กอเกิดมาจากความ
ตองการของประชาชนและมีผูนําที่มีการบริหารจัดการความรูความเขาใจและมีหลักการและ
อุดมการณหลักการในการรวมกลุมที่แทจริงและมีเปาหมายที่ชัดเจน     จากผลของการวิจัย
ขบวนการพัฒนาสหกรณในจังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวากลุมองคกรและเครือขาย  ทั้งที่เปน
สหกรณจดทะเบียนและเปนสหกรณภาคประชาชน ที่สามารถดําเนินงานในรูปแบบของการ
เชื่อมโยงเครือขายของกลุมองคกรเปนลักษณะเครือขายทางสังคม (Social Network) ที่สามารถ
แกปญหาความยากจนไดครบทุกมิติ มีอยูดวยกัน  3 เครือขาย  ไดแกเครือขายกลุมสัจจะสะสม
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ทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช   เครือขายผลิตภัณฑชุมชน
นครศรีธรรมราช   และเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ   ตําบลเขาขาว  อําเภอทุงสง      
เครือขายเหลานี้ไดประสบความสําเร็จพอสมควร  เพราะมีหลักการวิธีการที่ชัดเจนและสามารถ
ประสานรวมมือกับองคกรอื่น เพื่อรวมแกปญหาตาง ๆของกลุมสมาชิกไดดี และมีหลักการที่มิได
คํานึงในดานหนึ่งดานใดโดยเฉพาะเพื่อใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืน     

แตในขณะที่เครือขายทั้งสามที่กลาวมาก็ยังตองการหารูปแบบ วิธีการและเครื่องมือที่
สามารถแกปญหาใหกับกลุมสมาชิกและเครือขายใหเกิดการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืนในทุกมิติได
มากขึ้น ซ่ึงเปาประสงคของเครือขายเหลานี้เปนไปตามลักษณะของการเชื่อมโยงเครือขายของกลุม 
องคกร สหกรณตามแนวคิดเครือขายทางสังคม (Social Network) นั่นเองมีเหตุผลและความจําเปนที่
สําคัญเพราะเปนการสรางประชาธิปไตยภาคประชาชน    เปนการพัฒนาคนซึ่งเปนรากฐานของ
ชุมชนและกลุมองคกร เครือขายเปนการแกปญหามิติทางสังคมและเพื่อใหคนเหลานั้นสามารถไป
แกปญหาทางดานอื่น ๆ ไดตอไป    การใหความสําคัญกับ  คน ซ่ึงเปนสมาชิกและคณะกรรมการ
หรือผูนําของกลุม เครือขายถือวาเปนทรัพยากรสําคัญที่จะไปแกปญหาพัฒนาทรัพยากรอื่น ๆ ตอไป
นั่น ไดสอดคลองกับที่  (พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน), 2547:37, มงคล ชาวเรือ, 2546 : 28, 
อนุชาติ พวงสาลี และวีรบูรณ วิสารทสกุล,2541 : 9 ) ไดใหความสําคัญของเครือขายวาเปนการ
เชื่อมโยงรอยรัดเอาความพยายามและดําเนินงานของฝายตางๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบและอยาง
เปนรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่งรวมกันโดยแตละฝายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของ
ตนตอไปอยางไมสูญเสียเอกลักษณและปรัชญาของตน   การเชื่อมโยงนี้อาจเปนรูปของการรวมตัว
กันแบบหลวม ๆ เฉพาะกิจตามความจําเปนหรืออาจอยูในรูปของการจัดองคกรที่เปนโครงสรางของ
ความสัมพันธกันอยางชัดเจน เปนเครือขายความรวมมือที่เปนไปไดทั้งในระดับปจเจกบุคคลกับ
บุคคล  บุคคลกับองคกรและสถาบัน  ซ่ึงการเชื่อมโยงเครือขายคือทุนทางสังคม (Social Capital)  
บนแนวคิดของสังคมฐานความรู   ในลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู  
(Knowledge Base Economy and Society )   และจากการศึกษาพบวาแนวคิดของเครือขายที่
เหมาะสมกับการแกปญหาไดในทุกมิติดังที่ไดคาดหวังไวไดพบวาจากผลงานวิจัยการพัฒนา
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
(2549) ในระยะที่สาม  ไดเสนอรูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายเปนเครือขายคุณคากับการแกปญหา
ความยากจน ไดชัดเจนคือมุงเนนการสราง “เครือขายคุณคา”  ตามนิยามหรืออัตตลักษณที่กําหนด 
ไวคือ “วงสัมพันธระยะยาว  กาวทันการเปลี่ยนแปลง  เนนแผนเรียนรู  เพื่อประโยชนสูภาคี
พันธมิตรและสมาชิกองคกร”   ซ่ึงจะกอใหเกิดคุณคา  3  ประการหรือไดครบในสามมิติไดดังนี้ 
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                   1.   คุณคาทางเศรษฐกิจ  เปนการผนึกกําลังของภาคีเครือขาย  ที่จะกอใหเกิดพลังอํานาจ
การตอรองในกิจกรรมเชิงธุรกิจ  เชน  การรวมซื้อ  การรวมขาย  การรวมบริการ  ประสานภารกิจ  
เกิดการลดตนทุนตอหนวย และเพิ่มรายไดทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจ ของกลุมสหกรณและ
เครือขายได 

2.  คุณคาทางสังคม  คือกระบวนการสรางพันธมิตรหรือที่นักวิชาการสหกรณ เรียกกันตดิ
ปากวา   “การผูกเสี่ยว  สรางเกลอ”  ซ่ึงเปนวิธีคิดที่นักวิชาการสหกรณนําวิธีคิดของ พันธมิตร
เชิงกลยุทธ (Strategic partner) มาใชแตแตกตางจากพันธมิตรเชิงกลยุทธโดยทั่วไป ตรงที่  เนน คน   
ที่เปนทรัพยากรมนุษยผูซ่ึงควรจะเปนการพัฒนาเปนอยางยิ่งเปนอันดับแรก    เพื่อใหคนที่เปน
สมาชิก ผูนํากลุม องคกร สหกรณหรือ เครือขาย มีจิตวิญญาณสหกรณ  (Co-operative  spirit)  ที่จะ
มุงมั่น   ดวยความจริงใจ มีอุดมการณหลักการในการรวมมือกันดําเนินธุรกิจที่เปนธรรมรวมกัน   
ซ่ึงจะชวยนุนเสริมนโยบายการสรางสังคมเปนสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  10 ใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  คือพัฒนาคน
ใหมีคุณธรรมนําความรูเกิดภูมิคุมกันและการเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 

3. คุณคาทางวัฒนธรรม  เปนกระบวนการสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการที่
นักวิชาการสหกรณใชคําวา  “การติดอาวุธทางปญญา” ใหแกผูนําชุมชน กลุม องคกร สหกรณ 
และเครือขาย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน   จากการเปนผูนําที่เคยชินกับการบริหารจัดการแบบตั้ง
รับ จากวัฒนธรรมองคกรแบบเกาเปนการบริหารจัดการเชิงรุก ที่ผูนําเปนผูที่มีความคิดเชิงระบบ  
(System thinking)  กลายเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่เพียบพรอมดวยคุณธรรมอุดมการณ  ซ่ึงจะเปน
ตัวจักรสําคัญในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรของกลุมองคกร สหกรณและ เครือขายใหมีพลัง
การขับเคลื่อน เพื่อการบรรลุเปาหมายการเปนที่พึ่งของสมาชิกตอไป       

ฉะนั้นการที่จะทําใหคุณคาทั้ง  3 ประการเกิดขึ้นไดอยูที่การหนุนเสริมสรางคน ที่เปน
ผูนําของกลุมสหกรณ เครือขาย และองคกรที่เกี่ยวของหรือที่เรียกวาภาคีพันธมิตรไดเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาจากการมีแตมิติดานเศรษฐกิจอยางเดียวเปนการพัฒนาทางมิติสังคม และวัฒนธรรมไป
พรอม ๆ กันดวย   เพื่อมุงสูสังคมแหงการเรียนรู เปนเครือขายเรียนรู ซ่ึงจะหนุนเสริมใหเกิดกลไก
ลการขับเคลื่อน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีระบบ วิธีการ รูปแบบเครือขายที่เกื้อหนุนให
ประชาชนเขาถึง ซ่ึงจะกอใหเกิดการกระจายรายไดอยางเปนรูปธรรม แกปญหาความยากจนได  
นําไปสูสังคมเปนสุข ตามความคาดหวังของสังคมไทยไดอยางเปนรูปธรรม    ฉะนั้นถาเครือขายทั้ง 
3 ที่ไดทําการศึกษามาแลวไดรับการสงเสริมใหมีการวิจัยพัฒนาตอยอด เพื่อพัฒนาเครือขายคุณคา 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีแนวทาง เครื่องมือ กระบวนการในการพัฒนาคน ที่เปนผูนําของ กลุม 
องคกร สหกรณ เครือขาย เปนผูที่มีคุณคาสหกรณในตัวคน บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  และ
สามารถไปพัฒนาขับเคลื่อนทรัพยากรอื่นของกลุมสหกรณและสรางเครือขาย  สรางความสุขให
สมาชิกของกลุมองคกรและเครือขายตอไป   จนเปนตัวแบบการขยายผลเครือขายคุณคาไปยัง
เครือขายและจังหวัดอื่น ๆ ไดตอไป   ฉะนั้นการวิจัยคร้ังนี้จึงเปนการพัฒนารูปแบบเครือขายคุณคา  
เครื่องมือและกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือบนหลักการอุดมการณสหกรณที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาผูนําสหกรณ    ใหมีจิตสํานึกความรวมมือและมีความพรอมรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจที่ซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน  ใหรูเทาทันและ
สามารถที่จะขับเคลื่อนกลุม องคกร สหกรณและเครือขายที่มีอยูใหบรรลุเปาหมายประสงคเพื่อ
สมาชิกอยูเย็นเปนสุขรวมกันตอไปอยางยั่งยืน 
 
คําถามการวิจัย 

1.  รูปแบบ เครื่องมือ และกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือ แกผูนํากลุมสหกรณ 
และเครือขายเพื่อใหมีความพรอมในการขบัเคลื่อนการพฒันาสหกรณ และเครือขายคุณคาควรเปน
อยางไร  

2.  แนวทางสําหรับการพัฒนาความพรอมใหแกผูนําตามขอ 1 มีอะไรบาง และแตละ
แนวทางมีขอดี ขอดอย อยางไร 

3.  การพัฒนาผูนําตามแนวทางตางๆ มีผลกระทบตอการดําเนินงานของกลุม และเครือขาย
ที่เปนอยูอยางไรบาง  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนารูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการในการปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกผูนํา
กลุมสหกรณและเครือขายในจังหวัดนครศรีธรรมราช   

2.  เพื่อเสนอทางเลือกสําหรับรูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการในการปลูกฝงจิตสํานึก
ความรวมมือแกผูนํากลุมสหกรณเครือขาย จังหวัดอื่น ๆ ตอไป 

3.  ประเมินผลกระทบของกระบวนการพัฒนาผูนําที่มีตอการดําเนินการของกลุมสหกรณ
และเครือขายคุณคานครศรีธรรมราช  
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ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
ไดตัวแบบเครอืขายและขอเสนอแนะ สําหรับเปนเครื่องมือและกระบวนการในการปลูกฝง

จิตสํานึกความรวมมือแกผูนาํกลุมสหกรณ และเครือขาย  ที่มีคุณคามีความพรอม ในการพัฒนา
เครือขายคุณคาเพื่อการบรรลุเปาหมายการดําเนินงานของกลุม องคกร สหกรณและเครือขายใหเกดิ
ประโยชนแกสมาชิกและตามภารกิจของเครือขายคุณคานครศรีธรรมราช  
 
ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานสหกรณของผูนําที่ผานกระบวนการวิจัย  โดยผูนํา
มีการปรับกระบวนทัศนและระบบวิธีคิดในการทํางานในองคกร สหกรณและเครือขาย  โดยให
ความสําคัญกับการรวมมือกัน  ทํางานเพื่อประโยชนของสมาชิก ชุมชนและสังคมมากขึ้นกวาเดิม 
และพรอมที่จะเปนผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในสหกรณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาการสหกรณตอไป 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
                    1.  เครือขายคุณคา  หมายถึง วงสัมพันธเชิงคุณคา ของกลุมองคกรพันธมิตรในระยะ
ยาว ใหกาวทนัการเปลี่ยนแปลงเนนการเรยีนรู สูประสิทธิภาพขององคกรพันธมิตรและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของสมาชิกอยางยัง่ยืน 
                    2.   เคร่ืองมือ หมายถึง หลักสูตรการฝกอบรมผูนําที่มีจิตสํานึกความรวมมือเปนผูนํา
คุณคาบนหลักการสหกรณแกองคกรพันธมิตรของเครือขายคุณคานครศรีธรรมราช 
                    3.  กระบวนการ หมายถึง กระบวนการสรางหลักสูตรการฝกอบรม การปฏิบัติการ
ทดลองใชหลักสูตร  การฝกอบรม และการติดตามประเมินผลการฝกอบรม 
                    4. รูปแบบ หมายถึง ชุดของความสัมพันธจะเปนเชิงปริมาณหรือคุณภาพ  ซ่ึงจะแสดง
ใหเห็นความหมายที่เกีย่วพันธกันของลักษณะทีแ่ทจริงของตัวแปร หรือส่ิงที่เกี่ยวของดวย  ซ่ึงใน
งานวิจยันี้ หมายถึงรูปแบบความสัมพันธของกลุมองคกรสหกรณ เครือขายที่เกีย่วพนัธกันเปน
พันธมติรในลกัษณะของเครอืขายทางสังคม (Social Network) ของเครือขายคุณคา จงัหวัด
นครศรีธรรมราช  
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เอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
                 เอกสารที่นํามาเปนแนวคิดทฤษฎีในการวิจยัพัฒนารูปแบบเครือขายคุณคา จังหวดั
นครศรีธรรมราช  ประกอบดวย แนวคิดรูปแบบเครือขายคุณคา  การพฒันาที่ยั่งยืน หลักสูตรการ
ฝกอบรม ทฤษฎีการเรียนรู และการประเมินผลหลักสูตร 
                         1.   แนวคิดรูปแบบเครือขายคุณคา  
                      เพื่อใหไดเรียนรูแนวคิดทฤษฎีจากนักคิดที่หลากหลายในความหมายของรูปแบบ
(Model)  เครือขาย   การเชื่อมโยงเครือขายและเครือขายคุณคาเพื่อแกปญหาความยากจนเพื่อใหเกิด
ความเขาใจในเบื้องตนที่จะนําไปสูงานวิจัยคนหาคําตอบในงานวิจัยฉบับนี้ตอไป ดังไดนําเสนอใน
ตอไปนี้  

       ความหมายของรูปแบบ (Model) หมายถึงชุดของความสัมพันธจะเปนเชิงปริมาณ 
หรือคุณภาพก็ได ซ่ึงจะแสดงใหเห็นความหมายเกี่ยวพันของลักษณะที่แทจริงของสิ่งที่เราเกี่ยวของ 
(Rivett 1972:9  อางในสงัด  อุทรานันทร 2530 : 30) คําวารูปแบบ เปนมโนทัศนของคําจะมี
ความหมายอยางนอย 3 อยางคือ  

1. ในทางสถาปตยหรือทางศิลปะ หรือจะหมายถึง  หุนจําลอง 
2. ในทางคณิตศาสตรและเศรษฐศาสตร  จะหมายถึง  สมการ  
3. ในทางสังคมศาสตร หรือศึกษาศาสตร จะหมายถึง ความสัมพันธของตัวแปร  

กรอบความคิด หรือการแทนความคิดออกใหเปนรูปธรรม  
                     รูปแบบจึงเปนเครื่องมือที่จะชวยใหนักทฤษฎีมองเห็นเหตุการณและแสดง
ความสัมพันธเกี่ยวพันธกัน  ตลอดจนการควบคุม อางอิง หรือแปลความหมาย การสรางรูปแบบ จึง
เปนที่นิยมของนักทฤษฎีโดยทั่วไป   รูปแบบเปนการแสดงองคประกอบและความสัมพันธของ
องคประกอบเทานั้น  ไมใชปรากฏการณหรือสถานการณจริง เชนรูปแบบ แผนภูมิ หรือแผนผัง  
ชวยใหมองเห็นทฤษฎี ไดงายขึ้น  แตไมใชตัวทฤษฎีโดยตรง (สงัด อุทรานันท ,2530 : 30) 
                            ความหมายของเครือขาย  จากแนวคิดทฤษฎีที่เขียนโดย Paul  Starkey ซ่ึงแปลโดย   
ขนิฎฐาน กาญจนรังสีนนท  (http://cddweb.cdd.go.th/cmu/network01.htm ) เครือขายคือ กลุมของ
คนหรือองคกรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกันหรือทํากิจกรรมรวมกัน   โดยมีการ
จัดรูปหรือจัดระเบียบโครงสราง โดยที่คนหรือองคกรสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระ   
                    สรุปรูปแบบเครือขาย  จึงหมายถึงชุดของความสัมพันธเชื่อมโยง ของบุคคลกับบุคคล 
หรือบุคคลกับองค  หรือองคกรกับองคกร เครือขายมีรูปแบบมากมาย  บางก็พยายามจําแนกโดยใช
คุณลักษณะของสมาชิก   พื้นที่ทางภูมิศาสตร กิจกรรมหลัก   วัตถุประสงค และโครงสรางของ
เครือขายเปนเกณฑ   ดังเชน 
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                          1.  รูปแบบเครือขายตามคุณลักษณะสมาชิก เปนความสัมพันธระหวางบุคคลกับ
บุคคล  เปนการรวมคนที่ทํางานในระดับเดียวกันเปนประเภทเดียวกันหรือเนนเครือขายแนวราบ 
เชน เครือขายชาวนา   เครือขายนักวิจัย   หรือรวมคนสาขาเดียวกันแตตางระดับเขาดวยกัน หรือเนน
เครือขายแนวตั้ง เชน ชาวนา นักวิจัยดานการเกษตร หนวยงานกําหนดนโยบายการเกษตร และ
หนวยงานระหวางประเทศที่ทํางานเกี่ยวยองกับการเกษตร เปนตน  
                           2.   เครือขายพื้นที่ทางภูมิศาสตร   ตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางสมาชิก และการแบงปนขอมูลขาวสารเปนวัตถุประสงคหลักของเครือขาย เพื่อการ
ฝกอบรม   การเปนกลุมพลังกระตุนความตระหนักของสังคม  เครือขายสลัม 4 ภาค 
                           3.  เครือขายตามวัตถุประสงค   เพื่อการผลิต การตลาด  การแลกเปลี่ยนเรียนเชน 
เครือขายผลิตภัณฑชุมชน   หนึ่งตําบลหนึ่งตําบล  (ONE TUMBON  ONE PRODUCT ) OTOP  
                           ซ่ึงลักษณะโดยรวมของเครือขายตามที่   (เสรี   พงศพิศ, 2548 : 201, สนธยา พลศรี 
, 2548 : 190-192  ) สรุปไวในเครือขายทุกประเภท  ทุกรูปแบบ จะมีลักษณะรวมกันหลายประการ
คือ  เปนกลุม องคกรหรือบุคคลที่มารวมกันเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค  ความสนใจที่ตั้งขึ้นมา
รวมกัน  มีเวทีเพื่อกิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน มีการดํารงอยูไดยาวนาน  
ดวยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ตอเนื่องไมเปนแบบเฉพาะกิจ    ในสวนของสมาชิกมีความรูสึก
ผูกพันกับโครงสรางที่พัฒนาขึ้นมารวมกันและรวมกันรับผิดชอบ   ในขณะเดียวกันมีฐานที่ยึด
เหนียวอยูที่ความเปนเจาของรวมกันและความมุงมั่นที่จะทําตามวัตถุประสงคที่วางไวรวมกัน   
รวมทั้งเครื่องมือหรือวิธีการในการดําเนินการที่คิดไวรวมกัน 
                         การเชื่อมโยงเครือขาย   ความสัมพันธระหวางองคกรหรือการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลกับองคกรที่ เรียกวา การเชื่อมโยงเครือขาย (Networking) มีความจําเปนและมีความสําคัญใน
การสรางประชาธิปไตยภาคประชาชน  ซ่ึงเปนรากฐานการแกปญหามิติทางสังคมได เชน จากนัก
คิดหลายทานไดใหความหมายไวเชน  (กาญจนา แกวเทพ,2538,  ปริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 
2543:305, พระมหาสุทิตย อาภากโร(อบอุน), 2547: 26,  Coleman. 1990   ใน Goddard. 2003, 
มงคล ชาวเรือ, 2546 : 28 ) ใหความหมายการเชื่อมโยงเครือขาย หมายถึง  การเชื่อมโยงรอยรัดเอา
ความพยายามและดําเนินงานของฝายตาง ๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบและอยางเปนรูปธรรม    เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน   โดยแตละฝายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนตอไปอยาง
ไมสูญเสียเอกลักษณและปรัชญาของตน การเชื่อมโยงนี้อาจเปนรูปของการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ 
เฉพาะกิจตามความจําเปนหรืออาจอยูในรูปของการจัดองคกรที่เปนโครงสรางของความสัมพันธกัน
อยางชัดเจน   เครือขายความรวมมือเปนไปไดทั้งในระดับปจเจกบุคคล  องคกรและสถาบัน  อาจมี
ขอบขายและขนาดตั้งแตเล็ก ๆ ภายในชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและระหวาง
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ประเทศ บางก็วาการเชื่อมโยงเครือขาย คือทุนทางสังคม (Social Capital)  ที่เกี่ยวของกับการ
จัดระบบความสัมพันธระหวางบุคคล และองคกร  (Coleman.1990.ในGoddard. 2003 : 60 : Wallis, 
Crocker, Schecter. 1998:255)  ตลอดจนชุมชนใหเกื้อกูลเชื่อมโยงกันโดยที่แตละฝายตองมีความเทา
เทียมกัน  มีอิสระตอกัน สามารถยืนหยัดอยูไดดวยตนเองและพรอมที่จะปฏิบัติงานรวมกันของ
สมาชิกเครือขายบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน     การมีความสัมพันธจะเปนแบบเพื่อนรวมงาน
ประสาน ความชวยเหลือกันและเปนความสัมพันธเชิงแนวราบมากวาที่จะเปนแนวดิ่งดังนั้น
เครือขายจึงเปนสัมพันธภาพของมนุษยกับมนุษยที่ครอบคลุมทั้งการใหและการรับ  การยอมรับ
ศักดิ์ศรีและเอื้ออาทรตอกันมากกวาการออกคําสั่งบังคับบัญชา  
                        ประโยชนของการเชื่อมโยงเครือขาย  การเชื่อมโยงเครือขายมีประโยชนเฉพาะหนา
ของเครือขายเห็นไดจากผลงานที่ กลุม องคกร สหกรณสมาชิกดําเนินการอยูกอนแลว สวน
ประโยชนระยะยาวจะเกิดในรูปของความมีประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนา  การถายทอด
วิธีการทํางาน และระบบที่เกี่ยวของ  หรือ ปจจัยที่เกี่ยวของทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  
เครือขายที่ใชในการพัฒนาจะมีประโยชนหลายประการ  ขึ้นอยูกับแผนยุทธศาสตร วัตถุประสงค 
เปาหมายที่ชัดเจนของทุก ๆ ฝายรวมกันกําหนดขึ้น    และมีกิจกรรมของเครือขาย   ซ่ึงประโยชน
ของเครือขายมีดังตอไปนี้  
                                1 .   เครือข ายชวยใหมีการแลกเปลี่ ยนขอมูลข าวสาร   ทักษะ  ความรู 
ประสบการณ เครื่องมือ และสื่อผานการประชุม การทดลองปฏิบัติการ  การประชาสัมพันธ และ
การใหความรวมมือกันในการดําเนินโครงการ  แบงปนทักษะและประสบการณ ใหแกกันเปนการ
เสริมความสมบูรณ  ความรู ปญญาใหกับสมาชิกเครือขาย ไมวาจะเปนบุคคลหรือองคกร  
                          2. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการประสานงานในเครือขายชวยลดการ
ทํางานและการใชทรัพยากรซ้ําซอน ทําใหการพัฒนาสามารถดําเนินไปไดกาวหนา  รวดเร็ว และ
สงผลตอสังคมในวงกวางยิ่งขึ้น 
                            3.  เครือขายสามารถเชื่อมโยงคนที่อยูในระดับตางกัน  มีวิธีการทํางาน  การ
จัดการองคกร  และมีภูมิหลังตางกัน  ที่ไมมีโอกาสติดตอกัน  เขาดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
สงผลใหเกิดความเขาใจกันมากขึ้น  นําไปสูการทํางานรวมกัน เพื่อประโยชนของทุกฝาย  
                            4.  เครือขายสามารถทําใหคนและองคกรที่ไมมีความสัมพันธกันไดทราบวายัง
มีบุคคลหรือหนวยงานอื่นอีก มากที่สนใจทํางานในเรื่องเดียวกัน  และเผชิญปญหาเหมือนกัน  
                            5.  เครือขายชวยช้ีใหเห็นความตองการของประชาชนไดรับการสนองตอบ
จากรัฐ 
                           6.   เครือขายชวยเชื่อมหนวยงานวิชาการ และแหลงทุนกับผูที่ตองการความ 
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ชวยเหลือ 
                        7.  เครือขายทําใหคนและองคกรไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  ไดรับกําลังใจ  
การจูงใจ และการยอมรับ  ซ่ึงมีความสําคัญตอหนวยเล็ก ๆ ที่อยูนอกระบบราชการ  หรืออยูนอก
ระบบที่ใครเขาไมถึงแตมีเพื่อนใหการชวยเหลือได 
                          ดวยความตระหนักดีวาแนวทางการแกปญหาความยากจนของประเทศไทยวิธีที่จะ
นําไปสูความสําเร็จนั้น  ตองมีกรอบแนวคิดการปฏิบัติที่สามารถเชื่อมโยงนโยบายและสถานการณ
ที่เปนอยู  ทั้งในดานจุลภาคและมหภาคไดอยางแทจริง  ดังนั้นนักเศรษฐศาสตรสหกรณ นักวิชาการ
นักพัฒนาที่ปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ  ผูนํากลุม องคกรและชุมชนจึงรวมกันวิจัยและพัฒนา
ขบวนการสหกรณ (คําวา สหกรณ ในที่นี้หมายถึงกลุมสหกรณที่จดทะเบียนตามพระราช บัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 และกลุม องคกรภาคประชาชนอื่น ๆ )   เพื่อหาแนวคิดและวิธีปฏิบัติของ
ขบวนการสหกรณของประเทศไทย   ในการแกไขปญหาความยากจน จากความเชื่อแนวาแกปญหา
ของประชาชนมาจากปญหาตาง ๆ  จะโดยนโยบายของรัฐหรือโดยประชาชนเองก็แลวแต การ
แกปญหาควรจะมาจากประชาชน กลุม องคกรและเครือขาย หรือประชาสังคมมีสวนรวมหาแนวคิด
แนวปฏิบัติ  จึงรวมกันมุงเนนไปที่การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา คือการสรางความรวมมือหรือการ
สรางพันธมิตรระหวางกลุม  องคกรประชาชนตั้งแต 2 กลุม/องคกรขึ้นไป โดยมีจุดมุงหมายที่จะทํา
กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันอยางจริงใจ  เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
ขึ้น มีการใชทรัพยากรรวมกัน เสี่ยงภัยรวมกัน และไดรับประโยชนรวมกัน ทั้งนี้การที่กลุม องคกร
ประชาชนจะมาเชื่อมโยงเครือขายนั้นตองเปนนโยบายอยางเปนทางการของกลุม /องคกรประชาชน 
(จุฑาทิพย ภัทราวาทและคณะ, 2549 : 21)  โดยคาดหวังวาแนวคิด แนวปฏิบัติของเครือขายสหกรณ 
(เครือขายคุณคา)  จะชวยสราง “คุณคา”ในมิติตาง ๆ ใหแกคนหรือสมาชิก กลุม องคกร สหกรณ 
และเครือขาย  ซ่ึงประกอบดวย มิติคุณคาทางเศรษฐกิจ   คุณคาทางสังคม และคุณคาทางวัฒนธรรม    
ที่จะสามารถชวยหนุนเสริมการแกปญหาความยากจน    ในลักษณะของการแกปญหาเชิงระบบโดย
กระบวนการเชื่อมโยงเครือขายพรอมกับสะทอนใหเห็น  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
อุดมการณสหกรณ และแนวปฏิบัติของทฤษฎีใหม  เพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับตาง ๆ   ที่เร่ิมจาก
ปจเจกบุคคล ครอบครัว กลุม องคกร สหกรณ ในระดับตําบล อําเภอ  และเครือขายระดับจังหวัด  
เครือขายระดับประเทศอยางเปนรูปธรรมและอยางยั่งยืน   
                              1.3  เครือขายคุณคา กับการแกปญหาความยากจน  
            ตามแนวคิดที่มุงเนนการสรางหรือเชื่อมโยงเครือขายเพื่อการพัฒนา  มีรูปแบบตาง ๆ 
ตามรูปแบบ ลักษณะและวัตถุประสงคหลากหลายไดมีนักวิชาการสหกรณ  นําเสนอรูปแบบ
เครือขายที่สามารถพัฒนานําไปใชในวัตถุประสงคการพัฒนาที่มีแนวคิดทันสมัยและสอดคลองกับ
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การแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 ที่ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาสังคมให
เปนสังคมฐานความรูและเพื่อสังคมอยูเย็นเปนสุข   สามารถทําใหเกิดวงสัมพันธรวมกันของกลุม 
องคกร สหกรณและเครือขายตาง ๆ ในขณะเดียวกันก็ไดนําเอาแนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให
เปนการพัฒนาครบทุกดานทุกภาคสวน  เพราะจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแผนการพัฒนา
กอน ๆ ที่ผานมามีความบกพรองที่เนนเฉพาะดานใดดานหนึ่ง   ฉะนั้นเพื่อนําไปใชในการพัฒนาได
จริงจึงเรียกวา “เครือขายคุณคา”  ซ่ึงมีความหมายหรืออัตตลักษณที่กําหนดไวคือ  “วงสัมพันธระยะ
ยาว  กาวทันการเปลี่ยนแปลง  เนนแผนเรียนรู  เพื่อประโยชนสูองคกรภาคีพันธมิตรและสมาชิก
องคกร”  งานและแนวคิดของนักวิชาการเศรษฐศาสตรสหกรณในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน   เปนงานวิจัยและพัฒนาที่นําไปสูการพัฒนาแผนแมบทในการ
พัฒนาขบวนการสหกรณแผนพัฒนาที่ 2 ระหวางป พ.ศ. 2550-2554  (จุฑาทิพย ภัทราวาทและคณะ, 
2549 : 21-22)   ในขณะที่ คุณคา ที่กลาวถึงจะกอใหเกิดคุณคา  3  ประการในการแกปญหาความ
ยากจนและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอันไดแก  
                                      1.   คุณคาทางเศรษฐกิจ  เปนการผนึกกําลังของภาคีเครือขาย  ที่จะ
กอใหเกิดพลังอํานาจการตอรองในกิจกรรมเชิงธุรกิจ  เชนการรวมกันออม  การกูยืม การผลิต การ
รวมซื้อ  การรวมขาย  การรวมบริการ  ประสานภารกิจ  เกิดการลดตนทุนตอหนวย  และเพิ่มรายได 
ทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจ ของกลุม องคกร สหกรณและเครือขายไดซ่ึงเปนการแกปญหาความ
จนทางเศรษฐกิจของสมาชิก และองคกรนั่นเอง  
                       2. คุณคาทางสังคม   คือกระบวนการสรางพันธมิตร หรือที่นักวิชาการ 
สหกรณ หรือเรียกกันวา  “การผูกเสี่ยว  สรางเกลอ”  ซ่ึงเปนเรื่องที่นักวิชาการสหกรณ    ไดนําเอา
กรอบคิด เร่ือง พันธมิตรเชิงกลยุทธ (Strategic  partner)  แตมีความแตกตางจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ  
โดยทั่วไปตรงที่ใหความสําคัญกับ   คน  ที่เปนทรัพยากรมนุษยผูซ่ึงควรจะเปนการพัฒนาอยางยิ่ง
เปนอันดับแรก   เพื่อใหมี ผูนําของกลุม  องคกร สหกรณ เครือขาย  ที่มีจิตวิญญาณสหกรณ  
(Cooperative  spirit)  ที่จะมุงมั่น  มีความจริงใจ มีอุดมการณ หลักการในการรวมมือกันดําเนิน
ธุรกิจที่เปนธรรมรวมกัน  ซ่ึงจะชวยนุนเสริมนโยบายการสรางสังคมเปนสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  คือพัฒนาคน
ใหมีคุณธรรมนําความรูเกิดภูมิคุมกัน และการเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติ
สุข เปน การแกปญหาความยากจนทางสังคม จนอํานาจ หรือจนพลังกอใหมีกําลังมีเพื่อนมากขึ้น
และนําไปสูการเกิดปญญา ในการแกปญหาตอไป 
                               3. คุณคาทางวัฒนธรรม   เปนกระบวนการสรางระบบและกลไกการบริหาร
จัดการที่นักการสหกรณใชคําวา   “การติดอาวุธทางปญญา”  ใหแกผูนําชุมชน กลุม องคกร สหกรณ 



12 
 

และเครือขาย  ซ่ึงถือเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน   จากผูนําที่เคยชินกับการบริหารจัดการแบบ
ตั้งรับวัฒนธรรมองคกรแบบเกา เปนการบริหารจัดการเชิงรุกที่ผูนําเปนผูที่มีความคิดเชิงระบบ 
(System thinking)  กลายเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพียบพรอมดวยคุณธรรมอุดมการณ  ซ่ึงจะเปน
ตัวจักรสําคัญในการปรับ เปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรของกลุม สหกรณ เครือขายใหมีพลังการ
ขับเคลื่อน เพื่อการบรรลุเปาหมายสามารถพึ่งตนเองและการกาวทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคโลกาภิวัฒน   สามารถแกปญหาความยากจนทางปญญาความรู ความสามารถใหแก
สมาชิก และกลุม องคกร สหกรณไดในที่สุด  
                            คุณคาทั้ง  3  ประการ ที่เกิดขึ้นจะชวยหนุนเสริมสรางผูนําคุณคาสหกรณ สามารถ
กาวทันการเปลี่ยนแปลง  การพัฒนาองคกรเปนสังคมแหงการเรียนรู องคกรเขมแข็ง เครือขาย
เหนียวแนน  ซ่ึงจะหนุนเสริมใหเกิดกลไกลการขับเคลื่อนวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีระบบ
การเงินที่เกื้อหนุนใหประชาชนเขาถึงมีระบบการคาที่เปนธรรม  ซ่ึงจะกอใหเกิดการกระจายรายได
อยางเปนรูปธรรมนําไปสูสังคมเปนสุข  ตามความคาดหวังของสังคมไทยไดอยางเปนรูปธรรม 
                    1.4   ปจจัย ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครือขาย 
                          การดําเนินงานของเครือขายใหประสบความสําเร็จ มีปจจัยช้ีวัดความสําเร็จ  และ
ความยั่งยืนของเครือขายไวหลากหลายจากนักวิชาการนักคิดดังเชน (สมกูล  ถาวรกิจ , ม.ป.ป.  :  
15-16,   เสรี  พงศพิศ,2546 :134,   อีเบอร ฮารด อี. ชูอิง   (Eberhrerd  E. Scheuing.)   อางใน นฤมล 
นิราทร, 2543  : 59-65 ,  จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ,2549 : 93-94 )ไดเสนอวา การดําเนินงาน
ของเครือขายจะประสบความสําเร็จหรือไม  มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัย 10 ประการดังนี้ 
 1.   การมีพันธะสัญญาที่หนักแนนระหวางกัน (Commitment) เปนการที่สมาชิก
ของเครือขายมีอุดมการณและความสัมพันธระหวางกัน ที่เกิดจากกระบวนการทํางานรวมกัน
ประสบความสําเร็จหรือประสบความลมเหลวรวมกันแบบมีสวนรวมของกลุม องคกรพันธมิตร ใน
เครือขาย   และรวมปรึกษาหารือกันอยางตอเนื่องสม่ําเสมอดวยความเปนหนึ่งเดียวกัน   ทั้งจิตใจ
และความสามัคคีของสมาชิกเครือขาย   สมาชิกมีขวัญกําลังใจและเจตนารมณรวมกัน ที่จะ
ปฏิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จ 
 2. การปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา (Continuous Improvement)  เครือขายจะประสบ
ความสําเร็จเมื่อสมาชิกของเครือขายมีการปรับปรุงและพัฒนาอยูตลอดเวลา  โดยมีการประเมิน
ความตองการและความคาดหวังของสมาชิก จุดแข็ง จุดออน  มียุทธศาสตรระบบการจัดการ 
กําหนดเปาหมายและการวางแผนที่ดี  เหมาะสมกับสถานการณใหสมาชิกรวมกลุมกันอยางเหนียว
แนน ตลอดระยะเวลาการทํางาน  มีการสื่อสารระหวางกันอยางชัดเจนเกี่ยวกับความตองการและ
ความหวังของแตละฝาย  การประเมินสถานการณของปญหาทั้งภายในและภายนอกเครือขาย และ
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การเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่ดีที่สุด (Benchmarking) เพื่อเปรียบเทียบผลงานของ
เครือขายกับเครือขายอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกัน  เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะเปนขอมูลสําคัญ
ที่จะมาใชในการปรับปรุงพัฒนาเครือขาย   ใชกระบวนการดําเนินงาน  ตามวงจรคุณภาพ  ( PDCA )      
 3.  การรักษาพันธกรณีระยะยาว (Long – term Commitment) การรักษาพันธกรณี
ระยะยาวระหวางสมาชิกของเครือขายมีผลสําคัญตอการปรับปรุงพัฒนาเครือขายตลอดเวลา  เพราะ
เครือขายที่มีความผูกพันในระยะยาวและไดรับประโยชนรวมกันเทานั้นที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร รวมกันทํางานและสรางผลงานที่เปนประโยชนตอเครือขาย  การสรางและรักษา
พันธกรณีระยะยาวตองอาศัยการระดมทรัพยากรและการลงทุนระยะยาว  เพื่อสรางศรัทธารวมกัน
ของสมาชิก  ตองใชการติดตอส่ือสารในการรักษาความสัมพันธ และตองอาศัยประวัติศาสตร
รวมกัน  เชน  การมีประสบการณในการทํางานรวมกันซึ่งไมใชเฉพาะผลงานเทานั้นแตหมายถึง
มิตรภาพและการรวมทุกขรวมสุขระหวางกันอีกดวย                    
 4.  การเสริมพลัง (Empowerment)  การเสริมพลังหมายถึงการสนับสนุนใหสมาชกิ
เครือขายไดมีโอกาสแสดงความสามารถ     ตลอดจนใชวิจารณญาณของตนในสถานการณตาง ๆ 
ได รวมแกไขปญหาตาง ๆ เชน การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ การจัดหาทุน ดําเนินงาน 
การหาทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนตอการทํางานของเครือขาย กิจกรรมของเครือขาย มีการจัดกิจกรรม
อยางตอเนื่อง  ไมขาดตอน  สมาชิกและผูเกี่ยวของ   ทุกฝายเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ
เครือขาย  
 5. การมีคานิยมรวมกัน (Shared Value) คานิยมรวมกันของสมาชิกเปนปจจัย
สําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมในการทํางานของเครือขาย เชนการใหความสําคัญตอคุณภาพของงาน 
ความยืดหยุน การเปดเผยจริงใจ   การใหความสําคัญตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  การมีคานิยมใน
การทํางานรวมกันเปนทีมเปนตน  
 6. ภาวะผูนํา (Leadership) ภาวะผูนําของเครือขาย หมายความถึง การสราง
วิสัยทัศนในเชิงยุทธศาสตร   ความสามารถในการชักจูงโนมนาวใหผูอ่ืนเห็นความสําคัญที่จะตอง
กระทํารวมกันและจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตอการทํางาน  เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สมาชิกเครือขายและผลสําเร็จของเครือขาย  ผูนํายังตองมีลักษณะสําคัญอีกหลายประการ  เชน 
ความซื่อสัตยสุจริต ขยัน เสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม 
                          7. มีวัฒนธรรมเครือขาย มีความสัมพันธแนวราบมากกวาแนวดิ่งสมาชิกทุกคน     
เคารพใหเกียรติกัน   ไมใชเปนความสัมพันธแบบเจานาย  ไมมีหัวหนาลูกนอง  แตเปนพี่นองกัน 
สัมพันธกันดวยใจ  ดวยจิตวิญญาณ ไมใชดวยผลประโยชน  
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 8. ระเบียบกฎเกณฑของเครือขาย    มีความเหมาะสมกับสมาชิก  และการ
ดําเนินงานของเครือขาย  
                        9.  มีการดํารงรักษาเครือขายเดิมไวและขยายเครือขายใหม  เพิ่มเติมขึ้นตลอดเวลา  
ไมหยุดนิ่ง  
                        10. การเชื่อมโยงเครือขายคุณคาเปนไปในลักษณะที่เกิดจากความตองการของ กลุม 
องคกร สหกรณ  ดวยความสมัครใจ การพัฒนาใหเครือขายเปนองคกรแหงการเรียนรู  การพัฒนา
ส่ือการเรียนรู  เปนหลักสูตรทองถ่ินที่มาจากความตองการของกลุม องคกร สหกรณ   ในลักษณะ
ความรวมมือของกลุม องคกร และหนวยงานสนับสนุนในระยะยาว  เนนผลการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางองคกรในหมูพันธมิตรใหมีประสิทธิภาพในการทําธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกองคกร   
                        สรุปรูปแบบเครือขายคุณคาที่ใชในการพัฒนาเพื่อแกปญหาความยากจน เปน
ลักษณะการเชื่อมโยงของบุคคลกับองคกร ระหวางองคกรกับองคกร เพื่อใหเกิดประโยชนกับทุก
ฝายที่เกี่ยวของในวงสัมพันธของเครือขาย  ดวยความสมัครใจ  ในขณะที่การดําเนินงานของ กลุม 
องคกรเดิมก็ยังเปนอิสระ  เปนการรวมกันดวยความสมัครใจในระยะเวลายาว  ดวยพันธะสัญญาที่
เพื่อใหมีการรวมมือกันแกปญหาที่รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร ทรัพยากร ฯลฯ  ในขณะ
ที่เครือขายจะประสบความสําเร็จไดตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีกฎระเบียบในการดําเนินงานกับ
กลุมสมาชิกเครือขาย และมีกิจกรรมเชื่อมโยงสมาชิกไมขาดระยะการติดตอ เปนการสัมพันธใน
แนวราบ มากกวาในแนวดิ่ง และเปนการรวมกลุม องคกรที่หลากหลาย เพื่อไดความรูความคิด ที่
อาจจะไมสามารถเขาถึงการชวยเหลือของรัฐได  แตในลักษณะที่เพื่อนชวยเพื่อน  ดวยความมี
คุณธรรม มีคุณคาตามอุดมการณสหกรณ  จึงนาจะเปนไปไดวา  การนําเสนอแนวคิดเครือขายคุณคา
ของนักวิชาการสหกรณ และนักการสหกรณ นักเศรษฐศาสตร เปนการทาทายคําถามของสังคมใน
เร่ืองกลุมองคกร เครือขาย ในรูปแบบ และคุณลักษณะเครือขายอีกรูปแบบหนึ่งที่นําไปใชในการ
พัฒนา เพื่อแกปญหาความยากจน และอาจจะสามารถเปนตนแบบการแกปญหาดานอื่นๆ ไดดวย 

             
         2.   แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 การพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่เปนการบูรณาการ  (Integrated)   คือทําใหเกิดเปนองค
รวม (Holistic) พระธรรมปฎก (2541) องคประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวของจะตองมาประสานกันครบ
องคประกอบและมีลักษณะดุลยภาพ (Balance)  คือการทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลอง กับ
กฎเกณฑของธรรมชาติ  ซ่ึงสรุปก็คือเปนการพัฒนาที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกดานและทุกมิติ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จิตใจวัฒนธรรม ฯลฯ  ในป 1987 Edward B. 
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Barbier และ  Becky J. Brown ไดเสนอเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาอยางยิ่งยืนไว  (Barbier, 1987 : 
104 :Brown and Others, 198 : 717  อางใน วราพร ศรีสุพรรณ, 2535 :68-75 )   แยกมิติของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนออกเปน 3 มิติ ดังนี้    
               1.  ความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  มีคุณภาพ  มีเสถียรภาพ  เปนการเติบโตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและยั่งยืน
ไดในระยะยาว  และมีการกระจายความมั่นคงอยางทั่วถึงอํานวยประโยชนตอคนสวนใหญ การ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับจุลภาคในรูปแบบการเพิ่งตนเองไดสามารถขจัดความยากจน ลดความไม
เทาเทียมทางเศรษฐกิจ โดยคํานึงสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติดวย  
             2.  ความยั่งยืนในมิติสังคม  หมายถึง  การพัฒนาที่มุงใหคนและสังคมไทยมีคุณภาพ  
สามารถปรับตัวรู  เทาทันการเปลี่ยนแปลงมีจิตสํานึกพฤติกรรมและวิ ถีชีวิตที่ไมทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต  มีการนําทุนทางสังคมและทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดอยางเหมาะสม   มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ  โดยอยูภายใตระบบการบริหารจัดการที่ดี  ที่มุงใหคนและสังคมไทยเขมแข็ง  อยูดีมีสุข  
และพัฒนาไดอยางยั่งยืนทางออกคือประชาชนควรสรางงานของตนเองขึ้นมาจากความคิดบูรณการ
(Integration) พรอมกับการถายทอดไปสูลูกหลานและเพื่อนบาน   เทคโนโลยีที่ใชตองเหมาะสมกับ
ทองถ่ินและและไมทําลายส่ิงแวดลอม   การไดเปนเจาของกิจการของตนเองในทองถ่ินดาน
การเกษตร หรือการใหบริการ รวมทั้งการลดการพึ่งพาสินคาจากภายนอก โดยผลิตขึ้นเองใน
ทองถ่ิน ชวยขัดขวางการเติบโตของธุรกิจรวมศูนยขนาดใหญ 
             3. ความยั่งยืนในมิติส่ิงแวดลอม  หมายถึง  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการใชประโยชนทางเศรษฐกิจ
และความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ         ตลอดจนการคงไวซ่ึงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอมที่ดีเพื่อสนองความตองการของคนรุนปจจุบัน     และสงวนรักษาไวใหคนรุนอนาคต     
รวมทั้งการกระจายโอกาสและการมีสวนรวมในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสง
แวดลอมอยางทั่วถึงและเปนธรรม       
            แนวคิด “การพัฒนาอยางยั่งยืนในแผนพัฒนาโดยภาครัฐ”    สําหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศไทยไดบรรจุแผนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม และยังคงใหความสําคัญ “ คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา ”  เพราะคนเปนปจจัยช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่อง  แตเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจเสียกอน ทําใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาไมสําเร็จ แตหลักการทีมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ซ่ึงในระยะ  3  ปของแผนพัฒนาฯ   ฉบับที่  9 และฉบับที่ 10  มีทิศทางที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยแนวทางในการพัฒนาประเทศไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาลสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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ทรงมีพระราชดํารัส เปนแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย มาเปนปรัชญานําในการ
พัฒนาประเทศอันนําไปสูสังคมเปนสุข    ซ่ึงสามารถนํามาใชไดทั้งในระดับบุคคลและระดับการ
พัฒนาประเทศ    แตยังคงอยูในระดับที่ตองปรับปรุงโดย มิติเศรษฐกิจ เปนมิติที่ไดรับผลสําเร็จใน
การพัฒนามากกวามิติอ่ืน  เฉพาะอยางยิ่งในสวนของการเสริมสรางเสถียรภาพความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ   สวนรวมและการดําเนินนโยบายเรงดวนเพื่อกระตุนเศรษฐกิจรากหญาและขจัดปญหา
ความยากจน ที่ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย แตมีประเด็นดานคุณภาพของการพัฒนาและ
ประสิทธิภาพการผลิตที่ถดถอยลง   สําหรับมิติดานสังคมที่มีผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูเกณฑที่ดี
ขึ้นแตยังมีจุดออนในดานการพัฒนาศักยภาพและปรับตัวไปสูสังคมการเรียนรูซ่ึง ฉุดร้ังให
ความสามารถการแขงขันของประเทศลดลง   สวนมิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
แนวโนมที่จะฟนฟูดีขึ้น    จากความพยายามรวมมือกันสงวนรักษาทรัพยากรที่มีอยูมิใหเสื่อมโทรม    
อยางไรก็ตามยังเฝาระวังแกปญหาดานสิ่งแวดลอมทั้งดานคุณภาพอากาศและแหลงน้ํา  ตลอดจน
การใชสารเคมีทางการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงเปนเครื่องชี้ถึงการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจที่สนองตอ
สังคม   จนเกินขีดความสามารถรองรับของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสะทอนความไมสมดุล
ของมิติการพัฒนาที่จะนําไปสูความไมยั่งยืนไดในอนาคต  (วีณา  เตชะพนาดร, 2548)  สวนการนํา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาลสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนแนวทางการดําเนินชีวิตให
ประชาชนชาวไทยมานํามาใชในการพัฒนาประเทศ อันนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดมีการ
ศึกษาวิจัยเร่ือง การสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ของนักวิชาการโดยการ
สนับสนุนของสํานักงานการวิจัย (สกว.) เพื่อศึกษา  1)สํารวจสถานะองคความรู(Status of 
Knowledge)  2) ศึกษาองคความรูดานการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ รัฐ ครอบครัว 
ชุมชน ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในระดับชุมชน ของสังคมไทย  3) เพื่อสนับสนุนแผนงานวิชาการและ
การจัดการความรูสงเสริมการวิจัยตอไป (อภิชัย พันธุเสน, 2549 : 7) นาจะทําใหมีความชัดเจนใน
การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชได ของผูที่ตองการหาคําตอบ แนวคิดในการพัฒนาทุก ๆ 
ดานใหยั่งยืนไดอยางไร  
 
            3.   การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 

    การวิจยัคร้ังนี้ไดมีการพฒันาหลักสูตรการฝกอบรมจิตสํานึกผูนําสหกรณ โดยศึกษา
เกี่ยวกับทฤษฎกีารพัฒนาหลกัสูตร และมีรายละเอียดที่สรุปไดดังตอไปนี้ 

     3.1 ความหมายของหลักสูตรการฝกอบรม 
นักการศึกษาไดใหความหมายของหลักสูตรการฝกอบรมไวดังนี ้
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เริงลักษณ โรจนพันธ , 2529 : 25และ วิจิตร อวกุล , 2540 : 140 ไดใหความหมายของ
หลักสูตรการฝกอบรมวาเปนกระบวนการที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดประโยชนและมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ในขณะที่ 
เครือวัลย  ล้ิมอภิชาต ,2531 : 60  ไดใหความหมายหลักสูตรการฝกอบรมวาเปนโครงการฝกอบรม
และพัฒนา  ซ่ึงประมวลความรูและประสบการณที่องคการฝกอบรมและพัฒนาจัดใหผูเขารับการ
ฝกอบรมทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดพัฒนาไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการ 

สรุปไดวาหลักสูตรการฝกอบรมหมายถึง การประมวลความรูและประสบการณใหกับผู
เขารับการฝกอบรมใหเกิดความรู ความสามารถและเจตคติที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมที่กําหนดไว 

 3.2  หลักวิธีการสอนผูใหญ (Andragogy) เปนแนวความคิดใหมในการเรียนการ  
สอนสําหรับวงการศึกษาไทย  เห็นความแตกตางระหวางวิธีการสอนเด็ก (pedagogy) ซ่ึงตามทฤษฎี
การสอนผูใหญนั้นมีอยู 4 ประเด็นใหญ ๆ ที่มีความสําคัญและเปนความเชื่อที่ไดรับการยอมรับวา
แตกตางออกไปจากการอบรมเด็ก ๆ คือ  

       1.  การเปลี่ยนแปลงดานมโนภาพแหงตน ( Changes in Self –Concept) ทฤษฎีการ
สอน ผูใหญคาดวาจุดที่บุคคลบรรลุความสําเร็จในดานมโนภาพแหงตนในการเปนผูนําตนเอง ก็คือ
ลักษณะทางจิตวิทยาของการเปนผูใหญ  ถาหากเขาเกิดความรูสึกวาตัวเองไมไดรับการยอมรับใน
สถานการณตาง ๆ เลย เขาอาจจะเกิดความเครงเครียดและอาจจะตอตานและสิ่งที่สําคัญก็คือตอง
พยายามทําใหผูใหญเกิด “Self-directing” ในการเรียนการสอนใหมากที่สุดดวย  

       2.  บทบาทของประสบการณ (The Role of Experience)  เราเชื่อวาบุคคลที่เร่ิมบรรลุ
วุฒิ ภาวะแลว  เขาก็จะไดสะสมประสบการณที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงประสบการณนั้นนับวาเปน
แหลงที่มีคุณคายิ่งสําหรับการเรียนรู  

       3.  ความพรอมในการเรียน (Readiness to Learn) บุคคลจะมีวุฒิภาวะ และเกิดความ
พรอม ในการเรียนรูอันเปนเหตุมาจากการพัฒนาทางชีววิทยาและแรงกดดันทางดานความตองการ
เกี่ยวกับวิชาการ  สวนที่เกิดความพรอมมากขึ้นก็คือ ผลการพัฒนาของาภาระหนาที่  ซ่ึงมีสวน
เกี่ยวของกับบทบาททางสังคม  ในการสอนผูใหญนั้นผูใหญมีความพรอมที่จะเรียนรูส่ิงตาง ๆ ไดถา
หากเขาเกิดความตองการ  

        4.  การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสม (Orientation to  Learning ) ผูใหญ
สวน มากมักจะมีการเรียนรูโดยอาศัยปญหาเปนศูนยกลาง  ผูใหญเขามาเรียนและยุงเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางการศึกษาก็เพราะวาเขาขาดความรู  และประสบการณในการแกปญหาปจจุบัน  ดังนั้น
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เขาจึงตองการที่จะนําไปใชในอนาคตอันใกลหรือโดยที่สุดหมายความวาตองการนําเอาไปใชอยาง
ปจจุบันทันที่ทันใด  ดังนั้นเขาจึงตองการไดรับการเรียนรูโดยอาศัยปญหาเปนศูนยกลางของการ
เรียนการสอน (สุวัฒน วัฒนวงศ, 2538 : 25 ;  อางอิงมาจาก Knowles. 1978:55-59) 
                      สรุปการอบรมผูใหญตองใหรูสึกบรรลุความสําเร็จในดานมโนภาพแหงตนในการ
เปนผูนําตนเองเปนลักษณะทางจิตวิทยาของการเปนผูใหญ  ถาหากเขาเกิดความรูสึกวาตัวเองไมได
รับการยอมรับในสถานการณตาง ๆ อาจจะเกิดความเครงเครียด เพราะผูใหญ หรือผูนําที่งานวิจัยช้ิน
นี้ตองการฝกอบรมเปนผูที่มีประสบการณมากอนมากแลวฉะนั้นจึงควรนําประสบการณเหลานั้นมา
เปนแหลงการเรียนรูที่ดีและตองใหเขามีความพรอม ความตองการจากปญหาหรือความกดดัน
เกี่ยวกับวิชาการโดยเฉพาะดาน ภาระหนากิจกรรมที่ปฏิบัติอยูขาดความรู และประสบการณในการ
แกปญหาในปจจุบัน  จึงตองมีการเรียนรูโดยอาศัยปญหาเปนศูนยกลาง         

                        3.3. ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ  (Theory of Cooperative or Collaborative 
Learning ) 
                     ความหมายทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ คือการเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกลุมที่
มีความสามารถแตกตางกันประมาณ 3-6 คน  ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม  นัก
การศึกษาคนสําคัญที่เผยแพรแนวคิดนี้คือ สลาวิน (Slavin)    เดวิด จอหนสัน (David Johnson) และ
รอเจอร จอหนสัน (Roger Johnson)  ไดกลาววา ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปเรามักจะ
ไมใหความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน สวนใหญมักจะมุงไปที่
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน หรือระหวางผูเรียนกับบทเรียน    ความสัมพันธระหวางผูเรียน
ดวยกันจึงมักจะถูกละเลยหรือมองขามไปทั้ง  ๆ     งานวิจัยไดช้ีชัดวา  ความรูสึกของผูเรียนตอ
ตนเอง  ตอโรงเรียน องคกร  ครูและเพื่อนรวมขึ้นมีผลตอการเรียนรูมาก  จอหนสันและจอหนสัน 
(Johnson and Johnson, 1994 : 31-32  อางใน  ทิศนา  แขมมณี ,2548 : 99)  กลาววา ปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนมี 3 ลักษณะคือ  

1. ลักษณะแขงขันกันในการศึกษาเรียนรู  ผูเรียนแตละคนจะพยายามเรียนใหได 
ดีกวาคนอื่น  เพื่อใหไดคะแนนดี  ใหไดรีบการยกยอง หรือไดรับการตอบแทนในลักษณะตาง ๆ   

2. ลักษณะตางคน ตางเรียน  คือ แตละคนตางก็รับผิดชอบดูแลตนเองใหเกิดการ 
เรียนรู ไมยุงเกี่ยวกับผูอ่ืน และ  

3. ลักษณะรวมมือกันหรือชวยกนัในการเรียนรูคือ แตละคนตางก็รับผิดชอบในการ   
เรียนรูของตน  และในขณะเดียวกันก็ตองชวยใหสมาชิกคนอื่นเรียนรูดวย   การจัดการศึกษาใน
ปจจุบันมักสงเสริมการเรียนรูแบบแขงขัน   ซ่ึงอาจะมีผลทําใหผูเรียนเคยชินตอการแขงขันเพื่อแยง
ชิงผลประโยชนมากกวาการรวมมือกันแกปญหา  นักการศึกษาไดใหขอคิดวา  ควรจะใหโอกาส
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ผูเรียนไดเรียนรูทั้ง 3 ลักษณะ  โดยรูจักใชลักษณะการเรียนรูอยางเหมาะสมกับสภาพการณ  ทั้งนี้
เพราะในชีวิตประจําวัน  ผูเรียนตองเผชิญสถานการณที่มีทั้ง 3 ลักษณะเมื่อปจจุบันมีการสงเสริม
การเรียนรูแบบแขงขันและแบบรายบุคคลอยูแลว     จึงสมควรมาสงเสริมเรียนรูแบบรวมมือ  จะ
สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี     ไดทักษะทางสังคมและการทํางานรวมกับผูอ่ืนซึ่งเปน
ทักษะจําเปนอยางยิ่งในการดํารงชีวิตประจําวันดวย  
                     2.  องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ    การเรียนรูแบบรวมมือมิไดหมายความ
เพียงวา มีการจัดใหผูเรียนเขากลุมแลวใหงานและบอกผูเรียนใหชวยกันทํางานเทานั้น     แตการ
เรียนร ูจะเปนแบบรวมมือกันไดตองมีองคประกอบที่สําคัญครบ 5 ประการดังนี้(ทิศนา แขมมณี, 2548 
หนา99-101) 
                               2.1  การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน  (Positive Interdependence )   กลุมการเรียนแบบ
รวมมือจะตองมีความตระหนักวา สมาชิกกลุมทุกคนมีความสําคัญและความสําเร็จของกลุมขึ้นอยู
กับสมาชิกทุกคนในกลุม  สมาชิกแตละคนจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อกลุมประสบ
ความสําเร็จ  ฉะนั้นความสําเร็จของบุคคลและของกลุมขึ้นอยูเชื่อมโยงกันและกัน     ดังนั้นแตละ
คนตองรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนและในขณะเดียวกันก็ชวยเหลือสมาชิกคนอื่น ๆ ดวย 
เพื่อประโยชนรวมกัน   การจัดกลุมเพื่อชวยใหผูเรียนมีการพึ่งพาชวยเหลือเกื้อกูลทําไดหลายทาง    
เชน    การใหผูเรียนมีเปาหมายเดียวกัน  หรือใหผูเรียนกําหนดเปาหมายในการทํางาน/การเรียนรู
รวมกัน (Positive Goal Interdependence) การใหรางวัลตามผลงานของกลุม   (Positive Reward 
Interdependence) การใหงานหรือวัสดุอุปกรณที่ทุกคนตองทําหรือใชรวมกัน  (Positive Resource 
Interdependence)       การมอบหมายบทบาทหนาที่ในการทํางานรวมกันใหแตละคน   (Positive 
Role Interdependence) 
                               2.2 การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด (Face-To-Face Promotive Interaction    
การที่สมาชิกในกลุมมีการพึ่งพาชวยเหลือเกื้อกูลกัน   เปนปจจัยที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
ตอกันและกัน ในทางที่จะชวยใหกลุมบรรลุเปาหมาย สมาชิกกลุมจะหวงใย      ไววางใจ สงเสริม
และชวยเหลือกันและกันในการทํางานตาง ๆ รวมปรึกษาหารือกันอยางใกลชิดรวมกัน สงผลใหเกิด
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน  
                              2.3  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของสมาชิกแตละคน       (Individual 
Accountability)    สมาชิกในกลุมการเรียนรูทุกคนจะตองมีหนาที่รับผิดขอบและพยายามทํางานที่
ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ  ไมมีใครที่จะไดรับประโยชนโดยไมทําหนาที่ของตน  
ดังนั้นกลุมจึงจําเปนตองมีระบบการตรวจสอบผลงาน  ทั้งที่เปนรายบุคคลและเปนกลุม     วิธีการที่
สามารถสงเสริมใหทุกคนไดทําหนาที่ของตนอยางเต็มที่มีหลายวิธีเชน การจัดกลุมใหเล็ก         เพื่อ
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จะไดมีการเอาใจใสกันและกันไดอยางทั่วถึง  การทดสอบเปนรายบุคคล  การสุมเรียกชื่อใหรายงาน         
ครูสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในกลุม  การจัดใหกลุมมีผูสังเกตการณ การใหผูเรียนสอนกันและ
กันเปนตน  
                               2.4 การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และทักษะการทํางานกลุมยอย         
(Interpersonal And Small-Group Skills)  การเรียนรูแบบรวมมือจะประสบความสําเร็จได ตองอาศยั
ทักษะที่สําคัญ ๆ หลายประการ เชน ทักษะทางสังคม   ทักษะการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  ทักษะการ
ทํางานกลุม  ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแกปญหาขัดแยง   รวมท้ังการเคารพ  ยอมรับ และ
ไววางใจกันและกัน  ซ่ึงครูควรสอนและฝกใหแกผูเรียนเพื่อชวยใหดําเนินงานไปได 
                                2.5  การวิเคราะหกระบวนการกลุม  (Group Processing)   กลุมการเรียนรูแบบ
รวมมือจะตองมีการวิเคราะหกระบวนการทํางานกลุมเพื่อชวยใหกลุมเกิดการเรียนรูและปรับปรุง
การทํางานใหดีขึ้น  การวิเคราะหกระบวนการกลุม ครอบคลุมการวิเคราะหเกี่ยวกับวิธีการทํางาน
ของกลุม  พฤติกรรมของสมาชิกกลุมและผลงานของกลุม  การวิเคราะหการเรียนรูนี้อาจทําโดยครู        
หรือผูเรียน  หรือทั้งสองฝาย  การวิเคราะหกระบวนการกลุมนี้เปนยุทธวิธีหนึ่งที่สงเสริมใหกลุม
ตั้งใจทํางาน   เพราะรูวาจะไดรับขอมูลปอนกลับ  และชวยฝกทักษะการรูคิด (Metacognition ) คือ
สามารถที่จะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนที่ไดทําไป 
                           สรุปการอบรมผูใหญใหมีความเขาใจและเห็นดวยกับจุดมุงหมายของหลักสูตรการ
ฝกอบรม อยางมีประสิทธิภาพแลว เขาควรจะไดทราบจุดมุงหมายทั่วไปของการหลักสูตรฝกอบรม
นั้นและมองเห็นภาพรวมของการเรียนรูอยางชัดเจน มีเปาหมายชัดเจน บนความสนใจและความ
ตองการดวยความสมัครใจ  ในขณะเดียวกันผูอบรมก็ตองใหกําลังใจแกผูเขาอบรม  การสราง
บรรยากาศและสถานการณของการเรียนรูอยางเปนกันเอง  การมีปฏิสัมพันธของสมาชิกในกลุมเพื่อ
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู คุนเคยซึ่งกันและกันระหวางผูเรียน  การมีสวนรวมในการอบรม
และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู  การนําเสนอประสบการณของผูอบรมใหเปนประโยชนในการ
เสนอแนวคิดและความรูนั้น  โดยอาศัยความสัมพันธระหวางประสบการณใหมกับประสบการเดิม
หรือการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งที่ยังไมรูไปหาสิ่งที่รูแลวตามลําดับความสามารถของ
ตนเอง และผูใหการอบรมหรือวิทยากรจะตองเปนผูที่มีความกระตือรือรน มีแผนการอบรม การ
ฝกอบรมที่ยืดหยุนได   มีความชัดเจนในแนวคิดทีเดนชัดวาเขากําลังทําอะไรอยูและจะทําอะไร
ตอไป  
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  4.  การประเมินหลักสูตรการฝกอบรม 
            การที่จะทราบวาการจัดการฝกอบรมไดผลแคไหนเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม  

อยูที่การประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรม  ซ่ึงเปนเครื่องมือช้ีใหเห็นวาการนําหลักสูตรไปใชไดผล
มากนอยเพียงใด การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศตลอดจน
กิจกรรมตาง ๆ    เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนํามาตัดสินคาหรือคุณภาพของหลักสูตรนั้น   ซ่ึงมีนักการ
ศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรไวตางๆ กัน  ดังนี้คือ 

         สตัฟเฟลบีม และคณะ (Stufflebeam Daniel L et al., 1971 : 128) ใหความหมาย 
ของการประเมินหลักสูตรวา เปนกระบวนการหาขอมูล เก็บขอมูลเพื่อนํามาใชใหเปนประโยชนใน
การตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีกวาเดิม สวน ( วิชัย  วงษใหญ,  2523 : 192 และสุรจิต  เพียรชอบ ,2523 
: 64 )   ไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรไววา การประเมินหลักสูตรเปนการพิจารณา
เกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตรโดยใชผลจากการวัดในแงมุมตางๆ ของสิ่งที่ประเมินเพื่อนํามาพิจารณา
รวมกัน   และสรุปวาจะใหคุณคาของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้นวาอยางไร   มีคุณภาพดีหรือไม
เพียงใด  หรือไดผลตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม มีสวนใดที่จะตองปรับปรุงแกไข อะไร
เปนสาเหตุ   ฉะนั้นผูประเมินหลักสูตรจึงตองเปนผูที่มีความรูดี       
                     วิชัย  วงษใหญ (2537 : 218-219)  กลาววา การประเมินหลักสูตรโดยท่ัวๆ ไปจะมี
จุดมุงหมาย ดังนี้ 

1. เพื่อหาคุณคาของหลักสูตร โดยตรวจสอบดูวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้น 
สามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 

2.  เพื่อวัดดูวาการวางเคาโครงและรูปแบบระบบของหลักสูตร รวมทั้งวัสดุ 
ประกอบหลักสูตร  และการบริหารและบริการหลักสูตร เปนไปในทางที่ถูกตองแลวหรือไม 

3. การประเมินผลจากผูเรียนเอง หรือการประเมินผลผลิตเพื่อตรวจสอบดูวามี 
ลักษณะที่พึงประสงค เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด 

      สรุปไดวา  การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการหาขอมูล มาวิเคราะหเพื่อหาคําตอบ
วาหลักสูตรสัมฤทธิผลตามที่ไดตั้งจุดมุงหมายไวหรือไมมีขอบเขตรวมถึงการวิเคราะหตัวหลักสูตร  
การวิเคราะหกระบวนการของการนําหลักสูตรไปใช  การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์  ในจัดการฝกอบรม  
และการวิเคราะหการประเมินผลหลักสูตร  ซ่ึงการประเมินหลักสูตรการฝกอบรมผูนําสหกรณไดนํา
แนวการประเมินหลักสูตรในประเด็น  ขอบเขตตาง ๆ มาใชเปนแบบอยางและมีกรอบแนวคิด ใน
การประเมินครั้งนี้   ในขณะที่จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรจะเปนตัวที่ช้ีใหเห็นถึงคุณภาพ
การศึกษาของสังคมซึ่งจะมีผลกระทบตอคุณภาพของประชากรในการพัฒนาสังคม    ดังนั้นในการ
ประเมินหลักสูตรการฝกอบรมผูนําสหกรณใหมีจิตสํานึกความรวมมือ  การสรางเครือขายคุณคา
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และการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบัน   
งานวิจัยจึงไดนําเอา  แนวคิดของเคิรกแพ็ททริค( Kirkpatrick)และแบบเสริมพลัง( Empowerment) 
ของเดวิด  เฟทเธอรแมน (David Fetterman) (สมคิด พรมจุย  2550 :  66-69 และ : 72-75 )  เปน
แนวความคิดการประเมินระหวางการฝกอบรมและติดตามผลหลังการฝกอบรมผสมผสานกันจน
เปนผลลัพธ ( Results ) จากการอบรมไดเกิดผลดีตอองคกร หรือผลกระทบตอองคกรและสมาชิก
อยางไร ซ่ึงมีรายละเอียดแนวคิดการประเมินผลดังนี้ 

        4.1 รูปแบบการประเมินของ เคริก แพตทริค (Kirkpatrick) 
          โดนัลด  แอล เคริก แพตทริค  แหงมหาวิทยาลัยวิสคอนสิน สหรฐอเมริการ อดีต
ประธาน  ASTD   ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกรฝกอบรมและการประเมินผลการฝกอบรมวา   “การ
ฝกอบรมเปนการชวยเหลือบุคคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในการฝกอบรม
ใด ๆ   ควรจัดใหมีการประเมินผลการฝกอบรม   ซ่ึงถือเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหรูวาการจัด
โปรแกรมการฝกอบรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากเพียงใด   เคริก  แพตทริค  ช้ีใหเห็นวา
การประเมินผลการอบรมจะทําใหไดความรูอยางนอย  3  ประการคือ   

 1.  การฝกอบรมนั้นไดใหอะไร หรือเกิดประโยชนตอหนวยงานในลักษณะใดบาง 
 2.  ควรยุติโครงการชั่วคราวกอน หรือควรดําเนินการตอไปเรื่อยๆ 

                   3.  ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมในสวนใดบางอยางไร 
      ในการประเมินผลโครงการฝกอบรม  เคริก  แพตทรคิ  เสนอวาควรดําเนินการประเมิน

ประสิทธิผลของการอบรม  4  ลักษณะคือ 
              1.ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง  (Reaction   Evaluation)   เปนการตรวจสอบ
ความรูสึกหรือความพอใจของผูเขารับการอบรม วามีความพอใจหรือไมตอส่ิงที่ไดรับจากการอบรม
และมากนอยเพียงใด  การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น  ตองการไดรับขอมูลที่เปนปฏิกิริยา
ตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรม  ที่มีความหมายและความเปนจริง  เพราะขอมูลเหลานี้จะเปน
ตัวบงชี้ประสิทธิผลของการฝกอบรมอันดับแรก เคริก  แพตทริค   กลาววา  มีอยูบอยครั้งที่ผูบริหาร
ตัดสินใจใหลมเลิก  โปรแกรมการฝกอบรมเสีย  หรือไมก็ตัดสินใจใหดําเนินการฝกอบรมตอไป  
โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการประเมินปฎิกริยาตอบสนองเปนพื้นฐาน 
         วิธีการที่จะชวยใหไดรับขอมูลเกี่ยวกบัปฏิกิริยาตอบสนอง  ที่มีความหมาย  /  และตรง
ตามความจริงจากผูเขารับการฝกอบรม  ไดแก 
          (1)  กําหนดใหแนนอนชัดเจนลงไปวาตองการไดรับขอมูลอะไร  เชนปฎิกริยา
ตอบสนองของเนื้อหาหลักสูตร  วิธีการฝกอบรม  วิทยาการ  สถานที่ฝกอบรม  ระยะเวลาที่ใชใน
การฝกอบรม  บรรยากาศการฝกอบรม  ฯลฯ 
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          (2)  ออกแบบของเครื่องมือ  หรือแบบสอบถามที่จะใชเก็บขอมูล 
          (3)  ขอคําถามของเครื่องมือ  ควรเปนชนิดที่เมื่อไดรับขอมูลหรือไดคําตอบแลว
สามารถนํามาแปลงเปนตัวเลขแจกแจงความถี่  และวิเคราะหในเชิงปรมิาณได 
            (4)  กระตุนใหผูเขารับการฝกอบรม  ไดเขียนแสดงความคิดเหน็ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมในขอคําถามตางๆ 
            (5)  เพือ่ใหผูเขารับการฝกอบรมแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง  ผานแบบสอบถาม  ตาม
ความเปนจริง  จึงไมควรใหผูเขารับการฝกอบรม  เขียนชื่อตนเองไปในแบบทดสอบถาม 
         อนึ่ง ในการแจกแบบสอบถามเพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนี้ผูประเมิน  ตองแนใจ
วาไดใหเวลา  ผูเขารับการอบรมอยางเพียงพอที่จะใหคําตอบครบทุกขอ  ควรอธิบายกอนที่ผูเขารับ
การฝกอบรมจะออกจากหองฝกอบรมเมื่อส้ินสุดโปรแกรม  พึงหลีกเลี่ยงการปลอยใหผูเขารับการ
ฝกอบรมนําแบบสอบถามติดตัวออกไปและสงคืน  กลับมาในภายหลงั 
         2. ประเมินการเรียนรู  (Learning   Evaluation)   เปนการตรวจสอบผลการเรียนโดย
ตรวจสอบใหครอบคลุม ทั้งดานความรู (Knowledge)  ทักษะ  (Skills)  และเจตคติ  (Attitude)ผูเขา
รับการฝกอบรมไดรับความรูและทักษะอะไรบางและมีเจตคติอะไรบางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ทั้งนั้นเพราะความรู ทักษะ เจตคติ ลวนเปนประกอบพื้นฐานสําคัญ ที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรมในโอกาสตอไป เคริก 
แพตทริค  ไดใหขอเสนอแนะสําหรับการประเมินการเรยีนรูไวดังนี ้
            (1)  ตองการวัดความรู  ทักษะ  และเจตคติ  ของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและ
หลังการฝกอบรม 
            (2) วิเคราะหทั้งคะแนนรายขอและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหวางกอนและ
หลังการฝกอบรม 
           (3)  ถาเปนไปไดควรใชกลุมควบคุม  ซ่ึงเปนกลุมของผูที่ไมไดรับการฝกอบรม  แลว
เปรียบเทียบคะแนนความรู  ทักษะ  และเจตคติ  ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองซึ่งเปนกลุมของผู
เขารับการฝกอบรมวาแตกตางกันหรือไมอยางไร 
             สําหรับเครื่องมือที่ใชวัดความรู  ทักษะ  และเจตคติมี  2   แบบ  คือ 

       1.  ใชแบบสอบวัดความรู  ทักษะ  และเจตคติ  ที่เปนแบบวดัมาตรฐาน 
       2. สรางแบบสอบขึ้นใชเอง  แบบสอบวัดความรู  ทักษะ  และเจตคติที่สรางขึ้นเอง 

นี้อาจจะใชรูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง  หรือทุกอยางตอไปนี้ก็ได  เชน  
                 -  แบบ  “เห็นดวย”   หรือ “ไมเห็นดวย”   ซ่ึงอาจเปนมาตราสวนประมาณคา 4  
หรือ  5  หรือ  6  สเกลก็ได 
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          3.  ประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลังการอบรม  (Behavior Evaluation)   เปนการ
ตรวจสอบวาผูผานการฝกอบรมไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานไปในทศิทางที่พึง
ประสงคหรือไม 
          การประเมินผลในขั้นนี้นับวายาก และใชเวลามากกวาการประเมินผลในสองขั้นแรง  
เพราะจะตองออกไปติดตามประเมินผลในสถานที่ทํางานจริงๆ ของผูเขารับการฝกอบรมซึ่งจะมี
คําถามอยูหลายขอ  ที่ผูประเมินตองตอบใหไดเสียกอน  เชน ควรจะออกไปประเมินผลอยางไร  (1  
เดือน หรือ  3  เดือน  หรือคร่ึงปหรือ  1  ป  ภายหลังจากการฝกอบรม)  การเก็บขอมูลจากใครจึงจะ
เชื่อถือไดมากที่สุด  (จากผูบังคับบัญชา  จากเพื่อนรวมงาน  จากผูใตบังคับบัญชา  หรือจากผูเขารวม
การฝกอบรม) ควรจะไดวัดพฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและหลังการ
ฝกอบรม  สําหรับระยะเวลาระหวางการฝกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝกอบรมนั้นควรจะให
หางกันพอสมควร  เพื่อใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไดเกิดขึ้นจริงๆ  ทางที่ดี
ควรจะประเมินหลายๆ  คร้ังเปนระยะๆ  ไปเชนประเมินทุก  3  เดือน  และควรจะไดเก็บขอมูลจาก
หลายๆ  แหลง  เชน  จากผูบังคับบัญชาจากเพื่อนรวมงานและจากกลุมผูที่ผานการอบรม 

          เคริกแพตทริค   เห็นวาการประเมินผลในขั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน
ตามขอเสนอที่กลาวมานั้นจะนําไปใชจริงๆ จะตองใชเวลา และอาศัยความชํานาญของผูประเมินผล
เปนอยางมาก  เขาจึงไดเสนอใหทํากับโปรแกรมการฝกอบรมขนาดเล็กทั่วๆ  ไปอาจใชวิธีการงายๆ  
ดังนี้ 
                              1.  กําหนดวามีพฤติกรรมการทํางานอะไรบาง  ที่คาดหวังจะใหเกดิการ 
เปลี่ยนแปลง 
                              2.   เตรียมคําถามที่จะใชสําหรับการสัมภาษณ 

          3.  ทําการสัมภาษณบคุคลหลาย ๆ คน กลุมภายหลังการฝกอบรมสักระยะหนึ่ง                               
 เพื่อใหรูวาพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไวเหลานั้น  ไดเกิดการเปลี่ยนเเปลงจริง ๆ หรือไม 

         4.   ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณควรจะไดนํามาทําการวิเคราะหในเชิงปริมาณ 
และวเิคราะหเนื้อหา 

             อนึ่งถาเปนการสัมภาษณผูใตบังคบับัญชาของผูเขารับการอบรมควรจะตองแนใจ
วา  ผูรับการฝกอบรม จะไมมีอิทธิพลตอการตอบ หรือ สัมภาษณของผูใตบังคับบัญชา 
                       4.  ประเมินผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตอองคกร  (Results Evaluation)    เปนการตรวจสอบ
วา   ผลจากการอบรมไดเกิดผลดีตอองคกร หรือผลกระทบตอองคกร  ในลักษณะใดบาง  คุณภาพ
ขององคกรดีขึ้น  หรือมีคุณภาพขึ้นหรือไมในการประเมินผลโครงการฝกอบรม  ควรดําเนินการ
ประเมินประสิทธิผลของการอบรม  4  ลักษณะ ที่จะใหรูวาการฝกอบรมไดกอใหเกิดผลที่ตองการ
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ใหเกิดขึ้นกับหนวยงาน  เชน  การลดคาใชจาย การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน  การเพิ่ม
ปริมาณการขายและการผลิต  อัตราการลาออกลดลง เปนตน  ซ่ึงนับวาเปนการประเมินผลที่ยาก
ที่สุด  เพราะในความเปนจริงนั้น  มีตัวแปรอื่นๆ  อีกมากมายนอกเหนือจากการฝกอบรมที่มี
ผลกระทบตอหนวยงานและตัวแปร  “เหลานั้น”  บางทีก็ยากตอการควบคุม  ฉะนั้นอะไรก็ตามทีเ่กดิ
ขึ้นกับหนวยงานในทางที่ดีสรุปไดวาเปนผลจากโปรแกรมการฝกอบรม  ขอเสนอแนะในการ
ประเมินผลขั้นนี้ไวดังนี้  
                      1.   ควรวัดสภาวการณหรือเงือนไขตางๆ  กอนการฝกอบรมไวแลวนําไปเปรียบเทยีบ   
กับสภาวการณภายหลังการฝกอบรม  โดยใชขอมูลที่สังเกตได  หรือวัดได 

       2. พยายามหาทางควบคมุตัวแปรอื่นๆ  ซ่ึงคาดวานาจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง   
ในผลที่ตองการใหเกิดขึ้นกับหนวยงาน  วิธีหนึ่งที่พอจะทําไดคือการใชกลุมควบคุมหรือกลุม
ทดลอง  
                      4.2 รูปแบบการประเมินเสริมพลัง(Empowerment) ของเดวิด เฟทเธอรแมน (David   
Fetterman) 

เดวิด  เฟทเธอรแมน  (David  Fetterman  1994)  ไดเสนอแนวคิดการประเมินแบบ
เสริมพลัง(Empowerment)ซ่ึงอยูบนพื้นฐานความคิดของการประเมินแบบสรางความรวมมือจากทุก
ฝาย  การประเมินแบบเสริมพลังเปนการใชมโนทัศนของการประเมิน  เทคนิคการประเมินและขอ
คนพบจากการประเมิน  ไปกระตุนใหเกิดการพัฒนาปรับปรุง การกํากับตนเองโดยใชวิธีการทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน  เปนกระบวนการที่กระทําเพื่อชวยใหกลุมบุคคลตางๆ  ที่
มีสวนไดเสียทุกสวนเขามามีสวนรวมเรียนรู ชวยตนเองพัฒนาตนเองและสะทอนผลแกตนเอง กลุม
คนที่เกี่ยวของการประเมินแบบเสริมพลังจึงประกอบดวยบุคคลภายในที่ทําการผลดวยตนเองและ
นักประเมินภายนอกที่ทําหนาที่เปนผูใหคําแนะนํา(Coach)หรือผูอํานวยความสะดวกในการ
ประเมิน (Facilitator)  การประเมินแบบเสริมพลังเปนการนําผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายเขามามีสวน
รวมในการประเมิน  มีการรวมมือกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อเพิ่มการใชประโยชนของ 
ผลการประเมิน  มีการใหความรูในการประเมินแกผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูมีสวนรวม  ผูประเมินมี
บทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก  หรือผูใหคําแนะนํา  ไมใชผูตัดสินเกีย่วกับการประเมิน  เปนการ    
ตัดสินรวมกันระหวางผูประเมินและผูมีสวนรวม ผูประเมินมีหนาที่แนะนําชวยหรืออเทคนิคและ
สรางพลังการประเมินรวมกันของผูเกี่ยวของอยางตอเนื่องการประเมินแบบนี้มิไดจบลงแคการ
ทราบคุณคาของการประเมินเหมือนการประเมินแบบเกาแตการประเมินตองเปนกระบวนการ
ทํางานที่ตอเนื่อง   ดําเนินตอไปตลอดระยะของการพัฒนาโครงการ                
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       ขั้นตอนการประเมินแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนามากอนในโครงการใหสามารถประเมิน
ไดตนเองมีขัน้  4   ขั้น 

          1.  การรวบรวมขอมูล  (taking   stols)   เปนการตรวจสอบสถานภาพของโครงการ
วาอยู   ณ  จุดใด  รวมถึงการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของโครงงาน 

         2.  การกําหนดเปาหมายที่ตองการบรรลุ  (setting  gals)  เปาหมายที่กําหนดนั้นตองมี
ความทาทาย  แสดงถึงศักยภาพ  เปนไปได  ลักษณะสัมพันธกับกิจกรรมโครงการแหลงทรัพยากร
ในขั้นตอนนี้ผูมีสวนรวมในโครงการรวมกันกําหนดเปาหมาย  อาจจะใชวิธีการระดมสมอง  โดยจัด
บรรยากาศใหมีลักษณะแบบประชาธิปไตย   มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  จนไดเปาหมาย
ที่ทุกคนเหน็สอดคลองกัน  หรือเปนเปาหมายสําคัญที่ตองการบรรลุ   

         3.  การพัฒนากลยุทธเพื่อปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย   (developing  strategies)  ขั้นตอน
นี้ผูมีสวนรวมในโครงการรวมกันรับผิดชอบและพัฒนากลยุทธเพื่อใหกิจกรรมในโครงการ
ดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ  การพัฒนากลยุทธอาจใชการระดมสมองการพิจารณาทบทวน
อยางรอบครอบ  การตกลงรวมกันฉนัทามติ  (consensual  agreement)  กลยุทธที่พฒันาจะถูกนําไป
ปฏิบัติแลวมีการทบทวน  ตรวจสอบเกีย่วกับประสิทธิผล  และความเหมาะสม 

         4. การจัดหาหลักการที่แสดงถึงความกาวหนาในการปฏิบัติงาน  (documenting  
progress)ในขั้นนี้ ผูมีรวมรวมในโครงการควรพิจารณาถึงหลักฐานที่จะแสดงให เห็นถึง
ความกาวหนา     ความสัมพันธกับเปาหมายของโครงการ  มีความตรงประเด็น  และหลักฐานตองมี
ความหนาเชื่อถือ 
           จุดเนนของการประเมินแบบเสริมพลัง  คือ การพัฒนาปรับปรุงโครงการและการ
เรียนรูตลอดชีวิต ในบริบทของการประเมินแบบเสริมพลัง  นักประเมินภายนอกจะมีบทบาทในการ
พัฒนาบุคลากรหลายลักษณะดังนี้ 
         1. การฝกอบรม (Training)  เปนกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายในใหสามารถทําการ
ประเมินตนเองได โดยการใหความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินเทคนิคการประเมินทําใหบุคลากร
ภายในเกิดการเรียนรูในทุกขั้นตอนของการทํางานมุงใหบุคลากรเกิดการทํางานมุงใหบุคลากรเกิด
ความเรียนรูความเขาใจในวิธีการมากกวาใหความรูตางๆ  ดังที่  เฟทเธอรแมน  ไดกลาวในเชิง
เปรียบเทียบวา  “ถาใหปลาแกเขา  เขาจะสามารถเลี้ยงชีพไดช่ัวครู  แตถาสอนวิธีการตกปลาใหเขา
จะสามารถเลี้ยงชีพไดตลอดชีวิต”    
          2. การอํานวยความสะดวก  (Facilitation) โดยบทบาทนักประเมนิเปนผูช้ีแนะ
แนวทางในการประเมิน   กระตุนกํากับการทํางาน   พยายามขจัดอุปสรรคปญหาตางๆที่เกิดขึ้น   ให
ขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดความมั่นใจวากระบวนการประเมินไมลมเหลว 
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          3. การไดรับการสนับสนุน (Advocacy)  เปนขั้นตอนของการนําผลการประเมิน
ตนเองไปใชประโยชนโดยการนําผลการประเมินสนองผูเกี่ยวของโดยเฉพาะผูบริหารหรือแหลงทุน
สนับสนุน เพื่อขอรับการสนับสนุนดานทรัพยากรในการดําเนินงานโดยผลที่ไดจากการประเมิน
อาจจะเปนไปทางบวกคือผลตามที่ตองการก็สามารถของการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงขอบกพรอง
ตางๆ 
           4. การสรางความกระจาง (Illumination)เปนการสรางความกระจางใหเกิดกับบุคคลา
ภายในที่ผานประสบการณการทําการประเมินผลตนเอง ผลที่ไดจากการประเมินแบบเสริมพลังเปน
กระบวนการทีช่วยเปดหูเปดตา   ทําใหเกดิประสบการณ  ในการเรยีนรู   กระบวนการนี้ถือวาเปน
การพัฒนาบุคลากรใหเกดิความชัดเจนในตนเอง   ทําใหการสรางชุมชนของผูรูขึ้น 
            5. การมีเสรีภาพในการกําหนดอนาคตของตนเอง  (Liberation)   เกิดขึ้นหลังจากที่
กระบวนการประเมินแบบเสริมพลังชวยทําใหบุคลากรเกิดการเรียนรูและทําใหเขาเหลานั้นสามารถ
มองเห็นอนาคตของตนเองวาควรพัฒนาไปในทิศทางใดถือเปนการใหเสรีภาพกับคณะทํางานใน
การกําหนดแนวทางการดําเนินงานและพัฒนางานของตนเอง  กลาวคือเปนการทําใหบุคลากร
สามารถใชความคิดที่อิสระ   จากกรอบความคิดแบบเดิมสามารถสรางและกําหนดแนวทางของ
ตนเองได 
      สรุปการประเมินแบบเสริมพลังชวยสรางเทคนิควิธีการประเมินและความรูกับการ
ประเมิน เพื่อสนับสนุนใหผูสวนไดสวนเสียมีความสามารถตัดสินใจดวยตนเอง ชวยเพื่อการบูรณา
การวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขาดวยกัน  การรวมมือรวมพลังในกระบวนการประเมิน  ชวยให
ผูมีสวนไดสวนเสียรูสึกเปนเจาของ การตัดสินดวยตนเองในกระบวนการประเมินและชวยเพิ่ม
ความตระหนักในคุณคาหรือความตองการของการประเมิน  จึงแสดงรูปแบบการประเมินผลการ
ฝกอบรมดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1 แสดงรูปแบบการประเมินโครงการฝกอบรมจิตสํานึกผูนําคณุคาสหกรณ 

 
ประเด็ นการ    
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ ผูใหขอมูล เครื่องมือ การวิเคราะห 

ปฏิกิริยา
(Reaction) 

-  หลักสูตร                     
-  กระบวนการฝก 
 ( เวลา/สถานที่/   
วิทยากร ฯลฯ) 

- ระดับความพึง
พอใจ                        
- x   ≥   3.5 ( 5 
ระดับ) 

-  ผูรับผิดชอบ
โครงการ 
-  ผูเขารับการฝกฯ 

-  การสังเกต                      
-  แบบประเมินความ  
พอใจ 

-คาเฉลี่ย /คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การเรียนรู 
(Leaning)  
 

-  ผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูเขาใจตาม
เนื้อหา                             
-ความรูทางปฏิบัติตาม
หนาที่ 

- มีนัยสําคัญ 
-     ≥    80 %           
- x   ≥   3.5 ( 5 
ระดับ) 

-   ผูรับผิดชอบ
โครงการ                   
-   ผูรับการฝกฯ 

-  การสังเกต 
-   แบบประเมินกอน/หลัง
การฝกอบรม 
 

-  รอยละ       -  
คาเฉลี่ย/สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน     -  
t-test 

 
พฤติกรรม
(Behavior) 

-  ผูรับการฝกอบรมได
นําความรู ไปประยุกต
พัฒนาตน เอง/กลุม 
เครือขาย 

- ระดับการ
นําไปใช 
   ≥     80 % 

-  ผูรับผิดชอบ
โครงการ                    
-  ผูมีสวนไดเสีย     
-  ผูรับการฝกฯ 

-  การสังเกต 
-  แบบสอบถาม/
สัมภาษณเชิงลึก 

-  รอยละ          
(ติดตามหลัง
การ อบรม  3 ,6 
เดือน) 

ผลลัพธ
(Results) 
(ผลลัพธตอ
องค /
เศรษฐกิจ/
สังคม/
วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม) 

-  ยอดขาย, รายได 
-  การบริหารจัดการ 
กลุม 
-   ความรวมมือ ความ
สามัคคีของผูนํา,การ
พัฒนาตน 

-ยอดขายเพิ่มขึ้น    
-10%/การชําระหนี้ 
-10% งานประจํา 
 
 - x   ≥   3.5 ( 5
ระดับ) 

-  ผูที่เกี่ยวของ          
-  ผูมีสวนไดเสีย 
-  ผูเขารับการฝก 
-  ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

-  การสังเกต/ขอมูล
หลักฐานการประชุม/
รายได / ลดรายจาย            
-  วัดสภาพการณหรือ
เงื่อนไขตางๆกอนการ
ฝกเปรียบเทียบหลัง
ฝกอบรมจากขอมูลที่
สังเกตได 

-รอยละ         -
คาเฉลี่ย/คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
(หลังการฝกฯ
1,3,6 เดือน) 
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บทที่  2   
 

บริบทเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  

บริบทพื้นฐานจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชากร พื้นที่การปกครองและโครงการตางๆ
จํานวนมาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีกลุมองคจํานวนทั้งสิ้น   2,961 องคกร  เปนองคกร
สหกรณจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ประเภทตาง ๆ  417 สหกรณ  กับกลุม
องคกรที่เปนสหกรณเสรี (สหกรณภาคประชาชน) จํานวน  2,544 องคกร   ชุมนุมสหกรณจด
ทะเบียน  2 ชุมนุม  เครือขายองคกรภาคประชาชน  6  เครือขาย  ซ่ึงสหกรณจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  จากผลของการวิจัยขบวนการพัฒนาสหกรณในจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบวากลุม  องคกร สหกรณและเครือขาย  ทั้งที่เปนสหกรณจดทะเบียนและเปน
สหกรณภาคประชาชน ที่สามารถดําเนินงานในรูปแบบของการเชื่อมโยงเครือขายเปนลักษณะ
เครือขายทางสังคม (Social Network)  ที่สามารถแกปญหาความยากจนในในทุกมิติของปญหา มีอยู
ดวยกัน  3 เครือขาย  ไดแกเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
จังหวัดนครศรีธรรมราช   เครือขายผลิตภัณฑชุมชนนครศรีธรรมราช และเครือขายตําบลสหกรณ
เฉลิมพระเกียรติ   ตําบลเขาขาว  อําเภอทุงสง  แตยังมีปญหาตัวคนที่เปนผูนําและสมาชิกยังขาด
ความรูความเขาในในหลักวิธีการสหกรณ ความรักสามัคคี ความรวมมือการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ตามแนวคิดคุณคาสหกรณ (Cooperative Value ) ซ่ึงสอดคลองกับผลการสัมมนาการพัฒนารูปแบบ
เครือขายคุณคานครศรีธรรมราช   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550  ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช รวมกับสถาบันวิชาดานการสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กลุม องคกร 
สหกรณ และเครือขาย  ผลการสัมมนาสรุปวาตองการเครื่องมือและกระบวนการในการพัฒนา
ปลูกฝงจิตสํานักความรวมมือบนวิถีการสหกรณใหกับผูนํากลุม องคกร สหกรณเหลานั้น   เพื่อให
ผูนําเหลานั้นจะไดเปนกําลังในการสรางชุมชนใหเขมแข็ง   สามารถจัดทําแผนการพัฒนา กลุม 
องคกร สหกรณและชุมชนใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาไดยั่งยืน
ตอไป     ซ่ึงสอดคลองกับที่  คุณรัตนไชย  บุญชูวงศ      หัวหนาสํานักงานสหกรณจังหวัด
นครศรีธรรมราช   ในฐานะประธานเวทีสัมมนาทําหนาที่ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช   ไดกลาวถึงนโยบายดานการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
วาเพื่อใหประชากรมีความเอื้ออาทรตอคนในสังคมใหมากขึ้น เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง ประชาคมอยู
เย็นเปนสุข ของประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ฉบับที่ 10  จังหวัดจึงมีนโยบายหลักในการพัฒนา 5 ประการดังนี้  
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   1. การมีผูนําที่เขมเข็ง ถาคนหรือผูนําเขมแข็ง ก็จะทําใหกลุม องคกร สหกรณประสบ
ความสําเร็จได ฉะนั้นจึงตองมีการสงเสริมและพัฒนาใหตอเนื่อง   เพื่อใหไดคนที่เปนผูนํา แต
ปจจุบันยังขาดเครื่องมือ และกระบวนการในการพัฒนาดานนี้ 

  2.  ชุมชนมีแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาชุมชนของตน ชุมชนใดจะมีแผนยุทธศาสตร
ของขุมชนก็ตองมาจากการมีผูนํา คนของชุมชนที่รูจักและเขาใจการวางแผนอยางมีระบบ เขาใจ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

  3.  การจัดการความรู  ตองมีแผนที่ การทําความดีของชุมชนที่ดี ที่ประสบความสําเร็จ  
จะไดใหชุมชนที่ออนแอไปศึกษาเปนตัวอยางเปนการจัดการความรูแลกเปลี่ยนความรู 

  4.  การมีเงินทุนจากภายในอยางเพียงพอ  หมายถึงมีการระดมทุนจากภายในชุมชน  
องคกรกันเองไมใชอาศัยแตจากภายนอกชุมชน จึงหมายถึงการมีกลุมการเงินในชุมชนที่เขมแข็ง
ดวยทุนภายในชุมชนเปนสวนใหญ 

  5.  การนําทั้ง 4 ขอที่กลาวมาบริหารจัดการใหเปนไปตามแผนพัฒนาที่วางไว  
         ฉะนั้นนโยบายการหลักของจังหวัดจึงเนนการพัฒนาผูนําเพื่อพัฒนาชุมชนของ

จังหวัดนครศรีธรรมราชใหเขมแข็ง ในขณะที่หวังผลตอไปเพื่อใหผูนําเหลานั้นไดสามารถ
ปฏิบัติการทําแผนยุทธศาสตรของชุมชนและสามารถจัดการความรูเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจสังคม
และส่ิงแวดลอมในชุมชนตอไป    รวมเรียกวาผูนําของกลุม สหกรณ และเครือขายยังขาดจิตสํานึก
ความรวมมือนั่นเอง  ทําใหมีผลการดําเนินงานไดไมดีเทาที่ควร   ฉะนั้นผลสรุปจากการสัมมนาผูนํา 
กลุม  องคกรและเครือขาย  จึงนํา เสนอแนวทางแกปญหาใหกับเครือขายคุณคา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ใหมีการพัฒนาฝกอบรมจิตสํานึกความรวมมือของผูนํา กลุม สหกรณและ
เครือขายเพื่อใหผูนํา ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญ  ผูนําหรือ คน ที่เปนรากฐานขององคกร เครือขาย หรือ
ชุมชน  เปนผูที่มีความรูความเขาใจในหลักการความรวมมือการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน พรอมทั้งมี
ความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงแลว ยอมจะสามารถพัฒนาปจจัยตัวอ่ืน ๆ ไดตอไป   งานวิจัยรูปแบบ
เครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช   จึงมีเปาประสงคในพัฒนารูปแบบเครือขาย การพัฒนา
หลักสูตร และกระบวนการฝกอบรมสรางจิตสํานึกผูนําที่มีคุณคาสหกรณ  มีความเขาใจเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน และเปนสมาชิกเครือขายคุณคาที่สามารถแกปญหา
ไดในทุกมิติเพื่อแกปญหาความยากจนเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและมวลสมาชิกตอไป     

              ฉะนั้นกลุม เครือขายที่เปนสมาชิกของเครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราชเดิม
คือ   เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
เครือขายผลิตภัณฑชุมชนนครศรีธรรมราช และเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ   ตําบลเขา
ขาว  อําเภอทุงสง  และมีกลุมสหกรณตาง ๆ  จํานวน 11 สหกรณ ที่เขารวมการฝกอบรมพัฒนา
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จิตสํานึกผูนําคุณคาสหกรณ  เปนเครือขายความรวมมือ ซ่ึงสหกรณที่เขารวมฝกอบรมและเปน
สมาชิกของเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช  จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนของกลุมสหกรณ
และเครือขาย พบวาประวัติความเปนมา สภาพการดําเนินงานของกลุมสหกรณ และเครือขายกอน
การฝกอบรมผูนํา การดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ มีความสําเร็จและ ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานที่หลากหลายดวยกัน ดังมีสหกรณและเครือขายตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. สหกรณกองทนุสวนยางไสกรูดการเกษตร จํากัด 
2. สหกรณกองทนุสวนยางบานหนองแดงสามัคคี จํากัด 
3. สหกรณกองทนุสวนยางหางสาน จาํกัด 
4. สหกรณกองทนุสวนยางบานวังธน จํากัด 
5. สหกรณกองทนุสวนยางบานชายเขา  จํากดั 
6. สหกรณการเกษตรหัวไทรจํากัด 
7. สหกรณการเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา  จํากัด 
8. สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเชียรใหญ  จํากดั 
9. สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 
10. สหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนัง จํากัด 
11. สกต.ธกส.จังหวัดนครศรธีรรมราช 
12. เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยพัฒนาคณุธรรมครบวงจรชีวิต (วดัปายาง) 
13. เครือขายสหกรณเฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว ซ่ึงประกอบดวย  (ธนาคารหมูบาน

ไสสาน,สกย.เกษตรสัมพันธ,สกย.นิคมเกษตรพัฒนาจํากดั,สกย.ไสสาน,ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีเขาขาว) 

 
กลุมสหกรณกองทุนสวนยาง 
               กลุมสหกรณกองทุนสวนยาง (สกย.) ที่เขารวมเปนสมาชิกและสมัครเขารับการฝกอบรม
พัฒนาผูนําคุณคา มีดวยกัน  5 สหกรณคือ สหกรณกองทุนสวนยางไสกรูดการเกษตร จํากัด 
สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองแดงสามัคคี จํากัด  สหกรณกองทุนสวนยางหางสาน จํากัด 
สหกรณกองทนุสวนยางบานวังธน จํากัด  สหกรณกองทุนสวนยางบานชายเขา  จํากัด 

                   1. สหกรณกองทุนสวนยางไสกรูดการเกษตร จํากัด 
          สหกรณกองทุนสวนยางไสกรูดการเกษตรจํากัด  เกิดจากการรวมตัวของกลุม
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพยางพารา  เนื่องจากกลุมตองนําน้ํายางพาราไปจําหนายใหกับพอคาที่มา
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รับซื้อ ใหราคาที่ไมแนนอนและถูกกดราคานน้ํายาง  จึงเกิดการรวมตัวกันจัดตั้งเปนเปนกลุมรับซื้อ
น้ํายางตอมาไดพัฒนาเปนสหกรณ  ซ่ึงจดทะเบียนเมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2538  มีสมาชิกแรกเริ่ม
จํานวน  40  คน  จํานวนหุน  2,000  หุน  เงินหมุนเวียน  20,000  บาท  ที่ทําการกลุมตั้งอยูที่เลขที่  
117  หมูที่  8  ตําบลนาไมไผ  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปจจุบันมีสมาชิก 193 คน  
จํานวนหุน  96,329 หุน  มูลคาหุน  963,290 บาท  โดยในกลุมมีการทํากิจกรรมที่หลากหลายขึ้น  
ไดแก  การรับซื้อน้ํายางพารา  การผลิตยางแผนรมควัน  การปลอยเงินใหกูยืม  การจําหนายปุย
ใหกับเกษตรกร และกําลังดําเนินการธุรกิจจัดหาในการใหบริการดานอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
เพื่อลดคาคลองชีพใหกับสมาชิก  ในขณะที่สหกรณไดมีการปนผลรายไดทุกๆสิ้นป  ปจจุบันมี
คณะกรรมการดําเนินงาน 12 คน 

        สภาพการดําเนินงานของสหกรณในปจจุบัน 
                 ความเขมแข็งของสหกรณ   ปจจุบันนี้สมาชิกใหความรวมมือในการดําเนินงาน
คอนขางดี  รวมท้ังคณะกรรมการในการบริหารกลุมมีการจัดระบบการทํางานอยางดี  สามารถ
ตรวจสอบไดทุกเวลา  ในการดําเนินงานก็มีการอํานวยความพรอมในเรื่องของอุปกรณและ
เทคโนโลยีในสหกรณอยางพอเพียง  และที่สําคัญกลุมมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการที่
พอเพียงในดําเนินการไดตลอดเวลาสามารถที่จะขยายกิจการเพิ่มไดอีก 
                        สภาพปญหาอุปสรรคของสหกรณ   เนื่องจากที่ทําการสหกรณตั้งอยูในพื้นที่ปาเขา  
และเสนทางคมนาคมทางเขาสํานักงานไมคอนสะดวกเทาที่ควร   ขาดจุดสนใจใหกับกลุมเกษตรกร
ภายนอกที่จะเขามาทํากิจกรรมดวย  สถานที่ในการรองรับผลผลิตยังคับแคบบางครั้งไมสามารถ
รองรับผลผลิตของสมาชิกไดหมด  จําเปนตองจําหนายตอใหกับพอคาคนกลาง  ซ่ึงทําใหรายไดของ
กลุมลดลง  การจัดการในเรื่องของธุรกิจยังอยูในวงแคบ  ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐและ
การใหความสนใจของชุมชนยังมีนอย  รวมทั้งการแขงขันของตลาดสูง  กับมีปญหาภัยธรรมชาติอยู
บางครั้งทําใหธุรกิจในบางชวงหยุดชะงัก  (ไมเปนตามฤดูกาล)  และสิ่งที่สหกรณยังขาดอยูอยาง
มากคือการเชื่อมตอกันเปนเครือขายกับสหกรณอ่ืน ๆ ทั้งในระดับแนวราบและแนวดิ่ง 

                     2. สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองแดงสามัคคี จํากัด 
                      สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองแดงสามัคคี  จํากัด    เกิดจากการรวมตัวของกลุม
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพยางพาราในพื้นที่บานหนองแดง  เนื่องจากการถูกกดราคาน้ํายาง  จาก
พอคาที่รับซื้อจึงเกิดการรวมตัวกันจัดตั้งเปนเปนกลุมสหกรณกองทุนสวนยางบานหนองแดง
สามัคคี จํากัด ไดจดทะเบียนเมื่อวันที่  9  มีนาคม  2537    มีสมาชิกแรกเริ่มจํานวน  41  คน  จํานวน
หุน  2,050  หุน  เงินหมุนเวียน  20,500  บาท   ที่ทําการกลุมตั้งอยูที่เลขที่  32  หมูที่ 11 ตําบลนาไม
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ไผ  อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช    ปจจุบันมีสมาชิก  131  คน จํานวนหุน  28,964 หุน  
มูลคาหุน  289,640 บาท โดยในกลุมมีการทํากิจกรรมที่หลากหลายขึ้น  ไดแก  การรับซื้อน้ํา
ยางพารา  การผลิตยางแผนรมควัน  การปลอยเงินใหกูยืม  ซ่ึงมีการปนผลรายไดทุก ๆส้ินป  ในการ
ดําเนินงานของกลุมสหกรณมีวัตถุประสงคในการดําเนินงาน  3  ขอดวยกันคือ 

  1.  เพื่อสงเสริมและสนบัสนนุใหเกษตรกรผูปลูกยางพารารวมกลุมในรปูแบบของสหกรณ 
  2.  เพื่อใชหลักและวิธีการสหกรณในการแกปญหาการผลิตและการตลาดยางพารา  พรอม 

ทั้งยกระดับรายไดของเกษตรกรผูปลูกยางพารา 
  3.  เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณมีการพัฒนาผลผลิต การแปรรูปใหมี 

คุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
      ปจจุบันสหกรณกองทุนบานหนองแดงสามัคคี  จํากัด  มีคณะกรรมการในการ

ดําเนินงาน 12 คน  
       สภาพการดําเนินงานของสหกรณ 

                ความเขมแข็งของสหกรณ   
            การดําเนินงานสหกรณประสบความสําเร็จพอสมควรเพราะสมาชิกมีความเชื่อมั่น 

ศรัทธาในกระบวนการดําเนินงานของสหกรณ ในขณะที่กรรมการมีความเขาใจในการดําเนินงาน
สหกรณและตั้งใจปฏิบัติอยางเต็มที่  ฝายจัดการมีประสบการณมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบ
ได พนักงาน/คนงานมีความรับผิดชอบสูงในการดําเนินงานสหกรณ  การดําเนินงานสหกรณมีการ
ตรวจสอบบัญชีอยางรัดกุมและชัดเจน  ความพรอมของเครื่องมือ/อุปกรณในการดําเนินงาน
คอนขางพรอมสําหรับการอํานวยความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงาน สหกรณมีที่ดินเปนของตนเองใน
การจัดตั้งโรงงานและสถานที่ทําการ   ทําใหสามารถลดตนทุนในการผลิตได การผลิตของสหกรณ
มีวัตถุดิบ ในชุมชนมีความเพียงพอตอการดําเนินงานสหกรณ มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดลอมภายใน
โรงงานเปนอยางดี  และในดานการเงินนอกจากระดมทุนจากภายในแลวยังไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐอยูบอยครั้ง 

          ปญหาในการดําเนินงานของสหกรณ  
            1. ความรูความเขาใจของสมาชิกในเรื่องของกระบวนการทํางานและหนาที่ของ

สมาชิกยังไมดีพอ 
            2. เตา/หองอบชํารุด (วัสดุอุปกรณ) ยังไมไดซอมแซมเนื่องจากขาดสภาพคลองตัว

ทางการเงินทําใหไมสามารถรองรับผลผลิตของสมาชิกไดทั้งหมด 
            3. กรรมการและสมาชิกยังขาดการเรียนรูในดานขาวสารเทคโนโลยีตางๆ 
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            4. ความรูความเขาใจของคณะกรรมการในการประสานงานกันเปนเครือขายยังมี
นอย 

                3. สหกรณกองทุนสวนยางหางสาน จํากัด 
          สหกรณกองทุนสวนยางหางสาน จํากัด  เกิดจากการรวมตัวของกลุมเกษตรกรสวน
ยางพาราในพื้นที่รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณเนื่องจากถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาที่เขามารับซื้อน้ํา
ยางในพื้นที่  สหกรณกองทุนสวนยางหางสานจดทะเบียนเปนสหกรณ  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2537  
มีสมาชิกแรกเริ่มจํานวน  44  คน  จํานวนหุน  2,750  หุน  เงินหมุนเวียน  27,500  บาท  ที่ทําการ
กลุมตั้งอยูที่เลขที่ 25   หมูที่ 1   ตําบลวังหิน  อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปจจุบันมี
สมาชิก 180 คน  จํานวนหุน  49,670 หุน  มูลคาหุน  496,700 บาท ธุรกิจที่กลุมดําเนินการ  ไดแก  
การรับซื้อน้ํายางพารา  การผลิตยางแผนรมควัน ยางฟอก  ยางคัตติ้ง การปลอยเงินใหกูยืม  และการ
จําหนายปุยและเครื่องใชที่จําเปนในครัวเรือน  (รานคาชุมชน) ปจจุบันสหกรณกองทุนสวนยาง
หางสาน จํากัด  มีคณะกรรมการในการดําเนินงาน 11 คน  
                        สภาพการดําเนินงานในปจจุบัน 
           ความเขมแข็งของสหกรณ  กรรมการมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  สมาชิกเขามามี
สวนรวมสูง การบริหารจัดการโปรงใส   สมาชิกมีความประทับในในการบริการสูง การตั้ง
ขอบังคับที่เอื้อตอสหกรณและสมาชิก  รวมทั้งในพื้นที่เองมีทรัพยากรอยางเพียงพอ ราคาผลผลิตสูง
และมีแหลงเงินทุนในการกูยืมเงินมาหมุนเวียนได  การทํางานก็มีเจาหนาที่สหกรณมาเปนเปนพี่
เล้ียง 

          ปญหาอุปสรรคในสหกรณ  คณะกรรมการและเจาหนาที่ขาดการเชื่อมโยงกับสกย.
อ่ืนๆ  อุปกรณในการทํางาน วัสดุอุปกรณสํานักงานยังขาดแคลน  ปญหาในเรื่องของตนทุนในการ
ผลิตเนื่องจากรายไดสูงแตตนทุนในการผลิตก็สูงเชนกัน  ในการพัฒนาสหกรณยังสืบเนื่องกับ
ชุมชนที่มีปญหาสังคม เชน ยาเสพติด/การพนัน/ ปญหาเศรษฐกิจ และปญหาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนสิ่ง
ที่สหกรณตองการพัฒนาแตกรรมการและสมาชิกยังขาดความตระหนักในการพัฒนา 

                 4. สหกรณกองทุนสวนยางบานวังธน จํากัด 
           เมื่อป พ.ศ. 2537  สหกรณกองทุนสวนยางบานวังธน  จํากัด ซ่ึงไดโควตามาจากกลุม
บานวังธน  หมูที่  2  ตําบลน้ําตก  อําเภอทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ชาวสวนยางในเขตตําบล
น้ําตกซึ่งมีกลุมรวบรวมยางแผนดิบ  1  กลุม  โดยมีจํานวนยางแผนดิบในแตละสัปดาหๆละ  2  วัน  
วันละ  1,000-2,000  กิโลกรัม ไดรวบรวบรวมรายชื่อสมาชิกเพื่อขอจดทะเบียนสหกรณและขอ
งบประมาณเพื่อสรางโรงรมยางโดยไดรับความชวยเหลือจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
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สวนยาง  ซ่ึงไดรับงบประมาณในการกอสรางโรงรมยาง  โดยใชที่ดินสาธารณะประโยชน  เปน
สถานที่กอสรางโรงรมยางในเนื้อที่ประมาณ  3  ไร  งบประมาณการกอสรางประมาณ  2,700,000  
บาท  ตอมาไดมีการประชุมผูซ่ึงประสงคจะเปนสมาชิก  โดยมีนายจีรศักดิ์  นารีเลิศ  ตําแหนง
สหกรณอําเภอทุงสง  เปนประธานในการประชุม  ซ่ึงที่ประชุมไดกําหนดชื่อสหกรณ วาสหกรณ
กองทุนสวนยางบานวังธน  จํากัด   และกําหนดทองที่ดําเนินการในตําบลน้ําตก  ตําบลหนองบัว  
และตําบลวังอาง  มีการเลือกตั้งคณะผูจัดการโดยมี นายแจง  หนูอินทรแกว  เปนประธานคณะผู
จัดตั้งสหกรณและมีนายอุสา  มณีฉาย  เปนรองประธาน  และไดจดทะเบียนเปนสหกรณ  ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ  เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2537  มีสมาชิกแรกเริ่มจํานวน  89  คน  มีหุน
แรกเริ่มจํานวน  31,000 บาท  มีที่ทําการกลุมตั้งอยูที่เลขที่ 6/2 หมูที่  2  ตําบลน้ําตก  อําเภอทุงสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช    ปจจุบันมีสมาชิก 116 คน  จํานวนหุน  73,655 หุน  มูลคาหุน  289,640 
บาท ธุรกิจที่กลุมดําเนินการ  ไดแก  การรับซื้อน้ํายางพารา  การผลิตยางแผนรมควัน  การปลอยเงิน
ใหกูยืม  และการจัดจําหนายปุยและเครื่องใชที่จําเปนในครัวเรือน  (รานคาชุมชน)ปจจุบัน มี
คณะกรรมการในการดําเนินงาน 11 คน  
                       สภาพการดําเนินงานของสหกรณ 

               ความเขมแข็งของสหกรณ   สหกรณมีผูนํา/คณะกรรมการมีความรูความสามารถ
ในการบริหารงานในระดับดี  ทําใหสมาชิก ใหความรวมมือในการดําเนินงานของสหกรณ ในขณะ
ที่สมาชิกก็ไดรับสวัสดิการ    สหกรณมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการรับซื้อน้ํายางจากสมาชิก
บุคคลากรและเจาหนาที่มีความพรอมในแตละดานโดยมีการจัดการแบงภาระงานตามความถนัด   มี
ระบบการตรวจสอบแนนอนชัดเจนแจงใหกับสมาชิก  พรอมทั้งในชุมชนก็วัตถุดิบในการผลิต
เพียงพอ  สหกรณมีการสรางผูนํารุนใหม (สรางทายาท) รองรับการประสานงานของสหกรณ   
สหกรณรับซื้อสินคาจากสมาชิกในราคาเปนธรรม   พรอมทั้งจําหนายสินคาใหกับสมาชิกในราคาที่
ถูกกวาทองตลาด 
                            สภาพปญหาในสหกรณ   พื้นที่ตั้งโรงงานมีจํานวนจํากัด   อยูใกลชุมชนไม
สามารถทําการขยายโรงงานได   และอุปกรณโรงงานไมพอตอการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกจึง
คอนขางมีจํานวนจํากัด  ไมกลาเสี่ยงตอการลงทุนเนื่องจากมีคูแข็งทางธุรกิจสูง  ระบบการสื่อสาร
ในชุมชนไมสะดวก   ขาดการพัฒนาผูนําและการเชื่อมโยงเครือขายกับสหกรณและหนวยงานอื่นๆ 

                 5. สหกรณกองทุนสวนยางบานชายเขา  จํากัด 
          ประวัติความเปนมาของสหกรณกองทุนสวนยางไสกรูดการเกษตรจํากัด  เกิดจากการ
รวมตัวของกลุมเกษตรกรที่ประกอบอาชีพยางพารา  ที่ถูกพอคาคนกลางกดราคาน้ํายาง  จึงเกิดการ
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รวมตัวกันจัดตั้งเปนเปนสหกรณ  ซ่ึงจดทะเบียนเมื่อวันที่  14  มีนาคม  2537  มีสมาชิกแรกเริ่ม
จํานวน  94  คน  จํานวนหุน  9,400  หุน  เงินหมุนเวียน  94,000  บาท  ที่ทําการกลุมตั้งอยูที่เลขที่ 
209 หมูที่ 5   ตําบลที่วัง   อําเภอทุงสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยในกลุมมีการทํากิจกรรมที่
หลากหลายขึ้น  ไดแก  การรับซื้อน้ํายางพารา  การผลิตยางแผนรมควัน  การปลอยเงินใหกูยืม  ซ่ึงมี
การปนผลรายไดทุกๆสินป  วัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณกองทุนสวนยางบานชายเขาเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรผูปลูกยางพารารวมกลุมในรูปของสหกรณ และใชหลักวิธีการ
สหกรณแกปญหาการผลิต  และการตลาดยางพารา  พรอมทั้งยกระดับรายไดของเกษตรกร  ปจจุบัน
มีคณะกรรมการในการดําเนินงาน 7 คน  
                   สภาพการดําเนนิงานของสหกรณ 
         ความเขมแข็งของกลุม  กรรมการมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  สมาชิกเขามามีสวน
รวมสูง การบริหารจัดการโปรงใส   สมาชิกมีความประทับในในการบริการสูง รวมท้ังในพื้นที่เองมี
ทรัพยากรอยางเพียงพอ 

          สภาพปญหาในสหกรณ   คณะกรรมการและเจาหนาที่ขาดการเชื่อมโยงกับสกย.
อ่ืนๆ  อุปกรณในการทํางาน วัสดุอุปกรณสํานักงานยังขาดแคลน  ปญหาในเรื่องของตนทุนในการ
ผลิตเนื่องจากรายไดสูงแตตนทุนในการผลิตก็สูงเชนกัน  กรรมการและสมาชิกยังขาดความ
ตระหนักในการพัฒนาชุมชนในดานอื่นๆ 
                     สรุปการดําเนินงานของกลุมสหกรณกองทุนสวนยาง ทั้ง 5 แหงดําเนินงานไดประสบ
ความสําเร็จพอสมควร สามารถแกปญหาราคายางพาราที่ถูกพอคาคนกลางเอารัดเอาเปรียบในการ
รับซื้อน้ํายางพารา  สหกรณสามารถสนองความตองการของสามาชิกในดานสินคาอุปโภคบริโภค  
วัสดุการเกษตรและบางสหกรณไดมีสวัสดิการใหสมาชิก  สวนใหญคณะกรรมการดําเนินงานจะมี
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนไดดี  มีเจาหนาที่ประจํา และอุปกรณสํานักงานพรอมในการ
ดําเนินงาน  ในขณะที่ปญหาของสหกรณก็มีในดานการประสานงานระหวางองคกรสหกรณตาง ๆ 
เพราะสวนใหญจะมีสถานที่ตั้งสํานักงานในที่หางไกลความเจริญ (เขาไปในปาลึก)  และ
คณะกรรมการตองการในการพัฒนาความรูใหตนเอง ที่จะสามารถพัฒนาตนและองคกรใหรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจการเมือง   
 
สหกรณการเกษตรหัวไทรจํากัด 
   สหกรณการเกษตรหัวไทร จํากัด  จัดตั้งขึ้นโดยการควบรวมสหกรณหาทุนขนาดเล็ก  
จํานวน  18  สหกรณ  จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511  ประเภทสหกรณ
การเกษตร  เมื่อวันที่  1  มกราคม  2514  ถือใชวันที่  11  กันยายน 2543  โดยมีพื้นที่ดําเนินงาน
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อําเภอหัวไทร  มีสํานักงานและที่ดินเปนของตนเอง  จํานวน  4  ไร  2  งาน  65  ตารางวา  ได
ดําเนินการเพื่อบริการและชวยเหลือสมาชิกในดานตางๆ  ซ่ึงเปนประโยชนตอมวลสมาชิกและ
สังคมรวม  ทําใหชุมชนเขมแข็งสูการกินดีอยูดีมีคุณภาพที่ดีขึ้น  สถานที่ตั้งสํานักงานสหกรณ
การเกษตรหัวไทร   จํากัด   เลขที่   159/3 หมูที่   10  ตําบลหัวไทร   อําเภอหัวไทร   จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยมีวิสัยทัศนในการดําเนินงาน  “สหกรณกาวหนา  พัฒนาธุรกิจ  สงเสริมชีวิต
ความเปนอยู  มุงสูเทคโนโลยี  มีอุดมการณ  เพื่องานสหกรณ” ปจจุบันสหกรณมีคณะกรรมการการ
ดําเนินงานสหกรณ 15 คน    และมีภารกิจรับผิดชอบทั้งหมด  5  พันธะกิจคือ 
   ภารกิจที่  1   พัฒนาธุรกิจใหมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อสรางความเขมแข็ง  
ศรัทธาใหกับสมาชิกในดานการทําธุรกิจ  เพื่อตอบสนองความตองการ  ทางดานสินคาทาง
การเกษตร  เพื่อความมั่นคงของเกษตรกร 
 ภารกิจที่  2   พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของสมาชิก วัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกมี
ความเปนอยูที่ดี  เพื่อใหสหกรณมีระบบและกลไกใหบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  แกสมาชิก  
และครอบครัว 

ภารกิจที่  3   พัฒนากระบวนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามวัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคล  เขาสูระบบสากลนิยม  เพื่อใหมีการจัดการนําเครื่องมือเครื่องใชที่
ทันสมัยมาใชในสํานักงาน  เพื่อใหการจัดการในรูปแบบสหกรณไดรับความนิยมมากขึ้น  เพื่อให
สมาชิกสหกรณไดรับการบริการที่รวดเร็วและประทับใจ 

ภารกิจที่  4   พัฒนาอาชีพ  มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มผลผลิต  เพิ่มรายได  และสราง
กระบวนการเรียนรู 

ภารกิจที่  5   สรางจิตสํานึกความเปนเจาของใหแกบุคลากรสหกรณ   มีวัตถุประสงคเพื่อ 
ใหบุคลากรเขาใจในอุดมการณ หลักการ  และการดําเนินงานของสหกรณ  และเพื่อใหสหกรณมี
การพัฒนาองคกรไดรวดเร็วขึ้น 

 สภาพการดําเนินงานในสหกรณ 
                  ความเขมแข็งของสหกรณ  เนื่องจากสหกรณเปนสหกรณขนาดใหญ มีสถานที่ตั้งเปน
ของตนเองสามารถดําเนินกิจกรรมตอบสนองสมาชิกไดมาก และมีเงินทุนพอเพียงในการบริหารแม
จะมีการขาดแคลนในบางชวงก็สามารถแกปญหาได  คณะกรรมการดําเนินงานมีความสามัคคี
รวมมือกันเปนอยางดี  สหกรณไดตอบสนองการแกปญหาใหกับสมาชิกสหกรณไดครบวงจร
เพื่อใหสมาชิกกลุมมีความเปนอยูที่ดีขึ้นจึงมีการจัดสวัสดิการใหสมาชิก 
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    สภาพปญหาการดําเนินงานในปจจุบัน 
       1.  ปญหาการพัฒนาอาชีพ   เนื่องจากในพื้นที่มีปญหาเรื่องการวางงานจํานวนมาก   จึง

ตองการสรางอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับสมาชิกและสรางฐานะความเปนอยูที่ยั่งยืนโดยการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัด 

      2.  ปญหาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของสมาชิก   เนื่องลักษณะการประกอบอาชีพ
ในชุมชนมีภาวะปจจัยเสี่ยงในการดํารงชีพ   และเพื่อใหสมาชิกกลุมมีความเปนอยูที่ดีขึ้นจึงมีความ
ตองการที่จะจัดสวัสดิการใหสมาชิก 
       3.  ปญหาบุคลากรในสหกรณขาดจิตสํานึกความเปนเจาของสหกรณ 
       4.  ปญหาการขาดการพฒันาระบบการบริหารการจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
        5.  ปญหาทางดาน การพัฒนาธุรกิจใหมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจาก
สมาชิกยังขาด ความรูความเขาใจในกระบวนการดําเนินงาน 
       6.  ปญหาในดานการเชือ่มตอเครือขายกับหนวยงานและสหกรณอ่ืนๆ 
 
สหกรณการเกษตรมูลนิธศิุภนิมิต 
                     มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนองคกรคริสเตียนทําหนาที่เพื่อการกุศลและ
ตองการใหพื้นที่เปาหมายที่มูลนิธิไดมีการปฏิบัติงานไดมีการพัฒนาแบบยั่งยืนในชุมชนตอไป  จึง
ไดมีนโยบายใหการทํางานทุก ๆ พื้นที่ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  และในที่สุดมูลนิธิศุภนิมิตจึง
เลือกการพัฒนาใหองคกรที่พัฒนาขึ้นมาใหเปนองคกรในรูปแบบสหกรณ  ซ่ึงสามารถชวยพัฒนา
ครอบครัวและชุมชนเปาหมายทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคม  อนามัยและสิ่งแวดลอมและประเพณี
วัฒนธรรมตอไปได  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีองคกรที่มูลนิธิศุภนิมิตไดพัฒนาใหเปนสหกรณ
ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 จํานวน 5 สหกรณดวยกัน    และสําหรับ
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนัง จํากัด มูลนิธิไดหยุดใหการสนับสนุนงบประมาณโดยให
สหกรณชวยตนเองในการดําเนินงานตาง ๆ   

               1. สหกรณการเกษตรศุภนิมิตชะอวด จํากัด   
       วิสัยทัศนการดําเนนิงานของสหกรณการเกษตรศภุนิมิตชะอวดพฒันา  จํากดั  “มุงเนน

การบริหารจัดการ ประสารความรวมมือ ยึดถือธรรมมาภิบาลดวยอุดมการณสหกรณ” 
       สหกรณการเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา  จํากัด  นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน

สหกรณการเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา  จํากัด  ตั้งแตวันที่  10  พฤศจิกายน  2543  สนับสนุนโดย
มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย  โครงการพัฒนาเขตอําเภอชะอวด  เร่ิมดําเนินงานเมื่อวันที่  9  
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กุมภาพันธ  2544  สมาชิกเริ่มตน  158  คน  ทุนเรือนหุน  27,700  บาท สถานที่ตั้งสํานักงาน  333  
หมูที่  9  ตําบลชะอวด  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80180 โทร/โทรสาร 075-380743 
ในปจจุบัน (ณ  วันที่ 13 มีนาคม 2551) มีจํานวนสมาชิก 2,266    คน ทุนเรือนหุน   1,997,620. บาท  
เงินทุนในการดําเนินงานรวมในปจจุบัน  19,000,000.  บาท   

การดําเนินงานใชหลักสหกรณ 7 ขอ  
1. การเปดรับสมาชิกทั่วไป และดวยความสมัครใจ 
2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธปิไตย 
3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
4. การปกครองตนเอง  และความเปนอิสระ 
5. การศึกษา  การฝกอบรม และขาวสาร 
6. การรวมมือระหวางสหกรณ 
7. ความเอื้ออาทรตอชุมชน 

ธุรกิจสหกรณการเกษตรศุภนิมิตชะอวดพฒันา  จํากัด 
       1.  ธุรกิจสินเชื่อ  (การปลอยเงินกู)  สหกรณฯ บริการสินเชื่อแกสมาชิกโดยการจาย

เงินกู  ระยะสั้น  เงินกูระยะปานกลาง  ลูกหนี้การคา  โดยมีจุดหมายแกไขความเดือดรอนในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร  การกูทุกประเภทรวมกันกูไดในวงเงินไมเกิน  200,000-  บาท  และ
อาจจะเปลี่ยนแปลงวงเงินกูไดโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการซึ่งจะตองคํานึงถึงเงินทุน
สหกรณ 

  1.1  เงินกูระยะสั้น  ใหเวลา  ไมเกิน 10  เดือน  พิจารณาตามวัตถุประสงคที่ขอกู  
ดอกเบี้ยรอยละ  11  บาทตอป 

  1.2   เงินกูระยะสั้น กองทุนเพื่อการศึกษา  ใหเวลา  6  เดือน  ดอกเบี้ยรอยละ  4  
บาทตอป 

  1.3  เงินกูระยะปานกลาง มี  2 ประเภท 
      -   กูเพื่อซ้ือรถจักรยานยนต และคอมพิวเตอร  ใหเวลา  ไมเกิน  30  เดือน  
ดอกเบี้ยรอยละ 13  บาทตอป 
      -  กูโดยใชที่ดนิจํานอง ในวงเงินต่ํากวา  50,000-  บาท  ใหเวลาไมเกนิ 36  
เดือน  และกูในวงเงนิ 50,000-  บาทขึ้นไป  ใหเวลาไมเกนิ  60  เดือน   พิจารณาตามวัตถุประสงคที่
ขอกู 
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      2.  ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย  จําหนายปุย, ขาวสาร, อาหารสัตว, อุปกรณการเกษตร
, เมล็ดพันธุ, ยาปราบศัตรูพชื,อุปกรณกอสราง, บัตรเติมเงินโทรศัพท  และสินคาอืน่ ๆ ที่สมาชิก
ตองการ   การจําหนายสินคามี 2 ประเภท 

2.1  จําหนายเปนเงินสด 
2.2 จําหนายเปนลูกหนีก้ารคา โดยใชกลุมค้ําประกัน ซ่ึงกลุมตองมีเงินฝากกับ 

สหกรณ ซ้ือสินคาเชื่อไดในวงเงินไมเกิน  150,000-  บาท   
         แนวทางในการดําเนินงานเรื่องลูกหนี้การคา 

1.  ใหเปดลูกหนี้การคา โดยกลุมอาชีพและกลุมออมทรัพยเทานัน้ 

      กลุมตองมีมติขอตกลงจากการประชุมสมาชิกมากอนที่จะมาทําสัญญาลูกหนี้การคากับ
สหกรณ   เพราะจะเกีย่วของกับความรับผิดชอบทั้งหมดในการรับสินคาเปนเงินเชื่อไปทางกลุม
จะตองรับผิดชอบรวมกัน มตทิี่ประชุมของสมาชิกจะตองเห็นชอบรวมกัน 

   - กลุมจะตองฝากเงินกับสหกรณ 
-  ขั้นตอนการทําสัญญา จะตองมีเอกสารประกอบ คือ   

*  ถายสําเนารายงานการประชุมของกลุม  

    *  หนังสือแตงตั้งผูมีอํานาจของกลุมที่จะมาทําสัญญา  

  2.  กลุมนําเงินของกลุมเองที่มี มาซื้อเงินสดกับสหกรณแลวนําไปขายเชื่อกับ
สมาชิกกลุมโดยมีการทําสญัญากับกลุม หรือกลุมจะใชวิธีใดก็แลวแต 

  3.  ไมทําสัญญาขายเชื่อ   แตจะทําสัญญาเปนเงินกูระยะสั้น 
    3.  ธุรกิจเงินฝาก   (ลักษณะการออมเงินของสมาชิก) 

3.1 เงินฝากออมทรัพย   ดอกเบี้ยรอยละ 2 บาทตอป  ฝาก-ถอน ไดทุกวนัเวลา
ราชการ เหมือนระบบธนาคาร (สําหรับสมาชิก) 

3.2 เงินฝากออมทรัพย (กองทุนเพื่อการศกึษา) ดอกเบีย้รอยละ 2 บาทตอป ฝาก-
ถอน ไดทุกวันเวลาราชการ เหมือนระบบธนาคาร (สําหรับเด็กนกัเรียนหรือลูกหลานสมาชิก) 

3.3 เงินฝากสจัจะออมทรัพย (สําหรับสมาชิก  คูสมรส  และบตุรหลานสมาชิก)  
จะตองฝากอยางนอย 30-  บาท และจะตองฝากเปนประจําทุก ๆ เดือนยอดเงินฝากจะตองสม่ําเสมอ 
ดอกเบี้ยรอยละ 4 บาทตอป โดยฝากระยะเวลา 10 ปถอนคืน ใหสวัสดกิารกับสมาชิก  คูสมรส และ
บุตรที่อายุไมเกิน 18 ป  และทุกคนจะตองฝากเงินกับสหกรณ โดยใหคารักษาพยาบาลปละ ไมเกิน 
600 บาท/คน และสมาชิกทีค่ลอดบุตรจะเปดบัญชีเงินฝากใหกับบุตรเปนเงิน 600  บาท/คน  
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คุณสมบัตผิูท่ีไดรับสวัสดิการ 
 (1)  สมาชิกตองฝากเงินสัจจะออมทรัพยเปนประจําทกุเดือนหรือฝากลวงหนา 
 (2) ตองเปนสมาชิกกองทนุสงเคราะหสมาชิกสหกรณ  และไมคางชําระเงิน

สงเคราะห 
 (3)  สมาชิกตองถือหุนเพิ่มระหวางป อยางนอย 10 หุน (100-  บาท) 
 (4)  ตองไมมดีอกเบี้ยคาง ณ วันสิ้นปบัญชขีองสหกรณ   

(5)  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ดอกเบีย้รอยละ 4 บาทตอป ฝาก 3, 6, 12 เดือน  
       (6)  เงินฝากจากสหกรณอ่ืน ดอกเบี้ยรอยละ 5.5  บาทตอป  

  4.  ธุรกิจบริการ 
4.1   บริการตอ พรบ.ทะเบียน  รถจักรยานยนต, รถยนต, รถหกลอ และรถอื่น ๆ  

บริการทําประกันชีวิตในการเดินทางเปนหมูคณะ  และประกันชวีิตเอือ้อาทร ไดรับผลประโยชน  
เมื่อเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร   
  4.2  กองทุนสงเคราะหสมาชิกสหกรณ  สมาชิก  950 คน  เปนเงนิ  190,000  บาท   
( ณ 19  มิ.ย.  2551 )  ใชใบรบัรองแพทยดวย 
                        สภาพการดําเนินงานของสหกรณ 

           ความเขมแข็งของสหกรณ  บริหารงานดําเนินงานโดยคณะกรรมการ  15  คน 
คณะกรรมการสหกรณมีความสนใจในการดําเนินงานสหกรณเปนอยางดี และ สหกรณมีเจาหนาที่
บริหารจัดการสหกรณที่มีความรูความเขาใจในการบริหารงาน ทําใหสหกรณสามารถทํากิจกรรม
ตอบสนองสมาชิกไดครบวงจร   และสามารถรวมระดมทุนจากสมาชิกโดยการทํากิจกรรมเงินฝาก 
จากสมาชิกในรูปแบบตาง ๆ   สหกรณสนับสนุนใหมีกลุมอาชีพที่สังกัดสหกรณ  โดยสหกรณจะ
จัดใหมีเงินทุนสนับสนุนกลุมละ 40,000. บาท  กลุมอาชีพที่ไดรับความสําเร็จดีเดนปจจุบันไดแก
กลุมผลิตกระจูด  มีโครงการสรางที่อยูอาศัยสมาชิกสนใจเปนจํานวนมาก อยูในระหวางการ
ดําเนินงาน   

            ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน    สมาชิกสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจใน
การดําเนินงานสหกรณ  สหกรณตองการที่จะเขาถึงกลุมสมาชิกใหมากกวานี้    การเชื่อมโยงกับ
สหกรณอ่ืน ๆ และหนวยงานตาง ๆ ยังมีไมมากพอ  และคณะกรรมการดําเนินงานบางสวนยังขาด
ความเขาใจในการดําเนินงานสหกรณเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลง  
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                     2. สหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนงั 
                สหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนัง จํากัด เลขที่ตั้ง 3  หมูที่ 1  ถนนชายทะเล  

ตําบลปากพนังฝงตะวันออก  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราชไดรับการจดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม  2543  โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย  กอนที่จะมีการจด
ทะเบียน  เร่ิมแรกไดมีการรวมหุนของครอบครัวเปาหมาย  จัดตั้งเปนศูนยรานคาชุมชน  ช่ือ “กลุม
นิมิตรวมใจ”  ซ่ึงมีครอบครัวเปาหมายและครอบครัวชุมชนที่สังกัดกลุมออมทรัพยเครือขายในพื้นที่ 
3 ตําบล  คือ  ตําบลปากพนังตะวันออก  ตําบลบางพระและตําบลแหลมตะลุมพุก  จํานวน  15  กลุม  
มีสมาชิกใหความสนใจเปนจํานวน  341  คน  จํานวนหุน  15,110  หุน  มูลคาหุนละ  10  บาท  รวม
เปนเงิน  151,100  บาท  จึงไดรวบรวมสมาชิกขอจดทะเบียนเปนสหกรณช่ือ “สหกรณการเกษตร
ศุภนิมิตปากพนังจํากัด” ซ่ึงเปนนโยบายและเปาหมายในการพัฒนาของศุภนิมิตฯ  เมื่อหมดอายุ
โครงการในการชวยเหลือในพื้นที่เขตอําเภอปากพนัง  ในระยะแรก  มีเจาหนาที่ของลูกจางมูลนิธิฯ 
เขามารับผิดชอบในแผนงานตางๆ  และตอมาไดโอนอัตราบุคลากรจากลูกจางโครงการ  เขามา
ประจําตําแหนงเจาหนาที่ตางๆ ของสหกรณ  และใหการสนับสนุนในงบประมาณและพัฒนาใน
ดานตางๆ  เพื่อใหสหกรณมีความกาวหนาตอไปในอนาคต   
 วัตถุประสงคของสหกรณ  

1. สงเสริมและเผยแพรอาชีพการเกษตร 
2. จัดหาวัสดุการเกษตรและเครือ่งอุปโภคบริโภคมาจําหนายใหแกสมาชิก 
3. รวบรวมผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิก  รับฝากเงนิจากสมาชิกหรือ 

สหกรณอ่ืน 
4. จัดหาทนุเพื่อกิจกรรมตามวตัถุประสงคของสหกรณ 
5. จัดใหมีเงินกู  หรือสินเชื่อแกสมาชิก 
6. อ่ืนๆ  ตามที่กําหนดในวัตถุประสงคในขอบังคับ 

      การบริหารจัดการสหกรณ 
    สหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนัง จํากัด  แบงการบริหารจัดการเปน 2 ฝาย  ตาม
ระเบียบขอบังคับของสหกรณ คือ 

1. ฝายบริหารประกอบดวย คณะกรรมการดําเนินการ 15 คน เปนคณะกรรมการ 
อํานวยการ 5 คน คณะกรรมการการเงินกู 5 คน คณะกรรมการศึกษา 5 คน กรรมการตรวจสอบ 1 คน 

2. ฝายจัดการ  ประกอบดวย  (ผูจัดการ,เจาหนาที่การเงิน/ธุรการ, เจาหนาที่สินเชื่อ 
เจาหนาที่บัญชี, เจาหนาทีก่ารตลาด 
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การดําเนินกิจกรรม แผนการดําเนินธุรกิจ  ที่ดําเนินการในปจจุบัน 
    1. ธุรกิจการซื้อ คือ การจัดหาสินคามาจําหนายตามความตองการของสมาชิกที่มี
คุณภาพและราคายุติธรรม 

  -  ขาวสาร 
  -  สินคาอุปโภค – บริโภค 
  -  อุปกรณประมง 
  -  การดเติมเงนิ 

    2. ธุรกิจการขาย   คือการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและกลุมอาชีพ  เพื่อเพิ่ม
มูลคาราคาผลิตภัณฑและลดการเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง  และเนนการใชวัตถุดิบในพื้นที่  
โดยมีผลิตภัณฑดังนี ้

  -  ไขเค็ม 
  -  กะป 
  -  น้ําปลา 
  -  ขาวเกรียบ 
  -  ปลาแหงปลาเค็ม 

  3. ธุรกิจดานสนิเชื่อ สหกรณจะจดัหาเงนิกูดอกเบี้ยต่ํา มาบริการใหกับสมาชิกใน
รูปแบบสิ่งของ โดยเฉพาะ วสัดุอุปกรณอาชีพประมง   ไดแก  อวน, เรือ, เครื่องยนต, และอุปกรณ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ สหกรณฯ แบงประเภทเงนิกูออกเปน 2 ประเภท  คือ  
      3.1   เงินกูระยะสั้น สหกรณการเกษตรศภุนิมิตปากพนัง จํากัด บริการ
เงินกูใหกับสมาชิก ตามระเบยีบวาดวยการกูในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอป  วงเงินไมเกิน 15,000  
บาท  ระยะเวลา 1 ป  และระยะสั้นตามผลผลิต ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการประกอบอาชีพ 
      3.2  เงินกูระยะปานกลาง  สหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนัง จํากัด ได
ดาํเนินการปลอยเงินกูประเภท  ระยะปานกลาง 20,000 – 30,000 บาท  ไมเกิน 2 ป  มากกวา 30,000  
บาท  ไมเกิน  200,000  บาท  ใหกับสมาชิกในระยะเวลา 3 ป  แตไมเกนิ  5 ป  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
10  บาท/ป  ผิดสัญญาคาปรับ รอยละ 5 /ป (ยอดเงนิที่ผิดสัญญา)  เนื่องจากเงินทนุสหกรณยังมนีอย 
  4.   เงินรับฝาก  สหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนัง จํากัด  มีแผนระดมทุน โดย
การเพิ่มหุนประจําปๆละ 2 คร้ังละไมต่ํากวา 10 หุน  และรับเงินฝากจากสมาชิกแบงเปน 2 ประเภท 
คือ ประเภทออมทรัพย  อัตราดอกเบี้ย 1.50 บาท/ป นอกจากการรับเงินฝากเงินออมทรัพยตามปกติ
แลวสหกรณไดจัดทําโครงการเพื่อการออม  จํานวน 2 โครงการ  โครงการคิดถึงสหกรณกอนนอน
คืนละ 1 บาท  โดยใหสมาชิกสหกรณทุก  คนฝากเงินไวกับสหกรณ จะถอนไดเมื่อลาออกเทานั้น  
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เพื่อตองการใหสมาชิกมีเงินออมไวใชเมื่อยามแกเฒาและยังเปนเงินทุนในการดําเนินงานของ
สหกรณดวย  โครงการกองทุนเพื่อการศึกษา โดยใหบุตรหลานสมาชิกสหกรณรูจํากออมไว ใชเปน
ทุนเพื่อการศึกษา โดยใหสมาชิกกูเงินเพื่อการศึกษาได 3 เทาของเงินฝากที่มีอยูในบัญชีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 5 บาท/ป วงเงินกูยืมไมเกิน 30,000 บาท ระยะเวลา 2 ป  ประเภทออมทรัพยพิเศษ  
ไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 2 บาท / ป  เปดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไมต่ํากวา 1,000 บาท และ
เงินฝากในบัญชีคงเหลือไมต่ํากวา 1,000 บาท ถาต่ํากวา 1,000 สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยใหสามารถ
ถอนเงินไดเดือนละ 1 คร้ัง ถาถอน 2 คร้ัง จะตองเสียคาธรรมเนียมการถอนรอยละ 10 ของเงินที่
ถอน แตตองไมต่ํากวา 1,000 บาท ถาหากผูฝากทําใหเกิดความยุงยากใหแกสหกรณ หรือเห็นวามี
เหตุสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษของผูฝากรายใด สหกรณอาจจะไมรับเงินฝากออม
ทรัพยพิเศษนั้นอีก จะปดบัญชีพรอมคิดดอกเบี้ยใหถึงวันปดบัญชี (ตามระเบียบวาการรับเงินฝาก
พิเศษ) 
  5.  การสงเสริมอาชีพและบริการ 
          5.1 การสงเสริมอาชีพ   สหกรณฯ ประสานงานรวมกับมูลนิธิศุภนมิิตฯ จัดให
มีนักวชิาการทีม่ีความรูทางดานการแปรรูปอาหาร/การประมง  คอยใหความรูและคําแนะนํา รวมถึง
การความเขาใจในหลักวิชาการแผนใหมเพิม่ขึ้น  ตลอดจนการวางแผนการผลิต  สามารถผลิตสินคา  
ที่มีคุณภาพและใหปริมาณตรงกับความตองการของตลาด  และยังสงเสริมใหกลุมแมบานสหกรณ  
ทําอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว และ กลุมออมทรัพย  เชน 

 กลุมอาชีพ 
1. กลุมแปรรูปอาหารทะเล ม.6  (น้ําปลา)  ต.ปากพนังฝงตะวันออก 
2. กลุมแปรรูปอาหารทะเลบานแหลมตะลุมพุก (น้ําปลา) 
3. กลุมตัดเย็บเสื้อผา ม.3 ต.ปากพนังฝงตะวนัออก 
4. กลุมทําไขเค็ม ม.5 ปากพนังฝงตะวันออก 
5. กลุมแปรรูปปูเค็ม ม.2 ปากพนังฝงตะวนัออก 
6. กลุมขนมไทย ม.3  ต.ปากพนังฝงตะวนัออก 
กลุมออมทรัพย 
1. กลุมบานชายทะเล ม.1,6 ต.ปากพนังฝงตะวันออก 
2. กลุมบานบางศรีจนัทร ม.2 ต.ปากพนังฝงตะวนัออก 
3. กลุมตัดเย็บเสื้อผา ม.3 ต.ปากพนังฝงตะวนัออก 
4. กลุมบานบางนาก ม.2 ต.ปากพนังฝงตะวนัออก 
5. กลุมบานบางวงั ม.5 ต.ปากพนังฝงตะวนัออก 
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6. กลุมขนมทองมวน ม.3 ต.ปากพนังฝงตะวนัออก 
7. กลุมบานแหลมตะลุมพุก  ม.2 ต.แหลมตะลุมพุก 
8. กลุมบานเกาะไชย ม.7 ต.ปากพนังฝงตะวนัออก 
9. กลุมบานบางรากไม ม.2 ต.ปากพนังฝงตะวนัออก 
10.กลุมบานเนินสําโรง ม.2 ต.ปากพนังฝงตะวนัออก 
11.กลุมบานโกงโคง ม.4 ต.ปากพนังฝงตะวันออก 
12.กลุมบานบางพระ   ม.2 ตําบางพระ 
13.กลุมบานมะขาม ม.3 ต.บางพระ 
14.กลุมบานปลายทราย ม.1 ต.แหลมตะลุมพุก 

   15.กลุมบานหลังอําเภอ ม.2  ต.ปากพนังฝงตะวนัออก 
   16.กลุมบานบางวํา  ม.1 ต.บางพระ 
   17.กลุมบานบางบอ ม.2 ต.ปากพนังฝงตะวนัออก 
   18.กลุมบานบางแรด ม.1 ต.บานเพิง 
   19.กลุมบานปากบาง ม.8 ต.บานเพงิ 
   20.กลุม4,5 รวมใจ ม.4 ต.บานเพิง 
   21.กลุมบานหมาก ม.2 ต.บานเพิง 
   22.กลุมบานบางศรีจันทร  ซอย 2 
  5.2  การบริการสหกรณฯ จัดใหมีวิทยากร  เพื่อใหความรูสงเสริมใหมีการศึกษา
อบรม เสวนา การดูงานใหกับสมาชิก เครือขายกลุม คณะกรรมการการสหกรณ/ผูจัดการ  ตลอดจน
เจาหนาที่ของสหกรณเพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับทราบถึงหลักการ, วิธีการสหกรณ  สิทธิ  หนาที่และ
ความรับผิดชอบของแตละบุคคล  โดยประสานงานรวมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ  และหนวยสงเสริมและ
พัฒนาสหกรณจากกรมสงเสริมสหกรณ  และยังจัดหาสินคามาใหตามความตองการของสมาชิกตาม
แผนธุรกิจสินเชื่อและบริการตอทะเบียน/ประกันรถยนต/ประกันชีวิตเอื้ออาทร 
    6.  การตลาด  สหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนัง จํากัด  มีตลาดและเปาหมายอยู
ที่สมาชิกและเครือขายโดยแบงสวนทางการตลาดเปนกลุมเครือขายออมทรัพย จํานวน  22  กลุม  มี
รานคาเครือขายแตละกลุม  ใหสมาชิกรวมหุนกันเปนกองทุน  ในการจัดซื้อสินคาจากสหกรณมี
ความสํารวจความตองการของสมาชิก  แลวจัดบริการใหกับกลุมเครือขาย/รานคาทั้งในและนอก
พื้นที่เครือขาย  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนละชุมชนในพื้นที่ที่ตองการสินคาจากสหกรณซ่ึงเปนตลาด
สวนเกินที่ทํารายไดใหกับสหกรณอีกดานหนึ่ง  ในการจัดการบริการสนิคาใหกับเครือขาย  สหกรณ
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จะจัดเปน 2 งวดๆ ละ 15 วัน  และในแตละเครือขายจะเปนชุมชนที่รวมกลุมสมาชิก  ซ่ึงสะดวกใน
การจัดซื้อและบริการของสหกรณและสมาชิก 

  7. ดานการผลิต  สหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนัง จํากัด ยังเปนสหกรณที่
ดําเนินธุรกิจหลัก  สินเชื่อ  จัดหาสินคามาจําหนาย  รับฝากเงิน  แตสหกรณมีแผนที่จะรวบรวม
ผลผลิตของสมาชิก/กลุม โดยเฉพาะกลุมน้ําปลา/ไขเค็ม  ขณะนี้ไดดําเนินการเฉพาะกลุมเครือขาย  
ในอนาคต  สหกรณจะเปนผูควบคุมการผลิต  เพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพ  ไดมาตาฐาน  เทียบเทา
สินคาคูแขงได  แตในขณะนี้ยังมีปญหาในเรื่องเงินลงทุน  และเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการผลิต
แบบในครัวเรือน  เพราะวัตถุดิบมีไมตลอดฤดูกาล  ซ่ึงอยูในระหวางการสํารวจขอมูลและวาง
แผนการผลิต  แปรรูปใหเปนไปตามกลไกของตลาด  เชนน้ําปลาจะแบงเปน 2 เกรด คือ ยอดน้ําปลา  
และน้ําปลาชั้นกลาง  ซ่ึงจะไดสะดวกในการจัดซื้อของกลุมเปาหมาย ซ่ึงขณะนี้น้ําปลามีเกรดเดียว
คือยอดน้ําปลา  ทําใหราคาแพงกวาทองตลาดทั่วไป 

สภาพการดําเนินงานในปจจุบัน 
        ความเขมแข็งของสหกรณ     สหกรณไดใชเครื่องมืออุปกรณรวมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ  
ซ่ึงไมสะดวกเทาที่ควรแตสามารถแกปญหาตอไปได  ในระยะแรกสหกรณไดจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรมบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ  เพื่อจะไดรับทราบผลการ
ดําเนินงานของสหกรณไดทันเหตุการณ   สามารถปรับแผนไดทันทวงที่และสามารถแกปญหาได
ในอนาคต  ในการดําเนินงานของสหกรณใหความสําคัญในดานอนามัยและสิ่งแวดลอม   จะให
ความรูและคําแนะนําแกสมาชิกและครอบครัว ใหรักษาสภาพแวดลอมและความสมดุลทาง
ธรรมชาติไว เพื่อลูกหลานในอนาคตตอไป  ในดานสังคม สหกรณฯเปนหนวยงานหนึ่งที่เขาไปมี
สวนรวมกับประเพณีทองถ่ินละรวมกิจกรรมรณรงคเร่ืองเอดสและยาเสพติดใหครอบครัวสมาชิก
และครอบครัวในชุมชนไดมีความเขาใจหลีกเลี่ยงและหางไกล    เพื่อสรางความยั่งยืนความสันติ
ของชุมชน    
                       สภาพปญหาอุปสรรคของสหกรณ  ที่มีมากในปจจุบันมาจากสมาชิกขาดการสงเงิน
ยืมหรือสินเชื่อจํานวนมากทําใหสหกรณเกิดการขาดทุนในปที่ผานมา  และคณะกรรมการ
ดําเนินงานไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน ขาดความรวมมือระหวางคณะกรรมการและเจาหนาที่  
สวนสมาชิกขาดความรูความเขาใจในหลักวิธีการสหกรณ  สวนใหญสมาชิกเปนเจาประมง และ
เปนผูที่มีอาชีพไมแนนอนทําใหขาดรายไดเปนประจํา  ทําใหการดําเนินงานสหกรณประสบปญหา
ดานเงินทุน  
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                        3. สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 
               สหกรณศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด  เปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร  
จัดตั้งขึ้นโดยไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทยศูนย
ประสานงานโครงการ  ADP  สระเพลง  สมาชิกสหกรณไดแกผูปกครองเด็กในความอุปการระและ
เกษตรกรในอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซ่ึงไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ  พ.ศ.2542  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2544  มีสมาชิกทั้งหมด  195  คนสํานักงานสหกรณ
ตั้งอยูที่  342/8  หมูที่  1  ตําบลสวนหลวง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปจจบุนั  
ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  2551  มีสมาชิกจํานวน  1,589  คน  มีทุนเรือนหุน  1,785,430  บาท  มี
คณะกรรมการการดําเนินงาน  7  คน  ผูตรวจสอบกิจการ  2  คน  และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  4  คน   
          วิสัยทัศนในการดําเนนิงานของสหกรณศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด   “สงเสริม
เงินทุน  เก้ือหนุนชุมชน  ผลผลิตเพิ่มพนู  ตอเติมธุรกิจ  ผูกมิตรสวัสดกิาร  บริหารโปรงใส  อยูใน
อุดมการณ  สบืสานคุณธรรม” 
                ธุรกิจของสหกรณการเกษตรศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 
             1. ธุรกิจสินเชื่อ   มีการรับสมัครสมาชิกสหกรณทกุวัน  (ยกเวนวนัหยดุนักขัตฤกษ  
วันเสาร และวนัอาทิตย)  ยื่นคํารองขอกูทุกวันทําการ  พจิารณาอนุมัติทกุวันที่  15  และวนัที่  30  
ของเดือน 
            2.  ธุรกิจจัดหารสินคามาจําหนาย  ไดแก  ปุยเคมี  อาหารสัตว  ขาวสาร  บัตรเติมเงิน
โทรศัพท  สินคาอุปโภคบริโภค  อุปกรณทางการเกษตร  สินคาอื่นๆตามความตองการของสมาชิก 
            3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  เชน  การจัดการเรื่องขาวสังขหยด  ชุดนักเรยีน  
ขาวเปลือก 
             4. ธุรกิจเงินรับฝากออมทรัพย  ไดแก  เงินฝากออมทรัพยธรรมดา  ดอกเบื้อรอยละ  
2  ตอป  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  ดอกเบีย้รอยละ  4  ตอป  เงินฝากออมทรัพยศุภนมิิตทวีสิน 
          ภารกิจของสหกรณการเกษตรศุภนมิิตเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด 

1. จัดใหมีสวัสดกิารแกสมาชิก  ชุมชน  เจาหนาที่อยางเหมาะสม 
2. จัดหาอุปกรณสํานักงานอยางเหมาะสม 
3. พัฒนาขยายธุรกิจสหกรณ 
4. จัดหาเงนิทุนใหเพียงพอ  (50,000,000 บาท ในระยะเวลา  4  ป) 
5. พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ  สรางความรูความเขาใจ 
6. การบริหารจัดการที่ดีอยางเปนระบบ 
7. สงเสริมสนับสนุนการศึกษาและการฝกอบรม 
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สภาพการดําเนินงานของสหกรณในปจจุบัน  
ความเขมแข็งของสหกรณ   สหกรณสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกได        

ครบวงจรพอสมควร   และคณะกรรมการมีความรวมมือกันในการดําเนินงานมี  สหกรณมี
สํานักงานประกอบการเปนของตนเองมิไดอาศัยอาคารของมูลนิธิศุภนมิิต ทําใหสมาชิกมีความ
พอใจในองคกรในระดับหนึง่  
             ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน   สมาชิกขาดความรูความเขาใจในหลักวิธีการสหกรณ  
สวนคณะกรรมการดําเนนิงานแมนจะมีความรวมมือกันดีก็ยังขาดความเขาใจในกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธในการทีจ่ะพาสหกรณใหกาวหนา พรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อ
มูลนิธิไดปลอยใหเปนอิสระและตองพึงพาตนเอง  และขาดการประสานงานเชื่อมโยงกันสหกรณ
อ่ืน เทาที่ควร      

                     4. สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเชียรใหญ  จํากัด 
             สหกรณศุภนิมติเชยีรใหญ  จํากัด  เปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร  จัดตั้ง
ขึ้นโดยไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากมูลนธิิศุภนิมิตแหงประเทศไทยศนูยประสานงาน
โครงการ  ADP  เชียรใหญ  สมาชิกสหกรณไดแกผูปกครองเด็กในความอุปการะและเกษตรกรใน
อําเภอเชียรใหญ  จังหวดันครศรีธรรมราช  ซ่ึงไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.2542  
เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2542   ปจจุบันมสีมาชิกทั้งหมด 1,176  คน จาํนวนหุน 54,498 หุน มีทุน
เรือนหุน  544,980  บาท    
                   ธุรกิจของสหกรณการเกษตรศุภนิมิตเชยีรใหญ  จํากัด 
           1. ธุรกิจสินเชื่อ  มีการรับสมัครสมาชิกสหกรณทกุวัน  (ยกเวนวนัหยดุนักขัตฤกษ  
วันเสาร และวนัอาทิตย)   
          2. ธุรกิจจัดหารสินคามาจําหนาย  ไดแก  ปุยเคมี  อาหารสัตว  ขาวสาร  บัตรเติมเงิน
โทรศัพท  สินคาอุปโภคบริโภค  อุปกรณทางการเกษตร  สินคาอื่นๆตามความตองการของสมาชิก 
         3.  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  เชน  การจดัการเรื่องขาว  ชุดนักเรยีน   
         4.  ธุรกิจเงินรับฝากออมทรัพย  ไดแก  เงินฝากออมทรัพยธรรมดา  ดอกเบื้อรอยละ  2  
ตอป  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  ดอกเบีย้รอยละ  4  ตอป  เงินฝากออมทรัพยศุภนิมิตทวีสิน 
                   สภาพการดําเนนิงานในปจจุบัน  
                         ความเขมแขง็ของสหกรณ   สหกรณสามารถสนองความตองการของสมาชิกได
ครบวงจร  มีสวัสดิการใหสมาชิก  และมพีนักงานเจาหนาที่พรอมในการดําเนนิงาน  ในขณะที่
คณะกรรมการดําเนินงานมีความเขาใจในบทบาทหนาที่พอสมควร 
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                        สภาพปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน   คณะกรรมการดําเนินงานยังขาดความ
รวมมือและสามัคคีในการดําเนินงานแมนจะรูบทบาทหนาที่ของตนดีกต็าม  สมาชิกขาดความเขาใจ
ในหลักวิธีการสหกรณ  สหกรณขาดแคลนเงินทุนในการดําเนินงานและขาดการประสานงานกับ
สหกรณ หนวยงานอื่น ๆ  
                       สรุปแลว สหกรณการเกษตรที่มาจากการอปุถัมภของมูลนิธิศุภนิมิต  เพราะมูลนิธิ
เห็นวาแนวคิดสหกรณมีหลักการที่ตรงกับมูลนิธิที่ตองการใหสมาชิก ประชาชนมีการชวยเหลือ
ตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันจึงไดมกีารจดทะเบียนกลุมที่มูลนิธิไดสงเสริมชวยเหลือใหจด
ทะเบียนเปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร  ทั้ง ๆ ที่บางสหกรณสมาชิกไมไดเปนเกษตรกร 
เชนสหกรณการเกษตรศุภนมิิตปากพนัง จาํกัด   ฉะนั้นในหลายสหกรณที่ดําเนินงานไปไดดี
สามารถแกปญหาสมาชิกไดครบวงจรและสามารถสรางกลุมอาชีพใหแกสมาชิกไดดี เชนสหกรณ
การเกษตรศภุนิมิตชะอวดจํา กัด สหกรณการเกษตรศุภนมิิตปากพนัง จาํกัด  สวนปญหาอุปสรรค
ของสหกรณสวนใหญมาจากความไมเขาใจในหลักวิธีการสหกรณ เนื่องจากพื้นที่สหกรณกวางเปน
ระดับอําเภอ และมีกลุมมากมายขาดการประสานงานไดทั่วถึง   คณะกรรมการดําเนนิงานขาดความ
เขาใจในบทบาทหนาที่ของตนในการประสานงานกับเจาหนาที่ของสหกรณ   และสหกรณจะขาด
การประสานงานในเชิงเครือขายความรวมมือกับสหกรณตาง ๆ และองคกรอื่น ๆ เทาที่ควร    
 
เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวติ  

          ประวัติความเปนมาของเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยพัฒนาคุณธรรมครบวงจร
ชีวิต  จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ิมตนจากพระสุวรรณ คเวสโก  ตองการรที่จะพัฒนาชุมชนคนใน
พื้นที่  จึงไดใช อุบายวา “เราตองเอาเงินเปนเครื่อง มือเอาธรรมะเขาไป ” เมื่อเห็นชาวบานศรัทธา
แนนอนแลว ก็ไดเชิญนายฝาก ตรีถวัลย ผูรวมกอตั้งกลุมออมทรัพยบานคีรีวง มาใหแนวคิดและ
แนวปฏิบัติ และคณะผูกอตั้งการดีเปนแกนนําชุมชนบานปายางหลายทานมาปรึกษาหารือกัน
ประกอบดวย 1.นายจาย นนทเภท 2.นายเอียด ภูธรภักดี 3.ดร.ไมตรี จันทรา 4.นายณรงค จุลแกว 5.
นางนที นนทเภท   โดยให ดร.ไมตรี จันทรา จากสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชเปนผูจัดพิมพ
ระเบียบการตางๆ นําเงิน 8,000 บาทมาจัดตั้งกองทุน ช่ือวา “กลุมเมตตาธรรม” และใหคณะทํางาน
ออกเผยแพรแนวคิดของกลุมฯใหชาวบานปายางรับทราบโดยทั่วถึงกัน  ปลายป พ.ศ. 2541 ทาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  นําโดย คุณภีม ภคเมธาวี ประสานงานให “พระสุวรรณ” เดินทางไปรวม
สัมมนาพระนักพัฒนาจากทั่วประเทศโดยวัดที่วัดไผลอม  จังหวัดตราด  โดยนําพุทธศาสนามา
ประยุกตใชกับองคกรการเงินชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  “ทานสุวรรณ และ ณรงค จุลแกว”  เขา
รวมสัมมนาครบ 7 วัน ก็เดินทางกลับวัดปายาง  นําชุดประสบการณจากจังหวัดตราดมาปรึกษากับ
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คณะทํางานและปรับการทํางานของกลุมใหสอดคลองกับแนวทางที่คณะทํางานวางเคาโครงไว 
หลังจากทําความเขาใจกับแกนนําชุมชนแลวก็ใหประชาสัมพันธ เชิญชวนชาวปายางมาสมัคร
สมาชิกกลุม โดยไดแปร “กลุมเมตตาธรรม” มาเปน “กลุมสัจจะสะสมทรัพยพัฒนาคุณธรรมครบ
วงจรชีวิต” เงินกองทุนที่เก็บมาแลวครอบครัวละ 100 บาท จํานวน 8,000 กวาบาท ก็ปรับเขาเปน 
“กองทุนสวัสดิการ” องคประกอบที่สําคัญของกลุมสัจจะฯ    วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2542 เปนวัน
กอตั้งกลุมสัจจะฯ มีสมาชิกกอตั้ง 411 คน เปนชาย 143 คน หญิง 155 คน เด็กชาย 76 คน  เด็กหญิง 
37 คน จาก 115 ครัวเรือน ไดเงินเขากองทุนสวัสดิการ 18,280 บาทเงินสัจจะฯ 14,420 บาท  โดยมี
หลักการสําคัญที่คณะทํางานยืดเปนแนวปฏิบัติ คือ “กลุมสัจจะฯ จะใชแนวพุทธศาสนาเปน
แกนกลางในการดําเนินกิจกรรมของกลุมและแนวทางประชาสังคมมาจัดการปญหาไมใชหลัก
กฎหมายและนิติศาสตร เวลาเกิดปญหาเราจะเอาธรรมเอาศีลมาอธิบายชี้ใหเห็น ยกกรณี บาป-บุญ-
คุณ-โทษ มาเปนขอบังคับ 

        ลักษณะการดําเนินงาน  เปนทีมการทํางานเปนกลุม เปนระบบ ประกอบดวย ประธาน 
เลขา กรรมการ มีคณะทํางานรวมทั้งหมด 17 คนโดยมีการทํางานบริหารเปนฝายรับผิดชอบ คือ 

    1. ฝายสัจจะฯ ทําหนาที่รับเงินสะสมของสมาชิกแตละคน 
    2. ฝายเงินกู ทําหนาที่รับผิดชอบเงินกูทีส่มาชิกกูและรับคืนเงินกู 
    3. ฝายสวัสดิการ ทําหนาที่รับผิดชอบ คาใชจายของสมาชิกที่ เกิด แก เจบ็ ตาย 
ขั้นตอนการทํางาน 
    1.ใหสมาชกิยื่นใบเสนอเงินกูตั้งแตวันที่ 25 เดือนนี้ถึง 19 เดือนถัดไป 
    2. พิจาณาเงนิกูโดยคณะกรรมการมาพรอมเพรียงกนัวนัที่ 20 ของทุกเดือน 
    3. เขียนสัญญาเงินกูในวนัที่ 24 ของทุกเดือนโดยมี ผูกู ผูค้ํา ผูรับรอง 
    4. ทําวันวันที่ 25 ของทุกเดือน โดยมกีารสงเงินสะสม สงเงินกู ปลอยเงินกู และจาย

สวสัดิการ ตั้งแตเวลา 12.00 -15.00 น. หลังจากนั้นคณะกรรมการทําบัญชีรวมกัน 
กระบวนการสรางเครือขาย 

 จัดตั้งกลุมสัจจะเกดิการเรียนรูการแลกเปลี่ยนระบบการบริหารเรื่องการเงิน การบัญชีเมื่อ
กิจกรรมกลุมสัจจะฯ ในชุมชนบานปายาง ประสบผลสําเร็จในขั้นตนอยางนาพอใจ “ทานสุวรรณ” 
ไดขยายผลกลุมสัจจะฯ ไปทัว่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดตั้ง เครอืขายกลุมสัจจะสะสมทรัพย
เพื่อพัฒนาคณุธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช   กอตั้งเมื่อวันที่  20 มีนาคม พ.ศ. 2543 
จนถึงปจจุบัน  มีเครือขายทั้งหมด 21 กลุม ไดแก 
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     1. กลุมสัจจะฯ วัดปายาง หมูที่ 4 ตําบลทางิ้ว อําเภอเมือง วันทําการ 25-26 ของทุกเดือน 
     2. กลุมสัจจะฯบานคุงวังวัว หมูที่ 5 ตําบลควรทอง อําเภอพิปูน วันทําการ 16-17 ของทุก
เดือน 
     3. กลุมสัจจะฯ บานยอดเหลือง หมูที่ 1 ตําบลนาเหรง กิ่งอําเภอนบพิตํา วันทําการ 10-11 
ของทุกเดือน 
     4.  กลุมสัจจะฯวัดทุงคา หมูที่ 3 ตําบลกะหรอ กิ่งอําเภอนบพิตํา วันทําการ 5-6 ของทุก
เดือน 
     5. กลุมสัจจะฯ วัดปากเจา หมูทึ่ 8 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอทาศาลา วันทําการ 2-3 ของทุก
เดือน 
     6. กลุมสัจจะฯบานหนองจิก หมูที่ 7 ตําบลทางิ้ว อําเภอเมือง วันทําการ 19-20 ของทุก
เดือน 
     7. กลุมสัจจะฯ วัดใหมไทยเจริญ หมูที่ 1 ตําบลนบพิตํา กิ่งอําเภอนบพิตํา วันทําการ 27-
28 ของทุกเดือน 
     8. กลุมสัจจะฯ บานคลองเสาเหนือ หมูที่ 3 ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน วันทําการ 17-18 
ของทุกเดือน 
     9. กลุมสัจจะฯวัดทาชาง หมูที่ 2 ตําบลนาพรุ อําเภอพระพรหม วันทําการ 9-10 ของทุก
เดือน 
    10. กลุมสัจจะฯ บานเขาโพธิ์ หมูที่ 9 ตําบลนบพิตํา กิ่งอําเภอนบพิตํา วันทําการ 8-9 ของ
ทุกเดือน 
     11. กลุมสัจจะฯบานหนาเขามหาชัย ตําบลทางิ้ว อําเภอเมือง วันทําการ 1-2 
ของทุกเดือน 
     12. กลุมสัจจะฯ วัดดินดอน ตําบลทาดี อําเภอลานสกา วันทําการ 20-21 ของทุกเดือน 
     13.กลุมสัจจะฯบานคลองขยัน อําเภอเชียรใหญ วันทําการ 7-8 ของทุกเดือน 
     14. กลุมสัจจะฯ บานหนองบัว ตําบลนาเคียน อําเภอเมือง วันทําการ 4  ของทุกเดือน 
     15. กลุมสัจจะฯบานในไร ตําบลนาเรียง อําเภอพรหมคีรี  วันทําการ 13 ของทุกเดือน 
     16. กลุมสัจจะฯ บานเขานอย  ตําบลรอนพิบูลย อําเภอรอนพิบูลย วันทําการ 6 ของทุก
เดือน 
     17  กลุมสัจจะฯ วัดทามวง ตําบลดอนทะเล อําเภอเมือง วันทําการ 22 ของทุกเดือน 
     18. กลุมสัจจะฯวัดเขาหนาเหรียง 1 หมูที่ 8 ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ วันทําการ  3 
ของทุกเดือน 
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     19  กลุมสัจจะฯวัดเขาหนาเหรียง 2 หมูที 1 ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ วันทําการ 3 
ของทุกเดือน 
    20.  กลุมสัจจะฯวิสาหกิจชุมชนกาวใหม หมูที่ 7  ตําบลทองเนียน อําเภอขนอม วันทําการ 
23 ของทุกเดือน 

   21  กลุมสัจจะฯเซาธเธินสยามพาราวูด  180  ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุงสง  วนัทําการ 19 ของทุก
เดือน 

         ปจจุบันมีกลุมสัจจะณฯ รวม 21 กลุมจาก 15 อําเภอ ซ่ึงในจังหวดันครศรีธรรมราชมี
อําเภอ 23 อําเภอ   รวมเปนเงินหมุนเวยีนของเครือขายฯ  25 ลานกวาบาท 

      ขั้นตอนการสรางเครือขาย    เกิดจากการตั้งกลุมที่วัดปายางแลวเดินทางไปตามวัดตางๆ
เพื่อหาบุคคลที่สนใจเกีย่วการตั้งกลุมสัจจะฯ พอมีคนสนก็ใหชาวบานในชุมชนรวมตัวเปนกลุมแลว
ปรึกษาหารือเร่ืองการดําเนนิการจัดตั้งกลุมและรวมกันรางกฎระเบียบโดยชาวบานมีสวนรวมเพื่อ
เร่ิมกอตั้งกลุมใหความรูดานการรวมกลุมและหลักการวิธีการใหสมาชิกเขาใจกอนแลวจึงจะจดัตั้ง
กลุม  โดยพระสุวรรณ คเวสโก  ปจจุบันเปนเจาอาวาสวัดปายาง  คอยเปนพี่เล้ียงที่ปรึกษาใหกลุม
และเครือขาย  

     กิจกรรมของเครือขายกลุมสัจจะฯ    ปจจุบันมีกจิกรรมที่เครือขายไดดําเนินกิจกรรมกับ
สมาชิกสวนใหญเปนกจิกรรมที่เปนความตองการของสมาชิก และสมาชิกมีสวนรวมเปนเจาของ                  
พรอมทั้งไดฝกใหสมาชิกรูทําธุรกิจชุมชน  ผลิตเอง ใชเอง  ทําใหกลุมและเครือขาย คนในชุมชนมี
งานทํา  มีรายไดเพิ่มจากอาชีพหลัก สวนผลผลิตที่เหลือจากการบริการสมาชิกก็ขายใหประชาชนใน
ชุมชน และนอกชุมชน  และเมื่อมีเงินสวนเกินในทุกกิจกรรมก็จะเขาเปนกองทุนสวัสดิการฯใหกับ
สมาชิกกลุมสัจจะฯ กิจกรรมอื่น ๆ จากการทําสวัสดิการเปนกิจกรรมหลักแลว     มีกิจกรรมอื่นที่
สามารถสนองความตองการใหกับสมาชิกไดดังนี้                  
                       1.   การจําหนายแก็สหุงตม        ในระยะแรกไดรับทุนสนับสนุนจาก องคการบริหาร
สวนตําบททางิ้ว  อําเภอเมือง  เปนเงิน 20,000 บาท  นํามาลงทุนเปนเงินหมุนเวยีน ซ้ือแก็สมาพรอม
ถึง  จํานวน 25 ถัง  จําหนายแก็สใหสมาชิกไดถูกกวาทองตลาด   คือขายถึงละ 20 บาท กลุมเอากําไร
ถังละ 10 บาท แบงใหคนจัดการถึงละ 2 บาท คงเหลือ 8 บาท นําไปสมทบกองทุนสวสัดิการ 
                      2.   การจําหนายกากน้าํตาล     ทางกลุมสัจจะฯ ไดซ้ือกากน้ําตาลมาจากเครือขาย
สัจจะฯ แลวมาจําหนายขายปลีกใหแกสมาชิกและชาวบานในชุมชน         ในบริเวณใกล ๆ วัด  โดย
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จัดสรรกําไรใหคนขายกิโลกรัมละ 50 สตางค  อีก 50 สตางค    เขากองทุนสวัสดิการ  เร่ิมใหบริการ
คร้ังแรก 26 มีนาคม 2544 
                     3.   การจําหนายน้ํา บีอี  และ N 70   เปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาทดแทนน้ํายาลาง
หองน้ํา ลางจาน และเปนหวัเชื้อการทําน้ําปุยชีวภาพ  ไดจําหนายใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปใช
ในครัวเรือน 
                    4.    บริการโตะเต็นทใหเชา    กลุมสัจจะฯ  ลงทุนซื้อโตะ  เต็นทพรอมเครื่องครัวครบ
ชุดไวบริการแกสมาชิกกลุมสัจจะฯ  และชุมชนตาง ๆ โดยจางคนงานไวคอยบริการ  หลังจากหกั
คาจางคนงานแลว  สวนทีเ่หลือจะนําเขาสมทบกองทุนสวัสดิการ 
                    5. ปุยหมักชีวภาพปนเม็ด  วัดปายาง    จากการที่มีเครอืขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ   
ผูใหการสงเสริมมีสวนในการริเร่ิมคือ สํานักงานพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) โดยคุณณรงค คงมาก 
ในการจดัจําหนายกากน้ําตาล  พรอมไดงบจากโครงการพัฒนาทุนทางสังคม (Social Investment 
Fund)  SIFซ่ึงมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนพี่เล้ียง เมื่อทํากิจกรรมปุยชีวภาพอดัเม็ดในที่สุดวดัปา
ยางไดกลายเปนศูนยการศึกษาเรียนรูเร่ืองเกษตรอินทรีชีวภาพของภาคใต ไปดวย 
                          6.   การผลิตน้ําดื่มบริสุทธ์ิ    เพื่อชวยชุมชนเรื่องน้ําดื่มสะอาด   ทานสุวรรณ  “ เห็น
วาน้ําที่อยูในลําหวยที่ชาวบานใช ดื่มที่ผานมาจากเขามหาชัยและจากสวนยาง  สวนผลไมดานบน  
เปนพิษ  วัว ควาย  ของชาวบานเปนโรคตับแขงตาย ชาวบานมีปญหาเปนไขไมสบาย   เมื่อพิสูจน
ไดวาเพราะปญหาน้ําที่มีสวนผสมของยาฆาแมลง  ยาฉีดหญา และสารเคมีตาง ๆ  ผสมอยู   และจาก
การไดศึกษาเรียนรูจากลุมสัจจะฯ ทับปริก จากจังหวัดกระบี  ที่ไดสรางโรงงานน้ําดื่มแบบฆาเชื้อ  
ทําใหสมาชิกมีการปวยไขลดลง    สมาชิกมีสุขภาพดีขึ้น  คิดวาถาเราทําน้ําดื่มไดก็จะดี  เพราะน้าํมนั
สําคัญพอ ๆ กับขาว  และที่เหลือขายใหชุมชนเครือขาย ที่มีอยูแลว (สัมภาษณทานสุวรรณ  คเวสโก  
วันที่ 12   สิงหาคม 2549 )  ในที่สุดทานและสมาชิกกลุมของเครือขายกลุมสัจจะฯ  จึงไดสราง
โรงงานน้ําดื่มบริสุทธิ์ขึ้น  ช่ือวาน้ําดื่ม  “บานเรา”  โดยเงินดําเนินงานทั้งหมดมาจากกลุมสัจจะฯ ที่
เปนสมาชิกของเครือขายถือหุน โดยกลุมสัจจะฯวัดปายางถือหุนมากกวากลุมอื่น    1  ลานบาท       
ในขณะที่ทุนดําเนินงานของโรงงานน้ําดื่มประมาณ 3 ลาน   แตสามารถระดมทุนจากสมาชิกได
ภายใน2 เดือนหลังจากสมาชิกเครือขายประชุมเห็นดวยแลว  
                    7.  ผลิตผัก อาหารปลอดสารพิษ   เมื่อกลุมผลิต  ปุยชีวภาพไดแลวเห็นวาพื้นที่ใน
บริเวณชุมชนและบริเวณวัดมากจึงไดทดลองปลูกพืชปลอดสารพิษเปนผักนานาชนิดและใหชมชน
ปลูกขาว  ทําขาวกลอง  มากขึ้น  จากการที่เคยทิ้งนาใหรางวางเปลาไวนาน  ใหกลายเปนทุงนาขาว  
และปลูกผัก   เพื่อใหคนในชุมชนบริโภคผักขาวปลอดสารพิษ  ทําใหสุขภาพอนามัยดีขึ้น  ในการ
บริหารในสวนผักก็เชนเดียวกับในธุรกิจสวนอื่น จะมีคนงานเปนผูดูแลจากสมาชิกในชุมชนที่อาสา
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เขามาและไดคาแรงเทากับแรงงานในสวนอื่น คือวันละ 200 บาท ระยะนี้กําลังอยูในระยะทดลอง  
ปลูก กระเจียบเขียว  ถ่ัวพลู  มะเขือ  กลวย  ถ่ัวแดง  ตําลึง  ฯลฯ     จํานวนผักที่ออกมาไมพอตอ
ความตองการของตลาดทั้งในชุมชน  และในบริเวณใกลเคียงเชนในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช   
ตลาดหนาบานเขามหาชัย  ทางกลุมคิดทําโครงการรวมกับเครือขาย และองคกรภายนอก ในการทํา
ตลาดพืชผักปลอดสารพิษในปตอ ๆ ไป 
                   สวัสดิการตางๆที่มีใหสมาชิก 
         1. เด็กแรกเกิด จะมเีงินกองทุนสวัสดกิารเปดสมุดสจัจะโดยฝากเงนิใหจํานวน 500 
บาทแลวใหครอบครัวเก็บออมตอ 
          2.  คนแกในวนัทําการใหนําปนโตมาวัดเพื่ออนุรักษวัฒนธรรม จะใหเงินเปนรุน
สะสม คือ 

รุนที่ 1 จํานวน 14 คน คนละ 90 บาทตอเดือน 
รุนที่ 2 จํานวน 75 คน คนละ 50 บาทตอเดือน 

   จํานวนคนชราทั้งหมด 89 คน  
3.  จายคนปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมได จํานวน 5 คน คนละ 300 บาทตอเดือน  
4.  คนเจ็บปวยนอนโรงพยาบาลมีใบรับรองแพทยจะจายเปนรุน คือ  

รุนที่ 1 คืนละ  500 บาท จํานวน 15 คืนตอ 1 ป 
รุนที่ 2 คืนละ  300 บาท จํานวน 15 คืน ตอ 1 ป 
รุนที่ 3 คืนละ 250  บาท จํานวน 15 คืน ตอ 1 ป 
รุนที่ 4 คืนละ  150 บาท จํานวน 15 คืน ตอ 1 ป 

        5.  คนเสียชีวิต สมาชิกที่ทําฌาปนกิจเครือขาย เมื่อเสียชีวิตจะไดรับเงินเทากับจํานวน
คนที่ทําฌาปนกิจคนละ 10 บาท ตอนนี้มีสมาชิกฌาปนกจิจํานวน 1,838 คน เปนเงนิ 18,380 บาท ถา
ทําศพในวัดทางกลุมจายศพละ 15,000 บาท น้ําดื่มตราบานเราพองาน ถาทําศพที่บาน ทางกลุม
จายเงินศพละ 6,000 บาท พรอมน้ําดื่มตราบานเรา 50 โหล 
                 ยุทธศาสตรของเครือขาย 

   พัฒนาคนใหเกิดการเรียนรูสัจจะคุณธรรม  
             ฟนฟปูระเพณแีละวฒันธรรมชุมชน 
                   ลดรายจายเสริมรายได ธุรกิจชุมชน ผลิตสินคาทดแทน รวมผลิต รวมใช รวม

ขาย รวมรับผลประโยชน 
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                          สํารวจทุนทางสังคมทรัพยากร/คน 
                                 ลดการบริโภควัตถุนยิม นิยมของไทย 

              ภาคี เครือขายท่ีเขามาเกี่ยวของ 
1. เครือขายศูนยกสิกรรมธรรมชาติ 
2. เครือขายการเงินชาวบานเมืองนคร 
3. เครือขายเกษตรอินทรียภาคใต 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  
5.  เครือขายคุณคานครศรีธรรมราช  

             การขยายเครือขายความรูสูภายนอกชุมชน 
1. การเลาสูกันฟงระหวางบุคคลในชุมชนกับบุคคลนอกชุมชน 
2. การมาศึกษาดงูานในวดัปายาง 
3. การฝกอบรมในหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพยีงของศูนยกสิกรรมธรรมชาติวัดปายาง 

            จุดแข็งและการดํารงอยูของเครือขาย 
การทํากลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ใหกบักลุม 

สมาชิก   มีกิจกรรมธุรกิจชุมชนรวมกันเชน โรงปุย โรงน้ําดื่ม กากน้ําตาล  และการตั้งสวัสดิการ
ฌาปนกิจสมาชิก  เครือขายรวมกับกลุมสมาชิกไดทําใหสมาชิกผูกพันและถือเปนกิจกรรมที่สมาชิก
จากลุมตาง ๆ พอใจมากที่สุด   ในขณะที่เครือขายมีระบบในการดําเนินงานชัดเจนเชน การติดตาม
ประเมินผลของกลุมจากเครือขายกลาง  จัดใหมีการประชุมเครือขายในวันที่ 29 ของทุกเดือน เพื่อ
รับทราบผลการดําเนินงานของกลุมสมาชิก พรอมปญหาตาง ๆ และพรอมคิดแกปญหารวมกัน และ
ไดมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
              ปญหาของเครือขายท่ีตองการแกไข 

สมาชิกไมเขาใจวัตถุประสงคของกลุมสัจจะฯ อยางแทจริงคณะกรรมการบางทาน 
ขาดความรับผิดชอบ    บางคนการเขามาเพือ่หวังผลประโยชนจากเครือขาย และไมไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานบางหนวยงานของราชการ 
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สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. นครศรีธรรมราช จํากัด 
        สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา  ธกส .นครศรีธรรมราช  จํากัด  (  สกต . 
นครศรีธรรมราช)  ไดจดทะเบียนเปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตรเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2534  เนื่องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดมี
การปลอยเงินกูใหเกษตรกรในรูปแบบการจายเงินเปนวัสดุและอุปกรณทางการเกษตร ซ่ึงผิด
ระเบียบของธนาคารโดยทั่วไป  จึงหาทางออกโดยการบริหารจัดการในรูปแบบประเภทสหกรณ
การเกษตร และมีแนวนโยบายการขยายใหสมาชิกในชุมชนไดเปนผูดําเนินงานเองอยางทั่วถึงเพื่อ
เอื้อประโยชนตอชุมชนโดยตรง     จึงมีการดําเนินงานมีศูนยใหญ(คลังแม)ตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง 
และมีคลังยอย ณ อําเภอตางๆ   ปจจุบันมีจํานวน 16 คลัง ฉะนั้นการขับเคลื่อนงานในปจจุบันจึงเปน
แบบคลังในระดับจังหวัดและคลังยอยในอําเภอตาง ๆ     
                 การบริหารงานสกต.นครศรีธรรมราช ปจจุบันมีสมาชิก 100,642 คนใน 16 อําเภอ 
ดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ 15 คน เปนผูประสาน และมีเจาหนาที่ในคลังยอย 1 คน มี 
ผูจัดการ รองผูจัดการสหกรณ เปนหนวยประสานงานกลาง และดําเนินงานกับคลังยอยในตาง
อําเภอ  สกต.นครศรีธรรมราช ไดดําเนินธุรกรรมทางการคาขายวัสดุอุปกรณการเกษตรทุกชนิดที่
สมาชิกตองการและรับซื้อผลผลิตยางเชน ยางพารา มังคุด ถามฤดูกาลไดอยางทั่วถึงทําใหเกิดผล
การดําเนินงานไดดีและจํานวนสมาชิกมากที่สุดในจํานวนสหกรณในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตาม
จํานวนที่กลาวมาแลว จึงมีทุนของสหกรณเพิ่มมากขึ้นนับไดวาสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น 

    ฐานะทางการเงิน ของสกต.นครศรีธรรมราช  วันที่  28  เดือน  พฤศจิกายน  2551 
                   รวมสินทรัพย   53,610,669.69 
                   หนี้สินรวม               20,602,666.70 
                   ทุนเรือนหุน (หุนละ 10  บาท)             16,377,690.00 
                   รวมทุนของสหกรณ              33,008,002.99 
                   รวมหนี้สินของสหกรณ  53,610,669.69 

    สําหรับปญหาสวนใหญเกิดจากตัวผูนําที่คอนขางมีเวลาในการทํางานที่จํากัดและการ
ขาดความกลาในการที่จะพัฒนา  ปจจุบันจึงตองการที่จะพัฒนาในเรื่องความเคลื่อนไหวของการ
เปนผูนําสหกรณ  เพราะเห็นวาความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมทางการเมือง  การเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลใหมจะเปนฐานที่ดีเนื่องจากรัฐบาลในปจจุบันมีฐานภาคใต  การเกษตรในภาคใตมีจัดการทีด่ ี 
จะสงผลตอความเขมแข็ง  การสงเสริมดานอาชีพควรสงเสริมเปนรายกลุม  เมื่อกลุมที่เขมแข็ง  ก็จะ
มีการขยายผลสูกลุมอื่นๆได  การสรางฐานกลุมใหเขมแข็ง  หลายคนในที่นี้คงมีความรูในการ
ดําเนินการอยางเขมแข็ง  การสรางคนใหเปนผูนําที่มีคุณคาสหกรณสงผลใหเกิดการสรางกลุมที่
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เขมแข็ง  ผูนําจะตองมีการเสียสละกอนรวมทั้งมีจิตสาธารณะสูง ตอการจัดการในดานสหกรณการ
พัฒนาผูนําและชุมชนที่เขมแข็งเปนการสรางภูมิคุมกันที่ดีใหกับชุมชนอีกดวย    

เครือขายสหกรณตําบทเฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว  
                    ตําบลเขาขาว  เปนตําบลหนึ่งขึ้นกับอําเภอทุงสง  แยกมาจากตําบลนาโพธิ์  อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประมาณ  พ.ศ. 2521  มีหมูบานในการปกครอง  5  หมูบาน  มีกํานันคือ
กํานันผอง  ยอยคํา เปนกํานันคนแรกเมื่อป  พ.ศ. 2528  กํานันผอง  ยอยคํา  ไดเกษียณอายุ  ทาน
กํานันสมบูรณไดรับเลือกขึ้นเปนกํานันตําบลเขาขาว  มีหมูบานในการปกครอง  12  หมูบานได
พัฒนาตําบลหลาย ๆ รวมกับองคกรในพื้นที่  
    กลุม  องคกร  สหกรณในตําบลเขาขาว    ตําบลขาวเปนตําบลที่มีพื้นที่อยูในแดน
ดําเนินงานของนิคมสหกรณทุงสง   ที่มีแดนดําเนินงานหลาย อําเภอใกลเคียง      มาตั้งแตประเทศ
ไทยเริ่มประกาศใชพระราชกิจจานุเบกษา  นิคมสหกรณ ป พ.ศ. 2497   เพื่อจัดรูปที่ดินในที่วางเปลา
เสื่อมโทรมใหกับเกษตรกร   และไดมีสหกรณนิคมทุงสง ตั้งขึ้นเปนองคกรสหกรณจดทะเบียนเปน
แหงแรกในตําบลเขาขาว ใน ป พ.ศ. 2499  ตอมามีสหกรณการเกษตรเขาขาว จํากัด  สหกรณ
สงเคราะหกองทุนสวนยาง จดทะเบียนจัดตั้งตอมาขึ้นประมาณ ป พ.ศ. 2538เปนตนมา  ปจจุบันมี
จํานวนสหกรณกองทุนสวนยาง ในตําบลเขาขาวและสหกรณการเกษตรเขาขาว 5 สหกรณ     มีกลุม 
องคกรที่เปนสหกรณภาคประชาชน  ประกอบดวย  ธนาคารหมูบานเขามาจัดตั้งโดยการนําของ คุณ
เจิม  บุญรอด    เปนผูนําธรรมชาติ   และเปนคณะกรรมการสภาธนาคารหมูบ านจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขามาสงเสริมใหประชาชนรวมกลุมเพื่อการออมทรัพย  ใหกูยืมและสวัสดิการ
ชวยเหลือในดานตาง ๆ  โดยองคกรของประชาชนเองของหมูบานตาง  ๆ   ในตําบลเขาขาวตําบล
อ่ืน ๆ    ปจจุบันธนาคารหมูบานที่ดําเนินการเปนปจจุบัน มีอยู 4 กลุม    กองทุนหมูบาน 12 กลุม
จาก 12 หมูบานจัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาลใน ป พ.ศ. 2544 และกลุมเกษตรกร  กลุมสตรี
สหกรณ  กลุมแมบานฯลฯ  ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของสหกรณจดทะเบียนและองคการบริหาร
สวนตําบล อีก 9 กลุม 
                    กลุม องคกร   สหกรณในพื้นที่ตําบลเขาขาว   มีกิจกรรมสัมพันธกันมากอนบางแลว    
ในดานกิจกรรมทางธุรกิจการเงิน การกูยืม   การซื้อขายกับสหกรณนิคมสหกรณทุงสง   สหกรณ
สงเคราะหกองทุนสวนยางใหการสนับสนับกลุมอาชีพสตรี  กลุมแมบาน เพื่อใหมีการใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน  และมีรายไดเสริม เชนกลุมแมบานเครื่องแกง กลุมไมดอกไมประดับ     ซ่ึงมี
กิจกรรมสัมพันธกันในแนวราบอยูบางแลวแตไมไดมีการแลกเปลี่ยนความรูแกปญหาใหแกกลุม 
องคกรในวงสัมพันธอยางเปนระบบ   
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                     นอกจากกลุม องคกรที่มีกิจกรรมการเงินและธุรกิจ  ตําบลเขาขาวยังมีองคกรของ
ภาครัฐเอกชน   อีกมากเชน มีอนามัยตําบล 2 แหง  วัด  5 วัด   โรงเรียนมัธยม 2 แหง มีสํานักงาน
นิคมสหกรณ   ของกรมสงเสริมสหกรณเปนองคกรสงเสริมสหกรณตาง ๆ ในบริเวณความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  

          ท่ีมาของตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ  ตําบลเขาขาว    ดวยสํานักงานสหกรณ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นวาในป พุทธศักราช 2549   เปนปที่มีความสําคัญกับวงการสหกรณ
หลายประการ   ประการแรก เปนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบรอบ 60 ป     ตลอดระยะเวลาที่ผานมาทรงนําหลักทศพิศราชธรรม  มาใชในการปกครอง
บานเมือง   สรางความสุขใหแกประชาชนและตลอดเวลาที่ผานมา     พระองคไดประกอบ     พระ
ราชกรณียกิจ    อันเปนคุณประโยชนตอประเทศชาติและปวงชนชาวไทย    ทรงใหความสําคัญ กับ
การพัฒนางานสหกรณในประเทศไทยอยางตอเนื่อง      อีกทั้งยังมีพระดํารัสเกี่ยวกับการพัฒนางาน
สหกรณในหลาย ๆ คร้ัง และหนึ่งในพระราชดํารัสที่พระองคทรงใหไวคือ  “......คําวาสหกรณหรือ
ตั้งเปนสหกรณก็มีความสําคัญมากเพราะวาจะทํางานดวยกัน   เม่ือคนทํางานอยูคนเดียวก็มีแรง
หนึ่งคนหรือหนึ่งครอบครัว  ไดไมมากนัก  แตถารวมกันหลายครอบครัวเปนสหกรณหรือเปน
หมูบานสหกรณก็ทํางานไดดีกวา  เพราะมีกําลังมากกวา  เราชวยกันได...”    ฯลฯ  

  ประการที่สอง ในป 2549  ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดมีบัญชาให
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช    ดําเนินงานโครงการตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาลสมเด็จพระเจาอยูหัว   ในวโรกาสครองราชยครบ 60 ป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการทางสังคม   สงเสริมและพัฒนากระบวนการรวมกลุม การบริหารจัดการกลุม เพื่อความ
เขมแข็งของครอบครัว       ชุมชน สังคมในการประกอบอาชีพ  มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ  
ตามยุทธศาสตรการขจัดปญหาความยากจนของจังหวัด   ซ่ึงไดดําเนินโครงการมาตั้งแตวันที่ 9 
มิถุนายน 2548 –มิถุนายน 2549   โดยมีตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการคือประชาชนในพื้นที่เปน
สมาชิกสหกรณ รอยละ 80   ของประชากรทั้งตําบล มีตําบลที่ผานเกณฑตัวช้ีวัด  15   ตําบล   ที่
ประสบความสําเร็จในระดับที่นาพอใจ  1 ใน 15  ตําบลนั้น รวมตําบลเขาขาว  อําเภอทุงสงอยูดวย  
ซ่ึงตําบลไดมีการจัดตั้งกลุม องคกรภาคประชาชน ที่มีอุดมการณ มีการบริหารจัดการในลักษณะ
เดียวกับสหกรณ แตละองคกรมีอิสระตอกัน  ในบางครั้งจะมีการแขงขันกันโดยไมไดมีการ
เชื่อมโยงธุรกิจ   ความสามัคคีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในระดับตําบล 
                            ประการสุดทายกรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินโครงการตําบลสหกรณเฉลิมพระ
เกียรติทั่วไปประเทศ  มีเปาหมาย 876 ตําบล  ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต ป 2549-2551  ซ่ึงรวม
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 23 ตําบลดวย  ทําใหทีมวิจัยพัฒนากระบวนการสหกรณ พื้นที่
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จังหวัดนครศรีธรรมราช   ซ่ึงมีกรรมการดําเนินการวิจัยสวนใหญเปนเจาหนาที่      นักวิชาการ
สหกรณ จากสํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช  4  คน  มีความเห็นวาควรจะทําการ วิจัย
พัฒนาตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ    ตําบลเขาขาว ใหเปนตําบลสหกรณของเครือขายคุณคา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตนแบบใหกับตําบลสหกรณ อ่ืน ๆ  ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช      
และจังหวัดอื่น ๆ   
                        เนื่องจากมีกลุม องคกร สหกรณ หมูบานสหกรณ     ที่ดําเนินงานเปนสหกรณนิคม
มานานทีมงานวิจัย จึงไดเขาไปศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชน  เพื่อศึกษาหารูปแบบและ
แนวทางวิธีการจนไดขั้นตอนกระบวนการสรางเครือขายพื้นที่ในรูปแบบตําบลสหกรณเฉลิมพระ
เกียรติ ไดชัดเจนขึ้น  (แสดงภาพ 24 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ  
ตําบลเขาขาว)   เพื่อนําอุดมการณสหกรณวิธีการสหกรณและเครือขายคุณคา  มาเปนเครื่องมือใน
การแกไขปญหาการบริหารจัดการ  กลุม  องคกร   สหกรณ ในระดับตําบลรวมกับองคกรตาง ๆ   
โดยใชกระบวนการจัดการความรูระหวางกลุม องคกร สหกรณ  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย  ใหกลุม  
องคกร    สหกรณมีการบริหารจัดการที่ดี สมาชิกมีการดํารงชีวิตที่ดี ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถแกปญหาความยากจนและปญหาอื่น ๆ ได  

           การดําเนินงานของเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว     การ
ดําเนินงานของเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว ใชคณะกรรมการดําเนินงาน
ของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลเขาขาว  เนื่องจากคณะกรรมการดําเนินงานสวนใหญ
มาจากตัวแทนกลุมองคกร และตัวแทนหมูบาน เมื่อมีการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณเขาไป
เสริม จึงไดกําหนดใหมีตัวแทนกลุม และตัวแทนองคกรจากสหกรณจดทะเบียน เขารวมเปน
กรรมการและที่ปรึกษา เขารวมประชุมกับคณะกรรมการของศูนยถายทอดฯ   เหตุผลที่เลือกศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  เพราะไมตองการใหมีกลุม องคกรเปนคณะกรรมการซ้ําซอนกับ 
องคกรที่มีอยูแลวขึ้นในพื้นที่    จากการสรุปความคิดของสมาชิกตัวแทน ผูนํากลุมองคกร  (เวที
สรุปผล วันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ณ โรงเรียนทุงสงสหประชาสรรค) เพราะคิดวาจะไดไมเปน
ปญหาใหกับผูนํา กลุม องคกรในชุมชน คณะกรรมการศูนยถายทอดฯ เดิม และตัวแทนผูนําในการ
วิจัยที่เขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนสวนใหญเปนผูนํากลุมเดียวกันของคณะกรรมการศูนยถายทอด
เทคโนฯ ตําบลเขาขาว    จึงเลือกศูนยถายทอดเทคโน ฯ      เพื่อใหมีบทบาทในฐานะเปนองคกร
ประสานงานสมาชิกเครือขาย เชน กลุม องคกร  หมูบาน สหกรณ รวมทั้งองคกรของรัฐและเอกชน 
การบริหารจัดการของศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯ    เปนองคกรประสานเชื่อมโยงกลุม องคกร 
สหกรณ ใหเกิดการแกปญหาความยากจนและปญหาอื่น ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในรูปแบบ
เครือขายคุณคา (Value chain)  รวมมือกันในระยะยาว  และมีกรอบทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน 
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ที่มาจากความตองการของสมาชิกกลุม องคกร สหกรณของเครือขายตําบลสหกรณฯ ไมใชมาจาก
เจาหนาที่องคกรที่ปรึกษา     ฉะนั้นรูปแบบโครงสรางการดําเนินงานเครือขายตําบลสหกรณฯ   จึง
ใชศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯ เปนศูนยประสาน (Hubs) คณะกรรมการดําเนินงานของศูนยถายทอด
เทคฯ  ดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ  ตามจํานวนที่สมาชิกเครือขายตําบลสหกรณเห็นสมควรวา
จะมีจํานวนที่มีตัวแทนของกลุม องคกรทุกภาคสวน สวนกฎระเบียบการดําเนินของเครือขายฯ ใช
ระเบียบของศูนยถายทอด  อาจจะเปลี่ยนแปลงไปใหเหมาะสม   เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงศูนย
ประสานของเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ และเมื่อคนหาปญหา เปาหมายของกลุม 
องคกรตาง ๆ ในตําบลและกําหนดมี  ปรัชญา วิสัยทัศน  เปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ของทุก
ฝาย  ของคณะกรรมการดําเนินงานเครือขายตําบลสหกรณฯ  กําหนดใหมีภาระงานหลัก และมีแผน 
ปฏิบัติที่มาจากกลุมสมาชิกเครือขายตําบลสหกรณ นําเสนอและสรุปตอหนวยสนับสนุน
งบประมาณ เชน องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว องคกร หนวยงานราชการ เอกชนที่เปนแหลง
สนับสนุนทุนงบประมาณ  ผูที่สงเสริมสนับสนุนกลุม องคกรอยูเดิม ใหมีการพัฒนาประชาชนและ
กลุม องคกร สหกรณ  ใหเปนไปตามเปาประสงค ตอไป   
 วัตถุประสงค/เปาหมายของ เครือขายฯ โครงการตําบลเฉลิมพระเกียรติ  ของสํานักงาน
สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมกับวัตถุประสงคของเครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ไดมีเปาหมายตรงกันจึงไดมีวัตถุประสงคที่สอดคลอง และตางกันบาง  แตเพื่อการนําไปสูการเปน
เครือขายคุณคา  จนไดเปนลักษณะของเครือขายพื้นที่ระดับตําบล   สามารถพัฒนาใหตนแบบใน
การนําไปพัฒนากลุม องคกร สหกรณ ระดับตําบลใหกับตําบลอื่น ๆ ไดตอไป      ผลจากการดําเนิน
โครงการและการวิจัยสรุปไดวาเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ  ตําบลเขาขาว  มี
วัตถุประสงค ดังนี้  
                              1.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสที่เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ 60 ป 
                              2.  เพื่อนําหลัก  แนวคิดของระบบสหกรณ  มาเปนเครื่องมือในการแกปญหา
ความยากจนและปญหาอื่น ๆ  ของสมาชิกกลุม องคกร สหกรณ  พรอมกับ การบริหารจัดการของ
กลุมองคกร  ในระดับตําบลเขาขาวใหมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
                             3.  เพื่อเปนการเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตร (เครือขายคุณคา) ในนามของกลุม 
องคกร สหกรณและเครือขาย  ที่มีความมุงหมายสําหรับการรวมมือกันในระยะยาว 
                            4.   การเชื่อมโยงเครือขายคุณคาเปนการดําเนินการระหวางกลุม  องคกร สหกรณ 
ที่มีกรอบทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน  และพัฒนากลุมองคกร ที่ยังไมชัดเจน ใหมีการบริหาร
จัดการกลุมที่ชัดเจนขึ้น 
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                          5.     การเชื่อมโยงเครือขายคุณคาเปนไปในลักษณะที่เกิดจากความตองการของ 
กลุม องคกร สหกรณ ดวยความสมัครใจ  ในขณะที่กลุม องคกร สหกรณตางก็ยังมีอิสระในการ
ดําเนินงานของตนเองตามปกติ 
  
ตารางที่  2   แสดงจํานวนและชื่อกลุม องคกร สหกรณในตําบลเขาขาว 
 
ลําดับ
ท่ี รูปแบบ/กลุม,องคกร,สหกรณ การดําเนินงาน/ทุน (บาท) องคการสนับสนุน 

สหกรณ 
1.1 สกย.นิคมเกษตรพัฒนา จํากัด 

124/3 หมู 4 ตําบลเขาขาว อําเภอ 
ทุงสง (06-2835515) 

รับฝากเงินสมาชิกและสหกรณอื่น, 
ใหกู  รวบรวมทํายางสด,ยาง
รมควัน/2,500 บาท 

- สํานักงานสงเคราะห
การทําสวนยาง  
- สหกรณจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1.2 สกย.เกษตรสัมพันธ จํากัด 
215 หมู 3 ตําบลเขาขาว อําเภอ
ทุงสง (01-3268807) 

- รับฝากเงิน 
- ใหกู,รวบรวมทํายาง 
 

- นิคมสหกรณทุงสง  
- สหกรณจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1.3 สหกรณการเกษตรเขาขาว จํากัด 
81 หมู 7 ตําบลเขาขาว อําเภอทุง
สง (075-497189,01-7973610) 

- รับฝากเงิน 
- ใหเงินกูสมาชิก 
- รับซื้อผลิตภัณฑ 

- นิคมสหกรณทุงสง 
- สหกรณจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
-  สํานักงาน 

1.4 สกย.บานไสสานพัฒนา จํากัด - แปรรูป 
- สมาชิก 105 คน 

สหกรณจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
1 

1.5 สหกรณนิคมทุงสง - กู 
- ยืม 
- ฝาก 
- รับซื้อ-ขาย 
- สมาชิก 1,799 คน 

- สหกรณจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
- นิคมทุงสง 
- สํานักงานสหกรณ
จังหวัด 

2 ธนาคารหมูบาน 
2.1 ธนาคารหมูบานไสสาน สาขา 2  
      006 หมู 2 ตําบลเขาขาว อําเภอ 
      ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      (09-9721265) 

- เริ่มดําเนินงาน 15 มิถุนายน 2536  
- สมาชิครั้งแรก 10 คน 
- ปจจุบันมีสมาชิก 181 คน 
- ทุนดําเนินงาน 2,502,018.44 บาท 

สภาธนาคารหมูบาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ตารางที่ 2  (ตอ)  
 
ลําดับ
ท่ี รูปแบบประเภท/กลุม,องคกรสหกรณ การดําเนินงาน/ทุน (บาท) องคการสนับสนุน 

 2.2 ธนาคารหมูบานสามัคคีธรรม 
      151/3 หมู 5 ตําบลเขาขาว อําเภอ 
      ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      (07-8827917) 

- เริ่มดําเนินงาน 8 ธันวาคม 
2543   
- สมาชิกครั้งแรก 11 คน 
- ปจจุบันมีสมาชิก 57 คน 
- รับฝากเงิน 
- ใหกูเงิน 
- ทุนดําเนินงาน 110,000 บาท 

อบต. 
 
สภาธนาคารหมูบาน
นครศรีธรรมราช  

2.3 ธนาคารหมูบาน 
      106/1 หมู 9 ตําบลเขาขาว อําเภอ 
      ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      (04-8406977) 

- เริ่มดําเนินการ 23 ตุลาคม 2537 
- สมาชิกครั้งแรก 95 คน 
- ปจจุบันมีสมาชิก 115 คน 
- รับฝากเงิน 
- ใหกูเงิน 
- ทุนดําเนินงาน 1,500,000 บาท 

พัฒนาการชุมชน 2 

2.4 ธนาคารหมูบานหูโตน 
      75 หมู 10 ตําบลเขาขาว อําเภอ 
      ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      (07-5931743) 

- เริ่มดําเนินการ 9 เมษายน 2543 
- สมาชิกครั้งแรก 38 คน 
- ปจจุบันมีสมาชิก 100 คน 
- รับฝากเงิน- ใหกูเงิน 
-ทุนดําเนินการ 21,000 บาท 

  สภาธนาคารหมูบาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กองทุนหมูบาน 
3.1 32/2 หมู 1 ตําบลเขาขาว อําเภอ 
      ทุงสง จังหวัดนครศรธรรมราช 
      (03-1744997) 

- เริ่มดําเนินการ 24 ธันวาคม 
2544ทุนดําเนินงาน1,003,713.76  
- สมาชิกทั้งหมด 232 คน 
- ฝากเงิน- สวัสดิการ 
- ใหกูเงิน 
 

พัฒนาการอําเภอทุงสง  
 
 
 
3 

3.3 กองทุนหมูบานสหกรณ 
      หมู 3 ตําบลเขาขาว อําเภอ 
      ทุงสง จังหวัดนครศรธรรมราช 
      (07-8858337) 

- เริ่มดําเนินการ 4 สิงหาคม 
2544 
- สมาชิกทั้งหมด 129 คน 
- ฝากเงิน 
-  ใหกูเงิน 
-  ทุนดําเนินการ 94,717 บาท 

พัฒนาชุมชนอําเภอทุงสง 
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ตารางที่ 2  (ตอ)  
ลําดับ
ท่ี รูปแบบประเภท/กลุม,องคกร,สหกรณ การดําเนินงาน/ทุน (บาท) องคการสนับสนุน 

3.4 กองทุนหมูบานสหกรณ 
      55 หมู 4 ตําบลเขาขาว อําเภอ 
      ทุงสง จังหวัดนครศรธรรมราช 
      (07-8831936) 

- เริ่มดําเนินการ 1 พฤศจิกายน 2544 
- สมาชิกทั้งหมด 135 คน 
- ใหกูเงิน 
-  ทุนดําเนินการ 1,050,00 บาท 

พัฒนาชุมชน
อําเภอทุงสง 

3.5 กองทุนหมูบานหินขาว 
      หมู 5 ตําบลเขาขาว อําเภอ 
      ทุงสง จังหวัดนครศรธรรมราช 
      (09-2909176) 

- เริ่มดําเนินการ 24 ธันวาคม 2544 
- สมาชิกทั้งหมด 188 คน 
- ฝากเงิน 
- -  ทุนดําเนินการ 1,028,844.98 บาท 

 พัฒนาการอําเภอ
ทุงสง   

3.6 กองทุนหมูบาน 
      หมู 6 ตําบลเขาขาว อําเภอ 
      ทุงสง จังหวัดนครศรธรรมราช 
     (07-2739819) 

- เริ่มดําเนินการ 27 กรกฎาคม 2544 
- สมาชิกทั้งหมด 114 คน 
- ใหกูเงิน 
- สวัสดิการ 
-  ทุนดําเนินการ 1,236,321 บาท 

พัฒนาการอําเภอ
ทุงสง  

3.7  กองทุนหมูบานหมู 7  บานเขาขาว   
(01- 7871983) 
 
3.8  กองทุนหมูบานหมู 8  ตําบลเขาขาว  
(07-2739819)  
 
 

-เริ่มดําเนินงาน 10 ตุลาคม 2544 
สมาชิก 161 คน ทุนดําเนินงาน 
1,100,000 บาท  
 
เริ่มดําเนินงาน 29 กรกฎาคม 2544 
สมาชิก 117 คน ทุนดําเนินงาน 
1,236,321 บาท  

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนทุงสง  
ธนาคารออมสินทุงสง 
ชุมชนทุงสง  
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนทุงสง  
ธนาคารออมสินทุงสง 

3.9 กองทุนหมูบานเงินลาน 
      หมู 9 ตําบลเขาขาว อําเภอ 
      ทุงสง จังหวัดนครศรธรรมราช 
      (04-8406977) 

- เริ่มดําเนินการ 23 ตุลาคม 2544 
- สมาชิกทั้งหมด 95 คน 
- ใหกูเงิน 
- สวัสดิการ 
-  ทุนดําเนินการ 1,000,00 บาท 

พัฒนาการอําเภอ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

3.10กองทุนหมู 10 ตําบลเขาขาว อําเภอ
ทุงสง  
จังหวัดนครศรธรรมราช 
      (04-8430166) 

- เริ่มดําเนินการ 26 กรกฎาคม 2544 
- สมาชิกทั้งหมด 280คน 
- ใหกูเงิน 
- สวัสดิการ 
 
-  ทุนดําเนินการ 1,000,000บาท 

พัฒนาชุมชนอําเภอ 
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ตารางที่ 2  (ตอ)  
ลําดับที่ รูปแบบประเภท/กลุม,องคกร,สหกรณ การดําเนินงาน/ทุน (บาท) องคการสนับสนุน 
3 3.11กองทุนหมู11  ตําบลเขาขาว  

  ( 04-8500167)  
 
 
 
 
 
3.12  กองทุนหมูบานหมู 12 
   ตําบลเขาขาว  อําเภอทุงสง   
 

-เริ่มดําเนินงาน  25 ธันวาคม 2544 
-สมาชิก 104 คน  
-ใหกูเงิน 
-สวัสดิการ 
-ทุนดําเนินงาน 1,000,000 บาท  
 
-เริ่มดําเนินงาน 18 เมษายน 2549 
-สมาชิก   67  คน  
-ใหกูเงิน/สวัสดิการ 
-ทุนดําเนินงาน 1,000,000. 

 
พัฒนาชุมชนอําเภอ 
 
 
 
 
 
พัฒนาชุมชนอําเภอ 
 

กลุมองคกร 
4.1 กลุมสตรีสหกรณบานเขาขาว 
      81 หมู 7 ต.เขาขาว อําเภอทุงสง 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      (075-479149,01-4760414) 

- เริ่มดําเนินการ 28 ธันวาคม 2544 
- สมาชิกครั้งแรก 22 คน 
- ปจจุบันสมาชิก 28 คน 
-  ทุนดําเนินการ 135,380บาท 

สกก.เขาขาว 
- อบต. เขาขาว 
- นิคมสหกรณทุงสง 
- สกจ.นครศรีธรรมราช 
 

 4.2 กลุมเลี้ยงปลาน้ําจืด 
      42 หมู 1 ต.เขาขาว อําเภอทุงสง 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      (06-9441467) 

- เริ่มดําเนินการ 6 พฤษภาคม 2548 
- สมาชิกครั้งแรก 18 คน 
- ปจจุบันสมาชิก 20 คน 

- - อบต. เขาขาว 
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 4.3 กลุมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  
      (กรองขาว) 
      42 หมู 1 ต.เขาขาว อําเภอทุงสง 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      (06-9441467) 

- เริ่มดําเนินการ 4 พฤศจิกายน2548 
- สมาชิกทั้งหมด 28 คน 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 
ลําดับที่ รูปแบบประเภท/กลุม,องคกร,สหกรณ การดําเนินงาน/ทุน (บาท) องคการสนับสนุน 

 4.4 กลุมวิสาหกิจเขาขาวพันธุยาง 
      151 หมู 5 ต.เขาขาว อําเภอทุงสง 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      (09-2325052) 
 

- สมาชิกทั้งหมด 12 คน 
 

สํานักงานเกษตรอําเภอ 

 4.5 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเครื่อง 
       แกงและการแปรรูปอาหาร 
      23/1 หมู 3 ต.เขาขาว อําเภอ 
      ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      (01-6075524) 

- เริ่มดําเนินการ 14 สิงหาคม 2547 
- สมาชิกครั้งแรก 21 คน 
- ปจจุบันสมาชิก 50 คน 
- ทุนดําเนินการ 2,500 บาท 

องคการบริหารสวน
ตําบลเขาขาว 

 4.6 กลุมอนุรักษไมดอกไมประดับ 
      42/1 หมู 7 ต.เขาขาว อําเภอ 
      ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- เริ่มดําเนินการ 4 พฤศจิกายน 2544 
- สมาชิก  17 คน 
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 4.7 กลุมรานคาชุมชน 
      32/2 หมู 1 ต.เขาขาว อําเภอ 
      ทุงสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

- เริ่มดําเนินการ 22  สิงหาคม 2544 
- สมาชิก  99 คน 
- ทุนดําเนินการ 25,000 บาท 

 

กลุมแมบาน 
5.1 หมูบานเกษตรกรผลิตน้ําดื่ม 
      225 หมู 4 ตําบลเขาขาว อําเภอ 
     ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     (09-5968750) 

- เริ่มดําเนินการ 10  พฤษภาคม 
2544 
- สมาชิก 15  คน 
- ผลิตน้ําดื่ม 
- ทุนดําเนินงาน 1,500 บาท 

อบต.เขาขาว 
 

5.2 กองทุนไมดอกไมประดับ 
      40/1 หมู 7 ตําบลเขาขาว อําเภอ 
     ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     (01-4397089) 

- สมาชิก 17 คน 
- เพาะพันธุกลวยไมไวเพื่อจําหนาย 

 

 
 
 
 
 
 
5 

5.3 หมูบานเกษตรกร 
      81 หมู 7 ตําบลเขาขาว อําเภอ 
     ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     (01-4760415) 

- เริ่มดําเนินการ 28 ธันวาคม 2544 
- สมาชิก 28 คน 
- สวัสดิการ 
- ผลิตเครื่องแกว 
- ทุนดําเนินงาน 30,380 บาท 

- สกก.เขาขาว จํากัด 
- อบต.เขาขาว  
- กรมสงเสริมสหกรณ 
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                     จากตาราง 2   แสดงจํานวน ช่ือ กลุมธนาคารหมูบาน กองทุนหมูบานและกลุม
เกษตรกร แมบานที่กอตั้งมาจากกลุมสหกรณจดทะเบียนเพื่อใหสมาชิกมีอาชีพเสริมหลังจากการ
การทําอาชีพหลักคือกรีดยางพาราแลว   สวนกลุมสหกรณที่มีอยูในตําบลเขาขาว  เปนสหกรณจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ  5 สหกรณ  คือสหกรณนิคม ทุงสงจํากัด   สหกรณการเกษตร
เขาขาว จํากัด สหกรณสงเคราะหการทําสวนยางไสสานพัฒนา จํากัด  สหกรณสงเคราะหการทํา
สวนยางเกษตรสัมพันธ จํากัด และสหกรณสงเคราะหการทําสวนยางนิคมเกษตรพัฒนา จํากัด  ซ่ึงมี
การความสัมพันธและเชื่อมโยงธุรกิจทางดานการเงิน สินเชื่อและการรับฝากเงิน แตไมไดสัมพันธ
เชื่อมโยงกันของกลุม องคกร สหกรณภาคประชาชน 
                      สภาพปญหาสหกรณภาคประชาชนในตําบลเขาขาว ไมไดมีการเชื่อมโยงกับองคกร
นอกกลุมแตในลักษณะกลุมประเภทเดียวกันเชน กองทุนหมูบาน 12 หมูบานจะมีวงสัมพันธกัน
แบบเครือขายระดับตําบล ซ่ึงมีสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุงสง  และธนาคารออมสินเปนผู
กํากับดูแล สนับสนุน  ธนาคารหมูบานที่มีการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จมากมีกลุมลูกขายคือ
ธนาคารหมูบานไสสาน หมู 2 มีการแตกกลุมยอยเปนกิจกรรม เล้ียงแพะ  ปมน้ํามัน  สําหรับการ
ดําเนินงานในปจจุบันจึงตองมีการพัฒนาในรูปแบบของเครือขายใหเขมแข็งขึ้นและตองมีการ
เชื่อมตอกับเครือขายภายนอกเพื่อใหดําเนินการงานสหกรณในชุมชนสามารถอยูไดอยางยั่งยืน
สภาพปญหาสวนใหญสหกรณที่จดทะเบียนจะไมใหความสําคัญในการรวมเปนเครือขายตําบล
เฉลิมพระเกียรติเทาที่ควร  รวมทั้งการดําเนินงานในกลุมยังมีอุปสรรคภายนอกทําใหเกิดความ
ออนแอของกลุมอยูบอยครั้ง  เชนผูนําไมมีเวลาทํางานกลุมเนื่องจากตองไปประชุมนอกพื้นที่ตาม
หนังสือเชิญของหนวยงานตางๆเปนตน  ผูนําเองขาดจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชน  รวมท้ังขาด
เทคนิคในการพัฒนา  เชนเทคนิคดานการพูด  การคิด  การแสดงออก การบริหารกลุม  จึงทําให
สมาชิกขาดความรวมมือในกระบวนการดําเนินงานของกลุมองคกรผูนํา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
แตละกลุมขาดจิตสํานึกความรวมมือแบบบูรณาการ     ทําใหงานวิจัยรูปแบบเครือขายคุณคาจังหวัด
นครศรีธรรมราช   จึงมีเปาประสงคในการสรางจิตสํานึกผูนําสหกรณเหลานี้  ใหเปนผูนําที่มีคุณคา
สหกรณความเขาใจรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและเปนเครือขายคุณคาที่แกปญหาไดทุกมิติเพื่อ
แกปญหาความยากจนไดอยางยั่งยืนในเชิงเครือขายพื้นที่ระดับตําบล   
                      



67 
 

บทที่  3 
 

การดําเนินการวิจัย 
 
                       งานวิจัยการพัฒนารูปแบบเครือขายคุณคา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   เปนการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory  Action  Research = PAR  ) ที่ตอยอดจากงานการวิจัย
พัฒนาขบวนการสหกรณ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อป 2549  ซ่ึงผลการวิจัยไดเกิดการกอตัว
ของกลุม องคกร สหกรณและเครือขายตาง ๆ เปนเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในป 
2550   ฉะนั้นงานวิจัยช้ินนี้จึงเปนการพัฒนารูปแบบเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราชจาก
เดิมยังไมมีความชัดเจนในบทบาทหนาที่ตอกลุม องคกรสหกรณ เครือขายตางๆ ที่มีในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมากนัก    และจากขอเสนอแนะความตองการของสมาชิกกลุม เครือขายของ
เครือขายคุณคา  ที่จะผูนํามีจิตสํานึกความรวมมือเพราะเห็นวาปญหาใด ๆ ก็แลวที่จะแกไดเพื่อ
แกปญหาความยากจนตองแกที่ตัว คน หรือผูนํา ซ่ึงในปจจุบันจะขาดความเขาใจในการปฏิบัติงาน
การแกปญหา บนความรวมมือบนวิถีคุณคาสหกรณ     งานวิจัยช้ินนี้จึงมีวัตถุประสงคในการพัฒนา
รูปแบบเครือขาย  เครื่องมือและกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือบนหลักการอุดมการณ
สหกรณที่เหมาะสมกับการพัฒนาผูนําสหกรณ      ซึ่งผลลัพธที่ไดก็จะเปนรูปแบบเครือขายคุณคาที่
มีความชัดเจนมากขึ้น พรอมมีเครื่องมือ กระบวนการในการพัฒนาผูนําที่มีจิตสํานึกสามารถ
แกปญหาใหกับกลุมสหกรณ เครือขายสมาชิกของเครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อ
นําไปสูการแกปญหาความยากจน การอยูดีกินดีแกมวลสมาชิกและองคกรสหกรณและเครือขายได
พัฒนายั่งยืนตอไป   โดยมีกระบวนการดําเนินการวิจัยและขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 
ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย 

          ทีมงานวิจัยรวมกับกลุมเครือขายและพันธมิตรที่เกี่ยวของในจังหวัดนครศรีธรรมราช   
มีวัตถุประสงคสําคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการปลูกฝงจิตสํานึก
ผูนําความรวมมือบนวิถีการสหกรณใหกับผูนํากลุมสหกรณ เครือขายตาง ๆ ของสมาชิกเครือขาย
คุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดเปนกําลังในการสรางชุมชนใหเขมแข็ง  จึงมีกรอบแนวทางการ
ดําเนินการวิจัยที่จะนําไปสูประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้ 
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                         1.  เปนการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาในนามคณะทํางานจากองคกร สหกรณและ
เครือขายตาง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งจากเดิมที่มีสมาชิกเปนหนวยงานและเครือขายอยู
แลว 3 เครือขาย และไดรวมกลุมสหกรณที่สมัครเขารวมใหม อีก 11 สหกรณ   
                         2.  เปนการพัฒนารูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการในการปลูกจิตสํานึกความ
รวมมือแกผูนํากลุมสหกรณและเครือขายในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
                         3. การเชื่อมโยงเครือขายคุณคาเปนไปในลักษณะที่เกิดจากความตองการของ  
หนวยงาน องคกร กลุมสหกรณ และเครือขายดวยความสมัครใจ  ใหเขาใจเนื้อหาหลักสูตร
กระบวนการฝกอบรม 
                         4.  ภารกิจของทีมวิจัยในการพัฒนารูปแบบเครือขายคุณคา คือ พัฒนารูปแบบ
เครือขายคุณคาจากเดิมใหมีความชัดเจนในบทบาทและภาระหนาที่มี  ปรัชญาวิสัยทัศน  พันธกิจ
และวัตถุประสงคที่ชัดเจน  ฉะนั้นการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการฝกอบรมการปลูกจิตสํานึก
ความรวมมือแกผูนําซึ่งเปนการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมที่เนื้อหาบางสวนไดมาจากสํานัก
วิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  แลวนํามาพัฒนาเสริมเพิ่มเติมตามที่ทีม
นักวิจัยและผูเชียวชาญในเนื้อหาและกระบวนการฝกอบรมเห็นวาเหมาะสมกับพื้นที่และความ
ตองการปญหาของสมาชิกเครือขาย      พรอมทดลองใชหลักสูตรกับสมาชิกของเครือขายคุณคา
นครศรีธรรมราชไดแกผูนํากลุม สหกรณและเครือขายตาง ๆ ใหผูนําเหลานั้นไดมีจิตสํานึกความ
รวมมือและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
                         5.   การฝกอบรมใชการฝกอบรมแบบวิทยากรกระบวนการดวยกิจกรรมตางๆ  โดย
ใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวม  ในกิจกรรมตางๆ 
       6. กระบวนการฝกอบรมไดรวมถึงการติดตามประเมินผลระหวางการฝกอบรมและ
หลังการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางใหมีการปฏิบัติงานตามแผนไดดีตามที่ไดวางไวซ่ึงเรียกวาการเสริม
พลังติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรมเพื่อใหไดผลลัพธของการฝกอบรมรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ  
                           ฉะนั้นการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ทีมงานวิจัยจึงไดการประสานงานกับกลุมเปาหมาย
ที่จะเขารวมโครงการโดยการรับสมัครและเชิญชวนรวมประชุมกับผูประสานงาน หรือผูนํากลุม
เพื่อทําความเขาใจในวัตถุประสงคของหลักสูตรการฝกอบรม  ซ่ึงมีกลุมสหกรณและเครือขายเขา
รวมโครงการฝกอบรม ดังนี้ สหกรณกองทุนสวนยาง จํานวน 5 สหกรณ  38 คน  สหกรณ
การเกษตรศุภนิมิตจํากัด  4 สหกรณ 36  คน   สหกรณหัวไทรจํากัด  38 คน  สกต.นครศรีธรรมราช  
32   คน  เครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว  อ.ทุงสง  35 คน  และเครือขายกลุม
สัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาชีวิตครบวงจร จังหวัดนครศรีธรรมราช 59  คน รวม  238 คน ซ่ึง
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เปาหมายที่วางไว 180 คน เกินเปาหมาย  58 คน   และไมไดทําการฝกอบรมใหกับเครือขาย
ผลิตภัณฑชุมชนนครศรีธรรมราช เนื่องจากผูนําเครือขายยังไมมีความพรอมในการฝกอบรม ทีม
วิจัยจะมีการฝกอบรมในปตอไป จนกวาผูนําเครือขายผลิตภัณฑจะมีความพรอมในการเขารับการ
ฝกอบรม แตปจจุบันก็ยังเปนสมาชิกของเครือขายคุณคา จ.นครศรีธรรมราช  

            การดําเนินการวิจัยเปนลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research)   ซ่ึงสรุปใหเห็นกระบวนการดําเนินการวิจัยตามตามตาราง 3   ซ่ึง
มีวันเดือนป   กระบวนการฯ วัตถุประสงค  สถานที่ ผลที่เกิดจากระบวนการ และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติการ  และไดแสดงสรุปใหเห็นเปนกรอบการดําเนินงานวิจัยดังภาพ 1  ฉะนั้นขั้นตอนและการ
ดําเนินการวิจัยพัฒนาเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังนี้  
 

                   ตาราง 3   แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจยัพฒันาเครือขายคุณคา จ.นครศรีธรรมราช  
 

ลําดับ 
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/
วิธีการ 

ของทีมวิจัย 

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ 

วัตถุประสงค สถานที่ / 
ระยะเวลา 

ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ 

1 15 
มีนาคม  

2551 

ประชุมทีมงาน
วิจัยเพื่อจัดทํา
โครงการวิจัย 

ทีมงานวิจัยจาก          
-มหาวิทยาลัยราช
ภัฎฯจํานวน  2 คน     
-สํานักงานสหกรณ
จังหวัดจํานวน  2  
คน   

เพื่อจัดทํา
โครงการวิจัย
พัฒนาเครือขาย
คุณคา จ.นครศรีฯ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนคร
ศรีธรรม 
ราช   
 3  ช่ัวโมง 

- คณะกรรม
โครงการวิจัย
มีความเขาใจ
รวมกันในการ
จัดทําและได
โครง การ
เสนอ 

2 30 
เมษายน 

2551 

ประชุมสัมมนา 
และทําสัญญา
กับสกว.  

    -ทีมงานวิจัย2 คน  
    - สกว.และสว
สก. 
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร  

ทุกฝายไดเขาใจ
กระบวนการวิจัย
และขอตกลงการ
ทําสัญญา 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
   1 วัน 

-ทีมวิจัยเขาใจ
โครงการฯ      
-เซ็นสัญญา  
ไดรับทุนวิจัย
ฯ 

3  7-8 พ.ค.
2551   

ประชุมระดม
ความคิดเพื่อ
พัฒนาเครื่องมือ
และ
กระบวนการ
ฝกอบรมผูนํา
คุณคาสหกรณ 

ทีมผูวิจัยและผูเชียว
ชาญในการ
ฝกอบรมรวมทั้ง
แกนนําเครือขายเดิม  
จํานวน 8 คน 

เพื่อรวมกันศึกษา
และพัฒนา
หลักสูตรเดิมและ
เพิ่มเติมเนื้อหา
และกรอบ
กระบวนการ
ฝกอบรมฯ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎ 
นครศรีธรรม 
ราช    
      2 วัน 

ไดเนื้อหา
สาระและแผน
กระบวนการ
ฝกอบรมสราง
จิตสํานึก
ความรวมมือ
ผูนําฯ 
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ตาราง   3  (ตอ)  
ลําดับ 
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/
วิธีการ 

ของทีมวิจัย 

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 

วัตถุประสงค สถานที่ / 
ระยะเวลา 

ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ 

4 15 -30  
พ.ค.  
2551 

ประชุมผูรวม
วิจัยและผูนํา
เครือขายเพื่อ
ประสานงาน
กลุมเปาหมาย
และ
ประชาสัมพัน
ธหลักสูตรฯ 

-รูปแบบการฝกอบรม 
-จัดเตรียมทีมวิทยากร 
อุปกรณ 
-เครือขายเดิม 3 
เครือขาย 
กลุมผูนําสหกรณใหม
ที่ใหความสนใจใน
การพัฒนาผูนํา 

-เพื่อสรางกรอบ
การทํางาน
ฝกอบรม 
-การติดตาม
ประเมินผลและ 
-การประ สาน
งานกับกลุมและ
เครือขาย 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎฯ
เครือขายและ
กลุมสหกรณ 
     15  วัน 
 

-ไดรูปแบบ
การฝกฯ 2 
รูปแบบ/ทีม
วิทยากร /
อุปกรณ/การ
ประเมิน
ติดตามผล/ 
วิธีการ
ประสานงาน
กลุมเปาหมาย 

5 มิถุนายน ประชุมกลุม
ยอยผูสมัคร
เขารวม
โครงการใน
ดานแนว
ทางการ
ฝกอบรม 

-ทีมงานวิจัย 3 คน       
-ผูนํา สหกรณกองทุน
สวนยาง  5 กลุม 10
คน  
    รวม  13 คน 

เพื่อกําหนดแผน
และสรางความ
เขาใจใน
หลักสูตรและ
กระบวนการ
ฝกอบรม 

สํานักงาน
สหกรณ
จังหวัดนคร
ศรีฯ  
     1 วัน  

ไดวันและ
เวลาในการฝก
อบและสราง
ความเขาใจ
กระบวนการ
ฝกฯแกผูนํา
สกย.  

6  22-24 
กรกฎาคม  
2551 

จัดเตรียม
เอกสาร/วัสดุ
อุปกรณ/
วิทยากรและ
สถานที่
ฝกอบรมฯ 

-ทีมผูวิจัยและผูชวย
ในการฝกอบรม 
       5 คน 

เพื่อจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ/
วิทยากรในการ
อบรม  และเปน
การซักซอม
กระบวนการ
ฝกอบรมฯ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎ 
นครศรีธรรม 
ราช  
     1 วัน  

ไดสื่ออุปกรณ
วัสดุ สถานที่/
กระ บวนการ
ฝกอบรม/ทีม
วิจัยเขาใจหนา
กระบวนการ
ฝกฯ 
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ตาราง  3  (ตอ)  
ลําดับ 
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/
วิธีการ 

ของทีมวิจัย 

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 

วัตถุประสงค สถานที่ / 
ระยะเวลา 

ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ 

7   24  -26 
กรกฎาคม  

2551 

ฝกอบรมสราง
จิตสํานึกผูนํา
คุณคา
สหกรณและ
ประเมินผล
ระหวางการ
ฝกฯ 
-ปฏิกิริยา 
-การเรียนรู 

-เจาหนาสงเสริม 2 
คน 
-สมาชิกสหกรณ
กองทุนสวนยาง   5 
สหกรณ  จํานวน 35  
คน 
-ทีมวิจัย  5 คน 
       รวม  42 คน 

เพื่อใหผูนํา
พัฒนาตนเอง
และมี
จิตสํานึกผูนํา
บนความ
รวมมือตาม
แนวคิดผูนํา
คุณคา
สหกรณ 

ณ  หาดปติ    
รีสอรท        
อ.สิชล  
จังหวัดนคร
ศรีฯ         
     3  วัน  

ผูนําสหกรณเกิด
จิตสํานึกตระ 
หนัก เขาใจและ
มีทักษะในการ
ทํางานแบบ
รวมมือตาม
แนวทาง
สหกรณและ
การรวมเปน
สมาชิกเครือขาย
คุณคา จ.นครศรี
ฯ 

8  28 
กรกฎาคม  

2551 

ประชุม
สังเคราะห ผล
การฝกอบรม
ฯจากการ
ประเมินผล
และสังเกต
ของผูทําการ
ฝกอบรมฯ
ระหวางการ
ฝกอบรมและ
เตรียม
ประเมินหลัง
ฝกฯ 
 

-ทีมงานวิจัย  5 คน     
-เจาหนาที่สงเสริม 
สหกรณ  1  คน 
     6  คน  

-เพื่อสรุปการ
ฝกอบรมฯ        
-การประ เมิน
ผลฯ จากการ
สังเกต  และ
ประเมิน
ปฏิกิริยา 
(ความพึง
พอใจ)ในการ
อบรมและการ
เรียนรู การนํา
หาไปใชของผู
ฝกอบรม       

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎ 
นครศรีธรรม 
ราช   1 วัน 

-ไดทราบ
ปฏิกิริยาและ
การเรียนรู และ
ความเขาใจของ
ผูฝกอบรมใน
การนําไปใช 
ปรับปรุงตนเอง
และองคกร  
-ไดขอ เสนอ 
แนะในการ
ปรับปรุงการ
ฝกอบรมฯรุน
ตอไป  
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ตาราง  3   (ตอ)  
ลําดับ 
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/
วิธีการ 

ของทีมวิจัย 

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 

วัตถุประสงค สถานที่ / 
ระยะเวลา 

ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ 

9 5 -  20
สิงหาคม  

2551 

ประสานกับ
ผูเขารวม
อบรมครั้งที่  2 
วางแผนการ
ฝกอบรมฯ 

ทีมงานวิจัยและผู
ประสานงานสหกรณ
การเกษตรศุภนิมิต
จํากัด  6  คน 

เพื่อสรางความ
เขาใจใน
วัตถุประสงค
หลักสูตร 
กระบวนการ
ฝกอบรมใหกับ
ผูประสานงาน
กอนการอบรม 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎ 
นครศรีฯ 
1 วัน  

 ทีมวิจัยและผู
ผูประสานงาน
ศุภนิมิตมี
ความเขาใจใน
วัตถุประสงค
หลักสูตรและ
กระบวนการ
ฝกอบรมฯ ได
วางแผน
รวมกัน 

10 20-22 
กันยายน 

2551 

-ฝกอบรมตาม
กระบวนการ
ที่วางไวและ
ประเมินผล
ระหวางการ
ฝกอบรมดวย
การสังเกต
และใชแบบ
ประเมิน 
 

ผูนําสหกรณ
การเกษตรศุภนิมิต
จํากัด  4 สหกรณ 
จํานวน 36  คน  
 

เพื่อพัฒนาผูนํา
สหกรณเกษตร
ศุภนิมิต จ.นคร
ศรีฯ ใหสามารถ
พัฒนาตนเอง
และมีความรู 
ทักษะการ
ทํางานรวม
หลักการ
สหกรณ 

อาคารเคียงคีรี 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนคร
ศรีฯ  3 วัน 

ผูนําสหกรณมี
จิตสํานึก
ความรวมมือ
และมีความรู 
ทักษะ ในการ
บริหารจัดการ
สหกรณและ
พัฒนาตนเอง
มากขึ้น 
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ตาราง  3   (ตอ) 
 
ลําดับ 
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ
วิธีการวิจัย 

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 

วัตถุประสงค สถานที่ / 
ระยะเวลา 

ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ 

       
11 15-18 

ตุลาคม 
2551 

 

ติดตาม
ประเมินผล
หลังการ
ฝกอบรมดวย
การสัมภาษณ
ลึก/ ใช
แบบสอบถาม 
/สังเกต/การ 
เสริมพลัง
(ตามตาราง  
2) 

-ผูนําและสมาชิก
สหกรณกองทุนสวน
ยาง 5 สหกรณ  
-เจาหนาที่สงเสริม
สหกรณ 
 
          

-เพื่อประเมิน
ผลลัพธ ที่มีตอ
องคกรและผูเขา
ฝกอบรม
ภายหลังการ
ฝกอบรม 
 

ที่ทําการกลุม 
สกย. 5 กลุม  
-หนองแดง 
-วังธน 
-ใสกรูด 
-หางสาน 
-บานชายเขา 
อ. ทุงสง 
   3 วัน  

  

- ผูนําไดนํา
แนวคิดและ
แผนที่วางไว
ไปปฏิบัติ
กอใหเกิดการ
ประหยัด
คาใชจาย
ลดลงและ
เสริมพลังการ
ทํางานได
ตอเนื่องของ
กลุมสหกรณ
ในระดับดี 

12 28  
ตุลาคม 
     2551 

สรุปผลการ
ติดตาม
ประเมินผล
งาน 

ทีมงานวิจัย   5 คน  เพื่อนําผลการ
ติดตามมา
สังเคราะห
พัฒนาหลักสูตร
การฝกฯ การ
ติดตามผลตอไป  

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนคร
ศรีฯ   3  ช.ม.  

ผลที่ไดนําไป
ปรับปรุง
หลักสูตร
กระบวนการ
ฝกอบรมและ
การติดตาม
ประเมินผล
ตอไป 
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ตาราง 3    (ตอ)  
ลําดับ 
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/
วิธีการ 

ของทีมวิจัย 

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 

วัตถุประสงค สถานที่ / 
ระยะเวลา 

ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ 

13 7-8 พ.ย. 
2551 

-ดําเนินการ
ฝกอบรม
ใหกับผูนํา
สหกรณ
การเกษตรหัว
ไทย จํากัด  
-ประเมินผล
ระหวางฝกฯ 
  แบบ  2 วัน  

คณะกรรมการและ
สมาชิกสหกรณ
การเกษตรหัวไทร
จํากัด  
 จํานวน  38  คน   

เพื่อพัฒนาผูนํา
สหกรณเกษตร
หัวไทยจํากัด
สามารถพัฒนา
ตนเองและมีจิต
สํานัก ความรู 
ทักษะการ

ทํางานรวมกัน 

 ณ อาคาร  
เคียงคีรี 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนคร
ศรีฯ 
2 วัน 
 

ผูนําสหกรณมี
จิตสํานึก
ความรวมมือ
และมีความรู 
ทักษะ ในการ
บริหารจัดการ
สหกรณและ
พัฒนาตนเอง
และการรวม
มือเครือขาย
คุณคาฯ  

14   12 พ.ย. 
    2551 

สรุป
ประเมินผล
การฝกอบรม
แบบ 2 วัน  

ทีมงานวิจัย     5 คน  เพื่อประเมินผล
การใชหลักสูตร
ฝกอบรม
รูปแบบแบบ  2  
วัน 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎ 
นครศรีธรรม 
ราช   1   วัน  

ไดรูปแบบ
หลักสูตรการ
ฝกอบรม 
 แบบ 2  วัน 
ตามความ
ตองการของผู
เขาฝกอบรม 

15 28-29 
ธันวาคม 
2551 

อบรม
หลักสูตรผูนํา
คุณคา
สหกรณและ
ประเมินผล
ดวยการ
สังเกตและใช
แบบสอบถาม 

ผูนําสมาชิกเครือขาย
กลุมสัจจะฯ จ.นครศรี
ฯจํานวน  15  กลุม  
   รวม  59 คน   

เพื่อสรางความ
จิตสํานึกในการ
เปนผูนําและมี
ความรู จัดทํา
แผนการพัฒนา
กลุม เครือขาย
และความ
รวมมือเครือขาย
คุณคา จ.นครศรี
ฯ 

ณ สํานักงาน
เครือขาย กลุม
สัจจะ ฯ วัดปา
ยาง  ต.ทางิ้ว  
อ.เมือง  

ผูนํากลุม
สมาชิกของ
เครือขายกลุม
สัจจะฯมี
จิตสํานึก
ความรวมมือ/
แผนพัฒนา
กลุม และ
เครือขายและ
เครือขาย
คุณคาฯ  
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ตาราง   3  (ตอ)  
ลําดับ 
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/
วิธีการ 

ของทีมวิจัย 

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 

วัตถุประสงค สถานที่ / 
ระยะเวลา 

ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ 

16 4-12
มกราคม  

2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การติดตาม
ประเมินผล
หลังการ
ฝกอบรมฯ 
นําไป 
ดําเนินงาน
ตามแผนที่วาง
ไวจากการ
ฝกอบรม 
(รูปแบบ
ประเมินตาม
ตาราง 2 
 

-คณะผูวิจัย  4 คน 
-ผูนําเขารวมอบรมที่
ผานมา  3  
กลุมเปาหมายไดแก 
-สหกรณศุภนิมิตกลุม 
-สหกรณการเกษตร
หัวไทย จํากัด  
-ผูนําเครือขายกลุม 
สัจจะฯ จ.นครศรีฯ 

เพื่อประเมิน
และติดตามผล
หลังการ
ฝกอบรมของผู
เขารับการ
ฝกอบรมวามี
การนําความรู
และแผนในการ
ปฏิบัติการ
ระหวาง
ฝกอบรมไปสู
การพัฒนาตน
และองคกร
อยางไร 

-ที่ทําการกลุม
สหกรณ
การเกษตรศุภ
นิมิต  4 กลุม 
-สหกรณ
การเกษตรหัว
ไทร   
-เครือขายกลุม
สัจจะสะสม
ทรัพย 

ผูนําไดมีการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใน
การปฏิบัติ
หนาที่
ดําเนินงานใน
สหกรณ/กลุม
มากขึ้น ทําให
เกิดการ
รวมตัว
ประสานงาน
เปนเครือขาย
กันมากขึ้น 

17  14-16
มกราคม 

2552 

ทําการฝก 
อบรมตาม
หลักสูตร 
แบบ  3  วัน
และประ เมิน
ผลการฝก 
อบรม 

ผูนําสหกรณลูกคา 
ธกส. หรือ สกต. จ.
นครศรีธรรมราช  
จาก   16   คลังใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
จํานวน  32  คน  

เพื่อพัฒนาผูนํา
สกต.จังหวัด
นครศรีฯ ใหมี
จิตสํานึกผูนํา
คุณคาสหกรณ  

ณ อาคารเคียง  
คีรี 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนคร
ศรีฯ 
 เวลา 3 วัน 

ผูนําสกต.นคร
ศรีมีจิตสํานึก
ความรวมมือ/
แผนพัฒนา
สหกรณ และ
รวมเปน
สมาชิก
เครือขาย
คุณคาฯ 

 18 17
มกราคม 
2552 

การสรุปผล
การอบรม 

ทีมงานวิจัย เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการ
ฝกอบรม  2  วัน 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนคร
ศรีฯ 

ไดแนวทาง
และผลการ
ดําเนินการ
ฝกอบรม  2  
วัน 
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ตาราง   3  (ตอ)  
ลําดับ 
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/
วิธีการ 

ของทีมวิจัย 

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 

วัตถุประสงค สถานที่ / 
ระยะเวลา 

ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ 

19 19-28 
ก.พ.   
2552 

สงเอกสาร
ประสาน
สมาชิก
เครือขาย
คุณคา เพื่อ
ประเมินผล
และ
สังเคราะหผล
การฝกอบรม
ฯ 

ทีมงานวิจัย    5 คน 
 

จัดเวที
แลกเปลี่ยน
ประเมินผลหลัง
การฝกอบรม
ดานพฤติกรรม
การนําไปใช
และผลลัพธตอ
องคกรและผูเขา
รับการฝกฯและ
กําหนด
วิสัยทัศน
เครือขายคุณคา
ฯ  

ที่ทําการ
กลุมสมาชิก
เปาหมาย  2 
เครือขาย
และ 11 
สหกรณ 

สมาชิกเครือขาย
คุณคา จ.
นครศรีธรรมราช 
ไดทราบวันเวลา 

20 14 
มีนาคม 

2552 

เวทีการ
สังเคราะห
งานของ
โครงการและ
แนวทางการ
ดําเนินงาน
เครือขาย
คุณคา จ.นคร
ศรีฯ  

-ทีมงานวิจัย  5 คน 
-ผูนําเครือขาย 2 
เครือขาย  10 คน  
-กลุมที่เขารวมอบรม 
11 กลุม    35 คน 
รวม 50 คน  
 

เพื่อเปนการ
ติดตามงานตาม
แผนและ
สังเคราะหงาน
โดยรวม  แนว
ทางการเชื่อมตอ
เปนเครือขาย
คุณคาจังหวัด
นครศรีฯ และ
กําหนด
วิสัยทัศน 
วัตถุประสงค
ของเครือขาย
และแผนงานใน
ปตอไป  
 

ณ อาคาร
เคียงคีรี 
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏ
นครศรีฯ 
1 วัน 

ทราบถึง
กระบวนการ
ดําเนินงานตาม
แผนของกลุมและ
เครือขาย   และทิศ
ทางการ
ดําเนินงาน  
วิสัยทัศน  
เครือขายคุณคา
นครศรีฯ  
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ตาราง  3   (ตอ)  
ลําดับ 
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/
วิธีการ 

ของทีมวิจัย 

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 

วัตถุประสงค สถานที่ / 
ระยะเวลา 

ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ 

21 
 

16-17 
มีนาคม 
2552 
 

จัดการอบรม
ผูนําเครือขาย
ตําบลสหกรณ
เฉลิมพระ
เกียรต์ิ.เขาขาว   
อ.ทุงสง 
 

ผูนําเครือขายตําบล
สหกรณเฉลิมพระ
เกียรติเขาขาว  
  จํานวน  35  คน   
 
 

เพื่อใหผูนํา
เครือขายตําบล
สหกรณฯ มี
จิตสํานึกความ
รวมมือคุณคา
สหกรณ เปน
เครือขายระดับ
ตําบลเปน
แบบอยาง 

ณ อาคารเคียง
คีรี 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนคร
ศรีฯ 
  2 วัน  
 

ผูนําเกิดการ
พัฒนาตนเอง
ในดานการ
ดําเนินงาน
และการ
เช่ือมโยง
เครือขาย 
 

22 
 

25-26  
มีนาคม
2552 

สัมมนา
สังเคราะห
งานวิจัยใน
ภาพรวมและ
รายงาน
ความกาวหนา
งานวิจัยและ
ปรับปรุง
แกไข 

-ผูทรงคุณวุฒิจากสว.
สก. 5 คน 
- สว.สก. ม.
เกษตรศาสตร ฯ   15 
คน 
-คณะนักวิจัยทุก
โครงการ    
     

เพื่อสังเคราะห
ชุดงานวิจัยจาก
ผูทรงคุณวุฒิ
และรายงาน
ความกาวหนา
งานวิจัยแตละ
โครงการ 

สถาบัน
วิชาการดาน
สหกรณ  (สว.
สก.)
มหาวิทยาลัย
เกษตร  
   2  วัน  

นักวิจัยมีความ
เขาใจ
เครือขาย
คุณคาและ
รวม
สังเคราะห
สรุปรายงาน
กาวหนาและ
ปรับปรุง
แกไข
งานวิจัยฯ 

23 15-30
เมษายน 
2552 

การแกไข
ปรับปรุงและ
จัดทํารายงาน
วิจัยทํารูปเลม
ฉบับสมบูรณ 

ทีมงานนักวิจัย   5 คน   เพื่อรายงาน
ผลการวิจัยและ
จัดทําเลมที่
สมบูรณ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนคร
ศรีฯ 

งานวิจัยตาม
เปาหมายที่
สมบูรณ 
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สรุปกระบวนการพัฒนาเครอืขายคุณคา จังหวัดนครศรธีรรมราช  
               ดําเนนิงานวจิัยตามขั้นตอนดังนี ้

     1. ประชุมชี้แจงเตรียมการในระหวางนกัวิจยัรวมกับองคกรที่เกี่ยวของรวมกับสมาชิก
เครือขายคุณคา จ.นครศรีธรรมราช เกี่ยวกบัแผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค  เปาหมายของ
โครงการวิจัย  

     2. ประชุมทีมวิจยัและผูเชี่ยวชาญในการฝกอบรมระดมความคิดในการพัฒนารูปแบบ 
เครือขาย  หลักสูตร และกระบวนการฝกอบรมจิตสํานึกความรวมมือผูนําคุณคาสหกรณ  โดยนํา
หลักสูตรของ สว.สก.มาพัฒนาเพิ่มเติมในเนื้อหาสาระบางสวน  และคดิกรอบแผนการฝกอบรม
ดวยทีมนักวิจยั 

     3.  สรางกรอบการทํางานการฝกอบรม /การติดตามประเมินผลทั้งในระหวางฝกอบรม
และหลังการฝกอบรม โดยใชแนวคดิการประเมินผลแบบผสมผสานของแบบประเมนิผลฝกอบรม
ของเคิรกแพ็ททริค และแบบเสริมพลังของเดวิด  เฟทเธอรแมน  (ตามราง 2  ) 

     4.  ประสานกับสํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครกลุม
สหกรณที่ตองการเขารับการฝกอบรมดวยความสมัครใจ และประชุมชีแ้จงทําความเขาใจในเนื้อหา
หลักสูตรและกระบวนการฝกอบรมใหเขาใจ  โดยสหกรณที่พรอมเขารับการฝกอบรม โดยมี
เงื่อนไข วนัที่  เดือน ตางกนัไป เนื่องจากผูนํา ติดภารกิจและอยูในเงื่อนไขของการคัดเลือกผูนํา
ระดับตําบล โดยตองกรอบรมในรูปแบบ 2 และ 3 วนั  

     5.  ฝกอบรมรูปแบบ ของหลักสูตร 3 วนั ใหกับผูนํากลุมสหกรณกองทุนสวนยาง 5 กลุม  
สหกรณการเกษตรศุภนิมิต 4 กลุมและสกต. จังหวดันครศรีธรรมราช   พรอมกับการประเมินผลการ
ใชหลักสูตรระหวางการฝกอบรม  

    6. ฝกอบรมรูปแบบ หลักสูตร 2 วัน ตามความตองการของสหกรณ การเกษตรหัวไทย 
เครือขายกลุมสัจจะฯ และเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกยีรติ ตําบลเขาขาว   

    7. จัดเวทีสัมมนาประเมินผลกลุมและเครือขายสมาชิกของเครือขายคุณคาหลังการ
ฝกอบรมและการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาหาแนวทางพฒันาในปตอไป  

    8.  สังเคราะหงานและรายงานความกาวหนาเพื่อแกไขปรับปรุงกอนรายงานเลมสมบูรณ  
                    จากขั้นตอนการดําเนินการวิจยัทั้งหมดสามารถนําเสนอในภาพ 1 
 



79 
 

 
  
    
                  ภาพที่ 1  กรอบวธีิการดําเนินงานวิจยัและพัฒนาเครือขายคณุคา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
 
 
 
 
 
 

กรอบคิด 

ทีมวิจัย/ผูเชี่ยวชาญการฝกอบรม 

การประชมุระดมความคิดเพื่อพัฒนา
เครื่องมือและกระบวนการ พัฒนา

จิตสํานึกความรวมมือ 

การสรางกรอบการทํางานสหกรณ 
การฝกอบรม - การติดตาม

ประเมินผล 

Plat form 
สําหรับ 

กระบวนการอบรม 

เนื้อหา – สาระ 
หลักสูตรผูนําสหกรณที่มี

คุณคา สว.สก. 

การประสานงาน
กับผูนาํเครือขายที่
เปนกลุมเปาหมาย 

การพัฒนาตัวแบบ / การ
จัดเตรียมทีมวิทยากร 

การดําเนินการฝกอบรม การสังเคราะหงาน 

ผูนําทีผ่านการฝกอบรม 

ผลกระทบกบักลุม
สหกรณ แนวทางการ

ผลกระทบที่เกิด
ข้ึนกับเครือขาย 

การติดตาม/ 
ประเมินผล 

Schedule 
กลุมเปาหมาย 
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                        5.  การประเมินผล ของการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้มีการประเมินผลในระหวางการ
ฝกอบรม  2 ประเด็นคือดานปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรม ดานการเรียนรู ทักษะการนําไปใช   
และมีการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม อีก 2 ประเด็น โดยการติดตามไปตามลงพื้นที่  จัด
เวทีรายงานความกาวหนาตามแผนงานที่วางไวระหวางการฝกอบรม  โดยใชรูปแบบการประเมนิผล
แบบผสมผสานระหวางแบบการประสิทธิผลการฝกอบรมของเคิรกแพ็ททริค และแบบเสริมพลัง
ของเดวิด  เฟทเธอรแมน    
 
      ตาราง 4   แสดงรูปแบบการประเมินการฝกอบรมของเคิรกแพ็ททริค  

      

ประเด็นการ 
ประเมิน 

ตัวชี้วัด เกณฑ ผูใหขอมูล เคร่ืองมือ การวิเคราะห 

ปฏิกิริยา
Reaction 

-  หลักสูตร            
-  กระบวนการ
ฝก ( เวลา/
สถานที่/   
วิทยากร ฯลฯ) 

- ระดับความพึง
พอใจ                    
- x   ≥   3.5 

 ( 5 ระดับ) 

- ผูรับผิดชอบ
โครงการ 
-  ผูเขารับการ
ฝกฯ 

-  การสังเกต              
-  แบบประเมิน
ความพอใจ 

-คาเฉลี่ย /คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การเรียนรู 
Leaning  
 

-  ผูเขารับการฝก
อบรบมีความรู
เขาใจตามเนื้อหา   
-ความรูทาง
ปฏิบัติตามหนาที่ 

- มีนัยสําคัญ 
-     ≥    80 %       
- x   ≥   3.5 ( 5 
ระดับ) 

- ผูรับผิดชอบ
โครงการ              
-   ผูรับการฝกฯ 

-  การสังเกต 
-   แบบประเมินกอน/
หลังการฝกอบรม 
 

-  รอยละ       -  
คาเฉลี่ย/สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน     -  
t-test 

 
พฤติกรรม
Behavior 

-  ผูรับการ
ฝกอบรมไดนํา
ความรู ไป
ประยุกตพัฒนา
ตน เอง/กลุม 
เครือขาย 

- ระดับการ
นําไปใช 
   ≥     80 % 

- ผูรับผิดชอบ
โครงการ              
-  ผูมีสวนได
เสีย   

  -  ผูรับการฝกฯ 

-  การสังเกต 
-  แบบสอบถาม/
สัมภาษณเชิงลึก 

-  รอยละ          
(ติดตามหลัง
การ อบรม  3 ,6 
เดือน) 
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 ตาราง 4   (ตอ) 
 

 
    สวนการวิเคราะหขอมูลสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จะใชวิธีการวิเคราะห

เนื้อหาตามวัตถุประสงคการวิจัย (Content Analysis) และสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Data) จากแบบสอบถามของการประเมินผลระหวางการฝกอบรมและหลังการฝกอบรมจะทําการ
วิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS PC for Windows โดยวิเคราะหคาสถิติ คาเฉลี่ย ( x ) 5 
ระดับ ของ Ligers โดยใหคาคะแนนดังรายละเอียดตอไปนี้  5.00-4.21  = มากที่สุด   4.20-3.41 = มาก
3.40-2.61 = ปานกลาง  2.60-1.81 =  นอย   1.80-1.00 = นอยที่สุด 
 
 

ประเด็นการ 
ประเมิน 

ตัวชี้วัด เกณฑ ผูใหขอมูล เคร่ืองมือ การวิเคราะห 

ผลลัพธ
Results 
(ผลดีตอ
หนวยงาน
เศรษฐกิจ/
สังคม/
วัฒนธรรม
ส่ิงแวดลอม) 

-  ยอดขาย, 
รายได 
-  การบริหาร
จัดการ กลุม 
-   ความ
รวมมือ ความ
สามัคคีของ
ผูนํา,การ
พัฒนาตน 

-ยอดขาย
เพิ่มขึ้น 10% 
-10% งาน
ประจํา 
 
 - x   ≥   3.5    
( 5 ระดับ) 

-  ผูที่
เกี่ยวของ          
-  ผูมีสวนได
เสีย 
-  ผูไดรับการ
ฝก 
- ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

-  การสังเกต/
ขอมูลหลักฐาน
การประชุม/
รายไดเพิ่ม / ลด
รายจาย                  
-  สอบถาม            
วัดสภาพการณ
หรือเงื่อนไขตาม
แผนงานทีว่างไว
ขอมูลที่สังเกตได 

-รอยละ         
-คาเฉลี่ย/คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
(หลังการ
ฝกอบรม 3,6 
เดือน) 
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บทที่  4 
 

ผลการดําเนินการวิจัย 
 
 

       การวิจัยพัฒนารูปแบบเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปนงานวิจัยตอ
ยอดจากงานวิจัยพัฒนาขบวนการสหกรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2549 ที่ผลการวิจัยไดสราง 
เครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นในป 2550   และจากขอเสนอแนะความตองการใหมี
การฝกอบรมผูนํามีจิตสํานึกความรวมมือของผูนํา  เพราะเห็นวาปญหาใด ๆ  ในกลุม สหกรณหรือ
เครือขาย ในชุมชนสวนใหญมาจากผูนํา หรือปจจัยคนที่ขาดจิตสํานึกความรวมมือ เปนสาเหตุ
สําคัญในการบริหารจัดการกลุม สหกรณหรือเครือขายตางๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ฉะนั้น
กระบวนการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ทีมคณะผูวิจัยจึงไดพัฒนารูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการ
สรางจิตสํานึกความรวมมือของผูนําสหกรณ องคกรหรือเครือขาย      โดยเนื้อหาสาระของหลักสูตร
บางสวนไดมาจากสํานักวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน ( สว.สก.)  ทีม
งานวิจัยไดพัฒนาเพิ่มเติมในเนื้อหาบางสวน  พัฒนากระบวนการฝกอบรม การติดตามประเมินผล  
หลังจากนั้นไดนํามาทดลองใชดวยการฝกอบรมใหกับสมาชิกเครือขายคุณคา จ.นครศรีธรรมราช  
ผลที่ไดพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูของผูนําเปนการกระตุนใหเกิดพลังในการทํางานและรวมกัน
เปนเครือขายยอยในกลุมสหกรณ และเชื่อมโยงเปนเครือขายใหญระดับจังหวัดกับเครือขายคุณคา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จากการประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ     สําหรับกลุมสหกรณ
และเครือขายที่เขารวมในครั้งนี้ทีมงานวิจัยไดประสานงานและประชุมทําความเขาใจในประโยชน
ที่ไดและเนื้อหาสาระของหลักสูตรและกระบวนการฝกอบรม จนเกิดความเขาใจและสมัครใจเขา
รวมในการฝกอบรม และรวมมือกันเปนสมาชิกเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช จน
สามารถวางแนวทางการพัฒนาของเครือขายคุณคา ในปตอไป         

          ดังนั้นการดําเนินวิจัยตามแผนงานจึงมีความลาชาบางในเรื่องของวัน เดือน ที่ทําการ
ฝกอบรมจะตางไปจากแผนดําเนินการวิจัยที่ใหไวกับหนวยประสานงานกลาง ( สว.สก.)   แตใน
กระบวนการอื่นนั้นเห็นวาสามารถดําเนินไดตามแผนงานที่วางไว   ซ่ึงในการประเมินผลนั้น
นอกจากประเมินผลระหวางการฝกอบรมแลวยังมีการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม หรือใช
กระบวนการนิเทศแบบเสริมพลังผสมผสานกันไป  ดวยวิธีการสอบถาม สัมภาษณ การประชุมจัด
เวทีสัมมนายอยของกลุมเครือขายในพื้นที่ และการสังเคราะหภาพรวมของผลลัพธของกลุมสมาชิก 
เครือขายคุณคาและถือวาการประเมินผลนี้เปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการฝกอบรม ในหลักสูตร
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ดวย  ฉะนั้นผลการดําเนินงานวิจัยพัฒนารูปแบบเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึง
นําเสนอดังตอไปนี้  
 
รูปแบบเครือขาย 
                  การนําเสนอรูปแบบเครือขายจากผลการวิจัยและพัฒนา ฯ ขอเสนอเปน 2 รูปแบบคือใน
รูปแบบเครือขายใหญเปนเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเครือขายยอยของกลุม
สหกรณสมาชิกของเครือขายคุณคา   เพื่อใหเห็นภาพรูปแบบเครือขายที่เกิดหลังจากการฝกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผูนําคุณคาสหกรณ จากการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ 
        1. รูปแบบเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช   
     1.1 รูปแบบเดิมของเครือขายคุณคา จ.นครศรีธรรมราช   ไดเกิดขึ้นในป 2550 จากกลุม
องคกรสหกรณและเครือขายตาง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชไดรวมกันมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช  สํานักงานสหกรณจังหวัด  และสํานักวิชาการดานสหกรณ    (สว .สก . ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนแกนนํา รวมกันวิจัยเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณในป พ.ศ. 2549    
จากผลของการศึกษาปรากฏวา  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกลุมองคกรที่มีทั้งที่จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2552 และไมจดทะเบียนฯ หรือรวมเรียกวาสหกรณภาคประชาชน มี
จํานวนทั้งสิ้น  2,961องคกร โดยมีสหกรณจดทะเบียนเปนสหกรณประเภทตาง ๆ    417   สหกรณ
และองคกรที่เปนสหกรณไมจดทะเบียน (ภาคประชาชน)  จํานวน     2,544   องคกร  ชุมนุม  สหกรณ
จดทะเบียน  2 ชุมนุม  เครือขายองคกรภาคประชาชน  6   เครือขาย  หลังจากสรุปสังเคราะหแลว
สามารถที่จะสรางเปนเครือขายคุณคาที่สามารถแกปญหาความยากจนไดยั่งยืนในมิติ  3 มิติ ได 3 
เครือขายที่เปนผลของการวิจัย ไดแก   เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจร
ชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช  เครือขายผลิตภัณฑชุมชนนครศรีธรรมราช และเครือขายตําบลเฉลิม
พระเกียรติ ตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง    ทุกเครือขายสามารถแกปญหาความยากจนไดทั้งในมิติเกาที่
คํานึงดานรายได ดานเศรษฐกิจกับมิติดานสังคม และวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใหกับกลุมสมาชิก
เครือขายไดอยางเปนรูปธรรม  โดยมีเปาหมาย มีแผนกลยุทธ  และวัตถุประสงคในการดําเนินงานของ
เครือขาย  จากการมีสวนรวมของกลุมสมาชิกเครือขายและองคกรที่เกี่ยวของอยางแทจริง  จึงทําให
สามารถแกปญหาไดตรงความตองการของกลุมสมาชิกไดและตรงกับภารกิจของเครือขายคุณคา  ใน
การสงเสริมใหกลุม องคกร สหกรณ เครือขายสมาชิกสามารถพัฒนากิจกรรมในดานธุรกรรมดาน
เศรษฐกิจ และหนุนเสริมใหเกิดการแกปญหาใหแกสมาชิกเครือขายดานสังคมปญญาและวัฒนธรรม
องคกร สามารถพัฒนาผูนําเกิดจิตสํานึกความรวมมือ เกิดพลังภายในตัวคนที่สามารถเปน  คนที่มี
คุณคาสหกรณที่แทจริง   
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                   1.2  รูปแบบเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช    สืบเนืองจากที่กลุมสมาชิกใน
เครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดนําเสนอใหมีหลักสูตรหรือเครื่องมือมือในการพัฒนา
ผูนําของกลุม องคกร สหกรณ เครือขาย ใหมีจิตสํานึกความรวมมือตามหลักการสหกรณ  ทีมวิจัยจึง
ไดรับการสงเสริมใหจัดทําการวิจัยและพัฒนารูปแบบเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในป 
2551 พรอมกับไดพัฒนารูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการพัฒนาจิตสํานึกผูนําคุณคาสหกรณ
ขึ้นมาทดลองใชกับกลุมสมาชิกทั้งที่สมัครมาใหมและเครือขายเกาที่มีอยูเดิม    หลังจากการ
ฝกอบรมผูนําคุณคาสหกรณใหกับผูนํากลุมสหกรณและเครือขายแตละกลุมสหกรณตางก็ไดมีการ
เชื่อมโยงเครือขายขอกลุมสหกรณ มีการเชื่อมโยงทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ทั้งในรูปแบบที่มี
องคกรแกนนําชัดเจนและไมชัดเจนแตรวมทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้นใหกับกลุมสหกรณ 11 
สหกรณ และเครือขายเดิม 3 เครือขาย เมื่อแตละกลุมยอยสามารถเชื่อมตอกันในลักษณะเครือขาย
ธุรกิจ เครือขายการเงินและเครือขายทางสังคม  จึงมีการสรางกระบวนการเชื่อมโยงในระดับจังหวัด
ตอไป   จากการที่ทีมวิจัยไดมีการจัดเวทีสัมมนาเพื่อประเมินผลและสังเคราะหพรอมเชื่อมโยง
เครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราชพรอมกับการสรางปรัชญา วิสัยทัศน ภารกิจที่เหมาะสมของ
เครือขายคุณคา  และการขยายผลพัฒนาภารกิจเครือขายในปตอไป   โดยในกระบวนการสราง
เครือขายใหญแมวาแตละกลุมสหกรณจะมีภารกิจที่แตกตางกัน  แตในกระบวนการดําเนินงานก็
สามารถเชื่อมตอกันในลักษณะของเครือขายวิชาการหรือเครือขายทางสังคม ของเครือขายคุณคา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยในกระบวนการเชื่อมโยงกันของภาคีพันธมิตรแสดงดังภาพที่ 2  
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สกย.

สหกรณการเกษตรหัวไทร

สหกรณการเกษตร
ศุภนิมิตจํากัด

เครือขายกลุมสัจจะฯ 
นครศรีธรรมราช

สกต. ธกส.นครศรีฯ
 16 สาขา

สกย.ชายเขาสกย.ไสกรูด
สกย.หางสาน สกย. วังธน

สกย. 
หนองแดง

เครือขายตําบลสหกรณ
เฉลิมพระเกียรติเขาขาว

สถาบันวิชาการสหกรณ(สว.สก.) หลักสูตรพัฒนาผูนําคุณคาสหกรณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สํานักงานสหกรณ จ.นครศรีฯ

สํานักงานพัฒนาชุมชน                
จ.นครศรีฯ

อบจ./อบต./เทศบาล

มูลนิธิศุภนิมิตแหง
ประเทศไทย

ธกส.นครศรีฯ

สํานักเกษตรจังหวัดฯ

ขาย
คุณ
คา
นคร
ศรี 

ธรรม
ราชอ่ืนๆ

เครือขาย
ผลิตภัณฑชุมชน

 
                 

ภาพที่  2  รูปแบบเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
   
             ปรัชญา  วิสัยทัศน พันธกิจของเครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช   
               จากการสัมมนาการวิจัยคร้ังสุดทายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม  2552 รวมกับกลุมสมาชิกของ
เครือขายคุณคา  จึงไดวางแผนงานในปตอไปและไดวางปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงคของ
เครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นใหชัดเจน  และไดใหตัวแทนของกลุมสมาชิก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของเปนคณะกรรมการดําเนินงาน  โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชเปน
ศูนยประสานงานรวมกับสํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช และไดมีปรัชญา วิสัยทัศน 
วัตถุประสงคที่วางไวดังตอไปนี้  
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 ปณิธาน  เกิดวงสัมพันธเชิงคุณคา ของกลุมองคกรพันธมิตรในระยะยาว ใหกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงเนนการเรียนรู สูประสิทธิภาพขององคกรพันธมิตรและคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก
อยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อดําเนินการพัฒนาอบรมผูนําคุณคาสหกรณ ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรการ

ฝกอบรมผูนําคุณคาสหกรณ เพื่อใหผูนํากลุม องคกร มีองคความรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง พรอม
พัฒนาการกลุม องคกร สหกรณอยางเหมาะสม และสอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป 

2.  เพื่อการสรางเครือขายในระดับกลุมสหกรณดําเนินงานแบบเสริมพลังใหกับกลุม
สมาชิก   เปนกําลังใจและใหคําแนะนําหนุนเสริมในการดําเนินงาน  สงเสริมงานดานการใหความรู
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการเชื่อมตอกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
ตลอดจนผูสนใจ 

3. เพื่อใหเกิดการดําเนินการประสานงานในรูปแบบเครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช    
โดยมีการสรางความรวมมือทางดานการดําเนินงานกับกลุม องคกร สหกรณและเครือขายตางๆ   ใน
ภาพรวมของจังหวัดเพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาสหกรณ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

4.  เพื่อพัฒนาเครือขายกลุมผลิตภัณฑชุมชน ใหสามารถดําเนินงานตอบสนองความ
ตองการของสมาชิกไดอยางยั่งยืนตามหลักการสหกรณและสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
นําไปสูความอยูเย็นเปนสุขของมวลสมาชิกกลุม องคกร สหกรณ  

5.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมตาง ๆ ใหกับกลุมสมาชิกตามที่กลุมสมาชิกตองการ 
วิสัยทัศน 

            มุงพัฒนาผูนําคุณคาสหกรณและการเชื่อมโยงเครือขายจากกลุมยอยสูการเชื่อมโยงในระดับ
กลุมใหญ  ตามปฎิธานของเครือขายคุณคา  

พันธกิจ 
1. การจัดการดําเนินการสรางหลักสูตรและกระบวนการฝกอบรม   และการติดตาม

ประเมินผลแบบเสริมพลังใหกับกลุม องคกร สหกรณรวมกับองคกรที่เกี่ยวของที่เขารวมเปน
เครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. วางแผนการดําเนินงานเครือขายของกลุมยอยในแตละกลุมที่เขารวมอบรมการพัฒนา
ผูนําคุณคาสหกรณ    ใหคําปรึกษาในกระบวนการดําเนินงานและการวางแผนการดําเนินงานใน
ระยะ  1  ป  และการจัดทําแผนงานที่ตอเนื่อง 

3. การเชื่อมตอในระดับจังหวัด   และวางแผนเชื่อมตอเครือขายระดับประเทศกับเครือขาย
คุณคาสหกรณ ตอไป โดยการนําแผนงานยอยของแตละกลุมมาบรรจุรวมในแผนงานใหญ 
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(เครือขายรวม)   มีการเชื่อมโยงทั้งแนวราบและแนวดิ่ง  โดยเนนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการเผยแพรผานสื่อตาง ๆ  เพื่อสนับสนุนพัฒนาขบวนการดําเนินงานแตละกลุม เครือขาย 
ตอไป  
                    2.  รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายยอยของเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                     2. 1 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายสหกรณกองทุนสวนยาง  การอบรมผูนําของสกย. 
รุนที่  1  ซ่ึงเปนผูนําจากสหกรณกองทุนสวนยาง  5  สหกรณ จํานวน 38 คน มีทั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานและเจาหนาที่ฝายจัดการสหกรณ ไดแกสหกรณกองทุนสวนยางไสกรูดการเกษตร จํากัด  
สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองแดงสามัคคี จํากัด   สหกรณกองทุนสวนยางหางสาน จํากัด 
สหกรณกองทุนสวนยางบานวังธน จํากัด  และสหกรณกองทุนสวนยางบานชายเขา  จํากัด  จากเดิม
ทั้ง 5 สหกรณมีการจัดการเปนเอกเทศนของตนเอง  ไดปรับเปลี่ยนใหเปนมีการจัดการสหกรณ
เชื่อมโยงเปนรูปแบบชมรมผูจัดการสกย.  ซ่ึงมีลักษณะการเชื่อมโยงเครือขายแสดงในดังภาพที่ 3   
                   จากการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรมฯของคณะทีมวิจัย เพื่อศึกษาวาพฤติกรรม
ของผูนําที่ผานการฝกอบรมพัฒนาผูนําคุณคาสหกรณ  และผลลัพธตอองคกรเปนอยางไร  และจาก
การจัดเวทีสัมมนางานวิจัย  เมื่อ14 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช    พบวา
ผูนํากลุมสหกรณสงเคราะหกองทุนสวนยาง สกย. มีการเชื่อมโยงกันในลักษณะของเครือขายยอย
มากขึ้น  ซึ่งเดิมมีการเชื่อมโยงกันบางอยูแลวแตเมื่อไดมีการฝกอบรมฯ ไดอยูรวมกัน รูจักกัน
ประกอบกับมีปญหาราคายางพาราตกต่ําในปจจุบันพรอมปญหาภายในสหกรณบางสหกรณทําให
ผูนําเห็นความสําคัญของการรวมกันเปนเครือขายชมรมผูจัดการของสหกรณทั้ง 5 ที่ประกอบดวย 
ผูนําเห็นความสําคัญของการรวมกันเปนเครือขายชมรมผูจัดการของสหกรณทั้ง 5 ที่ประกอบดวย
ผูจัดการ คณะกรรมการมีการรวมกันและไดรวมกันดําเนินการจัดการเรื่องการตลาดยางพารา  โดย 
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สกย.
หนองแดง

สกย.ไส
กรูด

สกย.
หางสาน

กลุมเกษตรกร
สวนยาง

กองทนุ
หมูบาน

อ่ืนๆ
สกย.
ชายเขา

สกย.           
วังธน

ชมรม ผจก.
สหกรณกองทุน

สวนยาง

สถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

องคกรเอกชน

องคกรรัฐ  สกรณ 
เกษตร พัฒนาทีด่ิน ปศุ
สัตว  พัฒนาชุมชน 
องคกรสวนยาง

อบต.

ขาย
ซ้ือ

สวัสดิการ

รานคา

ขาย
ซ้ือ

รานคา

สวัสดิการ

ขาย

ซื้อ

ขาย ซื้อ

สวัสดิการ

ขาย ซื้อ

สวัสดิการ

ขาย
ซื้อ

รานคา

ยืม

กู

     ภาพที่  3 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายชมรมผูจัดการสหกรณกองทุนสวนยาง 
 

    การประสานเรื่องราคาการจําหนายผลผลิต  การติดตอจัดจําหนายผลผลิตใหกับ
เกษตรกรเชื่อมตอระหวางสหกรณกับสหกรณถาสหกรณใดไมสามารถรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร
ไดเพียงพอก็จะประสานสหกรณใกลเคียงใหรับซื้อผลผลิน้ํายางพาราแกปญหาใหกับสมาชิก
สหกรณในพื้นไดรับความสะดวกและมีความมั่นใจในบทบาทของสหกรณมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
รวมกันซื้อวัสดุสํานักงานในการดําเนินงานในสหกรณรวมกันเชน  การซื้อใบเสร็จรับเงิน  วัสดุที่
สําคัญ ๆ อ่ืน ๆ ทําใหไดราคาที่ถูกกวา เปนการประหยัดคาใชจายของสหกรณไดมาก  มีเชื่อมโยง
การวางแผนที่จะพัฒนาตัวผลผลิตยางพาราในรูปแบบอื่น ๆ และในแตละสหกรณ สามารถมีการ
ดําเนินงานตามแผนงานของแตละกลุมที่วางไว (ดูไดตามรางในภาคผนวก ที่ 3)   พรอมทั้งมีการ
รวมมือเชื่อมโยงกับองคกรอื่น ๆ เชน อบต. สหกรณการเกษตรทุงสง กองทุนหมูบาน องคกรเอกชน  
และชุมนุมสหกรณกองทุนสวนยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  การรวมตัวกันอยูในรูปแบบของผูนํา
ที่เปนผูจัดการสหกรณ กรรมการแกนนํา  รวมทั้งมีการรายงานความกาวหนารวมกันทั้ง  5 สหกรณ  
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และเมื่อมีปญหาก็จะชวยกันแกไขปญหาและใหคําแนะนํากลุมโดยมีการประชุมเครือขายรวมกัน  3  
เดือน/คร้ัง 
        2.2  เครือขายสหกรณการเกษตรหัวไทย จํากัด    จากการประเมินผลหลังการฝกอบรม
เพื่อประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผูนําสหกรณการเกษตรหัวไทยจํากัด  จํานวน  35  คน 
การอบรมในครั้งนี้เนื่องจากเปนการอบรมเฉพาะผูนําสหกรณหัวไทย จํากัดเทานั้นเพราะเปนความ
ตองการของผูนําที่ประสานมายังทีมงานวิจัย  หลังจากการฝกอบรมฯ แลวจึงมีการเชื่อมโยง
เครือขายกับสหกรณอ่ืน ๆ กับกลุม องคกรตาง ๆ ขณะที่กอนนั้นไดมีการเชื่อมโยงกันอยูแลวแตไม
เปนรูปธรรมที่ชัดเจน เชนเชื่อมโยงกับสหกรณการเกษตรปากพนังเมื่อมีการขาดแคลนเงินทุน วัสดุ
อุปกรณการเกษตร ก็มีการกูยืม กันระหวางกันเปนครั้งคราว  และหลังจากการฝกอบรมก็ได
เชื่อมโยงกับกลุม องคกร และเครือขายกลุมสัจจะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  และได
แสดงบทบาทการเชื่อมโยงกับสหกรณการเกษตรปากพนัง สหกรณการเกษตรเชียรใหญอยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น แสดงไดตามภาพที่ 4  

สหกรณ
การเกษตร
ปากพนัง

เครือขายกลุม
สัจจะฯ 

นครศรีธรรมราช
สหกรณ
การเกษตร
เชียรใหญ

กลุมเกษตรกร
กองทุนอ่ืนๆ

กองทนุ
หมูบาน

เกษตรกร
อําเภอหัว
ไทร

ชมรม
ผูจัดการ
สหกรณ

นครศรีธรร
มราช

อ่ืนๆ

สหกรณ
การเกษตรหัว
ไทรจํากัด

สถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีฯ

องคกรเอกชน

องคกรรัฐ  สํานึกงาน
สหกรณจังหวัด  

พัฒนาท่ีดิน/ ปศุสัตว  /
พัฒนาชุมชน

อบต.หัว
ไทร

 ภาพที่  4 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายกับกลุมองคกรตาง ๆ ของสหกรณการเกษตรหัวไทย จํากัด  
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                จากการประเมินผลหลังการฝกอบรมผูนําของสหกรณการเกษตรหัวไทร  พบวาปจจุบัน
ในการดําเนินงานของผูนําสหกรณการเกษตรหัวไทรมีการเชื่อมโยงกับกลุม องคกรมากขึ้นเพื่อให
สามารถดําเนินงานตามแผนงานตางๆ ไดจากการประเมินสังเกตุสรุปไดดังนี้ 
          1.  มีการติดตอกับเกษตรอําเภอในการดําเนินการจัดอบรมสรางองคความรูในการ
ประกอบอาชีพในกับกลุมเกษตรกรหัวไทร  และประสานในเรื่องของทิศทางในการพัฒนากลุม
รวมกันกับเกษตรกรอําเภอ 
          2.  จัดกระบวนการอบรมสรางจิตสํานึกใหกับสมาชิกกลุมเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับสมาชิกกลุมเพิ่มและสรางความตระหนักในการดําเนินการกลุมเพิ่มในการลดปญหา 
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  และสํานักงานสหกรณจั งหวัด
นครศรีธรรมราช  
           3.  มีการจัดการในเรื่องของหนี้สินที่คงคางอยูโดยมีการดําเนินการเรงรัดหนี้สินและ
การชําระคืน  โดยใหคณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบรวมกัน 
                      4.  เชื่อมโยงกับเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพย ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการ
ซ้ือปุยชีวภาพไปจําหนายใหสมาชิกสหกรณ   
             2.3.  เครือขายสหกรณการเกษตรศุภนิมิต  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
                     สหกรณการเกษตรศุภนิมิต ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทั้งหมด  4  สหกรณ  คือ  
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา  จํากัด  สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเชียรใหญ  จํากัด  
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด  สหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนัง จํากัด  เดิม
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเหลานี้ไดมีความสัมพันธกันอยูบางแลว เนื่องจากเปนสหกรณที่มีมูลนิธิ
ศุภนิมิตแหงประเทศไทยเปนผูใหการสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณและดานการพัฒนาองคกรเพื่อแก
ปญหาใหกับครอบครัวเกษตรกรในดานแมและเด็ก และสงเสริมอาชีพทํากินแตเนื่องจากในอนาคต
มูลนิธิศุภนิมิตก็จะถอนตัวการใหการสนับสนุนดานตาง ๆ ออกไป  สหกรณตองพึ่งตัวเองและกลุม
เครือขายตาง ๆ เทานั้น  ดังนั้นเพื่อใหดํารงอยูไดโดยตัวเองของสหกรณทั้ง 4 ก็ตองมีการเชื่อมโยง
เครือขายกันใหชัดเจน พรอมกับไดเชื่อม กลุม องคกร สหกรณอ่ืน ๆ เขาดวยถือเปนปญหาภารกิจ
หลักที่ตองทําใหสําเร็จใน 2-3 ป   หลังการฝกอบรมผูนําและไดมีการวางแผนรวมกัน จึงมีการจัดทํา
แผนการเชื่อมโยงเครือขายกันชัดเจนขึ้นดังแสดงในภาพที่ 5 
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สหกรณ
ปาพนัง

สหกรณ
หัวไทร

สหกรณ
เชียร
ใหญ

กลุมเกษตรกร
กองทุนอ่ืนๆ

กองทุน
หมูบาน

อ่ืนๆ
สหกรณ
ชะอวด

สหกรณ
เฉลิมพระ
เกียรติ

มูลนิธิศุภนิมิต          
นครศรีธรรมราช

สถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

องคกรเอกชน
เชน CP

องคกรรัฐ  สกรณ 
เกษตร พัฒนาที่ดิน ปศุ
สัตว  พัฒนาชุมชนอบต.

มูลนิธิศุภนิมิติ
แหงประเทศไทย

หัตถกรรม

ฝาก

ปุย/ยา/
พันธ
พืช

กู

สวัสดิการ

กู

ยืม ขาย

สงเสริม

กู
ยืม ขาย

สงเสริม

กู
ยืม

ขาย

กู

ยืม

กู

ยืม

กู

ขาย ยืม

สินคา
บริโภค

 
       ภาพที่ 5 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายสหกรณการเกษตรศุภนิมิต จังหวัดนครศรีธรรมราช    

      
     จากการสัมมนางานวิจัยคร้ังสุดทายและติดตามผลหลังการฝกอบรมฯผูนํากลุมสหกรณ

การเกษตรศุภนิมิต ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 32 คน จาก 4 สหกรณและ พบวาปจจุบันใน
การดําเนินงานของกลุมสหกรณการเกษตรศุภนิมิตจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการเชื่อมโยงกันใน
รูปแบบของเครือขายมากยิ่งขึ้นสรุปไดดังนี้ 
      1.  มีการเชื่อมตอกันของสหกรณทั้ง  4   สหกรณที่เขารวมฝกอบรมฯ   มีการเชื่อมโยง
ธุรกิจรวมกัน เชน ฝากขายผลผลิตของสหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนัง เชน ผลิตจากทะเล กะป  
น้ําปลา   สหกรณการเกษตรศุภนิมิตชะอวด มีผลิตสินคาจากกระจูดนํามาฝากขายในแตละกลุม
สหกรณเครือขาย  สหกรณอ่ืน ๆ และองคกรเอกชน ตางจังหวัด  รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เร่ืองการเรงรัดหนี้สิน งานดานตาง ๆ แกกันเมื่อมีการประชุมเครือขาย   3 เดือน คร้ัง เปนตน 

      2.  มีการเชื่อมโยงกับเกษตรกรอําเภอทุกอําเภอ /ปศุสัตว/พัฒนาชุมชน /   อบต.   
กองทุนหมูบานของแตละกลุม  เพื่อดําเนินงานพัฒนาสมาชิกของชุมชนรวมกัน  ในประเด็นการ
พัฒนาสงเสริมอาชีพใหกับสมาชิกสหกรณ 
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      3.  รวมกันจัดการอบรมสรางจิตสํานักใหกับสมาชิกกลุมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ
สมาชิกกลุมและสรางความเขาใจในหลักวิธีการสหกรณ 

      4.  มูลนิธิศุภนิมิต แหงประเทศไทย เปนองคกรแกนกลางการเชื่อมโยงเครือขายใน
ปจจุบัน ในอนาคต จากเวทีสังเคราะหงานวิจัยรวมกันครั้งสุดทาย  ไดมีความหวังใหสหกรณ
การเกษตรศุภนิมิตปากพนังเปนแกนนํา  เนื่องจากสหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนังในปจจุบันมี
สภาพเปนอิสระดําเนินงานดวยการพึ่งตนเองไมไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแลว  และ
จากการมีประสบการณหลังจากการถอนตัวของมูลนิธิศุภนิมิต  สหกรณมีสภาพการดําเนินงานที่
ขาดทุนเกือบจะเอาตัวไมรอด  ปจจุบันไดพัฒนาตนเองไดมากขึ้นจนสามารถยืนอยูไดดวยตนเอง 
และหลังจากการฝกอบรมฯ ผูนําครั้งนี้ก็สามารถทําใหคณะกรรมการและฝายจัดการสามารถทํางาน
รวมกันจนสามารถติดตามหนี้คางชําระไดมากถึง 70 %   

          จากการประเมินผลหลังการฝกอบรมฯ ของสหกรณทั้ง 4 สหกรณที่มารวมกัน ณ 
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตชะอวดจํากัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 คุณคงกฤษ  กล่ินหอม  รอง
ประธานสหกรณการเกษตรศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ  ไดใหสัมภาษณถึงผลการเชื่อมโยงเครือขาย
กลุมสหกรณการเกษตรศุภนิมิต วามีผลทําไดมีความรวมมือรวมใจเกิดพลังการดําเนินงานรวมกัน
ตามหลักการวิธีการสหกรณมากขึ้นพรอมไดแตงบทกลอนที่เคยนําไปใชในที่ประชุมเครือขาย
ระดับประเทศมากอนที่ทีมวิจัยจะเขาไปไวดังนี้     

              
                      ลํานําเครือขายสหกรณการเกษตรศุภนิมิต นครศรีธรรมราช  

                    
           เครือสหกรณศุภนิมิต        อยูชิดใกล 
                          จะเขาไป       ใกลชิด      มิตรทุกที่ 
                                 ชวยแกไข   ในปญหา   บรรดามี 
                                         ชวยคลายคลี่  สรางสินทรัพย  นับอนันต 
                                                  สหกรณศุภนิมิต   ตั้งจิตแน 
                                      จะชวยแก    ในปญหา     ทุก ๆ ดาน  
                       ขอเพียงเรา     มีความซื่อ  ตรงตอกัน  
          เราชวยทาน  ทานชวยเรา  เทานั้นพอ  
  
       2.4.  เครือขายของสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาด ลูกคา ธกส. จังหวัดนครศรีธรรมราช   

( สกต. นครศรีธรรมราช ) 
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     จากผลการประเมินผลหลังการฝกอบรม ผูนํา สกต. จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซ่ึงเปน
ตัวแทนสมาชิกอําเภอตาง ๆ  การสมัครเขารับการฝกอบรมของผูนําที่เปนคณะกรรมการดําเนินงาน 
15 คนและพนักงานสหกรณ 6 คนและสมาชิกชั้นนําอีก 11 คนรวม 32 คน   เพื่อเปนการสราง
กระบวนการทํางานรวมกันของคณะกรรมการ พนักงานในระบบเครือขายคลังสินคาระหวางอําเภอ
ใหมากขึ้น  เดิมการดําเนินงานจะเปนไปตามแผนของแตละคลังของแตละอําเภอนั้นทางดาน
การตลาดและจะมีปญหามากถาอํา เภอใดไมมีตัวแทนที่ เปนคณะกรรมการ  เนื่องจาก  มี
คณะกรรมการสหกรณมีไดแค 15 คน จาก 16 อําเภอ  จึงทําใหการดําเนินงานดานการตลาดเพื่อ
ตอบสนองสมาชิกไดไมเต็มที่   หลังจากการฝกอบรมฯ เห็นวาการดําเนินงานควรเปนมีระบบที่
เชื่อมโยงกัน และเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับคลังสกต.อําเภอตางๆมากยิ่งขึ้น   จึงรวมกันวาง
แผนการดําเนินการในครั้งนี้เนนกระบวนการเขารวมในการพัฒนาองคกรในระดับอําเภอ ตําบลและ
จังหวัด มากขึ้น เพื่อใหมีเครือขายการเชื่อมโยงใหรวดเร็วในการรายงานความกาวหนา  ปญหาที่
ตองรวมมือกันแกไขทุกภาคสวน โดยมีองคกร ที่เขารวมรวมในกระบวรการเชื่อมโยงเปนเครือขาย
ตามภาพที่ 6   

สกต.อ.สิ
ชล

สกต.อ.
ปากพนงั

สกต.อ.
เชียรใหญ

สกต.อ.ทุง
ใหญ

สกต.อ.
ฉวาง

สกต.อ.ทา
ศาลา สกต.อ.เฉลิม

พระเกียรติ

สกต.อ.
พรหมคีรี

สกต.
นครศรีธรรมราช

สถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธกส.จังหวัด/
อําเภอ

องคกรรัฐ  สหกรณ 
เกษตร พัฒนาทีด่ิน ปศุ
สัตว / พัฒนาชุมชน
อําเภอและจังหวัด 

อบต../
กองทุน
ชุมชน

ขาย
ซื้อสวสัดกิาร รานคา

ขาย
ซ้ือ

รานคา

สวสัดกิาร

ขาย

ซ้ือ

ขาย ซื้อ

สวสัดกิาร

ขาย ซื้อ

สวสัดกิาร

ขาย
ซื้อ

สกต.นพพิ
ตํา

สกต.อ.
เมืองสกต.อ.

สกต.อ่ืนๆ
อีก  5 
สกต.

ซื้อ รานคา

ขาย
ซ้ือ
รานคา

รานคา

รานคา ขาย ซ้ือ

ขาย
รานคา

ขาย
ซ้ือ

ขาย
ซ้ือ

ขาย
ซื้อ

รานคา

                  
                      

ภาพที่  6   แสดงการเชื่อมโยงเครือขายของสกต. นครศรีธรรมราช 
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     จากการติดตามผลหลังการฝกอบรมฯ  ณ  เวทีประชุมประจํา เดือนของสกต . 
นครศรีธรรมราช  10 มกราคม 2552 และการจัดเวทีสัมมนาการวิจัยหลังจากการฝกอบรมผูนํา สกต.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวาจากการดําเนินการอบรมฯ สงผลใหผูนําสกต. นครศรีธรรมราชมี
การพัฒนากระบวนการดําเนินงานและเชื่อมโยงองคกรกับหนวยงานตางๆดังตอไปนี้ 
        1. มีการวางแผนการดําเนินงานใหเชื่อมตอกันกับ หนวยคลังสกต.ในอําเภอตาง ๆ  
ประสานงานในการจําหนายสินคา   และมีการประชาสัมพันธใหกับลูกคาเดิมเพิ่มเติมพรอมทั้ง
ประชาสัมพันธใหกับลูกคาใหม 
        2.  มีการจัดตั้งตัวแทนจําหนายในชุมชน โดยใหสมาชิกกลุมเปนผูดําเนินการจัด
จําหนายใหกับสมาชิก   พรอมทั้งดําเนินการฝกอบรมกลยุทธในการจําหนายใหกับคลังแตละคลัง
และเชื่อมตอกับกองทุนชุมชนในตําบลตอไป  
        3.  มีการเชื่อมตอกับองคการบริหารสวนตําบลและกองทุนชุมชนตําบลตาง ๆ ในการ
จําหนายสินคารวมกัน และมีระบบการจัดสงใหกับลูกคาที่ส่ังซื้อในปริมาณมาก ๆ 
        4.  มีการเชื่อมตอกับคลังแตละคลังในการดําเนินการพัฒนาสินคาและสํารวจความ
ตองการของลูกคาในดานการจัดจําหนายสินคา   รวมทั้งมีการสรางกระบวนการชุมชน   เชน การ
ปลูกตนไม  การสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม  การจัดการชุมชนโดยการรณรงคใหสมาชิกอยู
อยางพอเพียง  เพื่อคืนกําไรใหประชาชนในชุมชน 
        5. รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและเครือขายคุณคา จังหวัด
นครศรีธรรมราช   วางแผนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพนักงานการตลาดในการบริการลูกคา   
และวิเคราะหการตลาด   การวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑมังคุดในป ตอไป  
              2.5.  การเชื่อมโยงเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

           การฝกอบรมผูนําเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต   
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนสมาชิกเครือขายคุณคาอยูเดิมและมีการจัดรูปแบบเครือขายที่จัดเจน 
สมบูรณที่สุดอยูแลว  แตเครือขายกลุมสัจจะยังตองการสรางความตระหนักในการทํางานเปนทีมมี
จิตสํานึกความรวมมือในตัวผูนําใหมากขึ้น  การอบรมครั้งนี้ไดมีแกนนําจากกลุมสมาชิกเครือขาย
เขารวม  14  กลุม จํานวน 59 คน   เนื่องจากในการดําเนินงานเดิมของเครือขายจะตกอยูกับ
คณะกรรมการของกลุมสัจจะฯวัดปายาง ไมคอยไดกระจายสูกลุมสมาชิกเครือขายยอยตางอําเภอ
มากนัก  การฝกอบรมครั้งนี้เปนสรางความเขาใจความตระหนัก จิตสํานึกของผูนําเครือขายและกลุม
ตาง ๆ เพื่อการเชื่อมตอภารกิจงานกับเครือขายใหญ  ในธุรกรรมหลัก ไดแก การมีกองทุนสวัสดิการ
สมาชิก สงผลตอการทําธุรกิจการจัดซื้อและจําหนาย  ธุรกิจน้ําดื่ม ปุยอินทรียชีวภาพและไดเร่ิม
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ธุรกิจจําหนายขาวสารกอน  การทําธุรกิจอื่นๆตอไปตามความตองการของกลุมสมาชิก ฉะนั้นใน
การเชื่อมโยงเครือขายของกลุมสัจจะฯ จึงมีลักษณะการเชื่อมโยงกับกลุมสมาชิกที่ชัดเจน พรอมกับ
องคกร ทั้งภาครัฐและไมใชภาครัฐ  ดังแสดงตามภาพที่  7 
 

วัดปายาง/
ดินดอน 

บานคุงวงั
วัว/คลอง
ขยัน 

บานยอด
เหลือง 

วัดทุงคา/หนา
เขามหาชัย 

บานคลอง
เสาเหนือ 

วัดใหม
ไทยเจริญ บานหนอง

จิก/ทาชาง 

 วัดปาก
เจา  / เขา
โพธ์ิ

เครือขายกลุม
สัจจะฯ  จ.

นครศรีธรรมราช 

สถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ

มูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ

องคกรรัฐ  สหกรณ /
เกษตร /พัฒนาทีด่ิน 

ปศุสัตว / พัฒนาชุมชน 
จังหวัด

อบต.

ขาย
ซื้อสวัสดิการ รานคา

ขาย
ซ้ือ

รานคา

สวัสดิการ

ขาย

ซื้อ

ขาย ซ้ือ

สวัสดิการ

ขาย ซื้อ

สวัสดิการ

ขาย
ซ้ือ

ยืม

กู

หนองบัว/
บานในไร

เขานอย/
วัดทามวง

เขาหนา
เรียง / 
ชุมชน
กาวใหม

เซาธเธิน
สยาม
พาราวูด 

ซื้อ

ยืม

กูซื้อ

ยืม

กู

ยืม

ยืม

ยืม

ยืม

      
ภาพที่ 7    รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อการพัฒนาคุณธรรมครบ          
              วงจรชีวิต   จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
     จากการประเมินผลหลังการฝกอบรมพบวาเครือขายกลุมสัจจะฯ มีการวางแผนงานใน

การดําเนนิงานและเชื่อมโยงกับกลุมสมาชิกในตางอําเภอ และองคกรอื่น ๆ อยางสม่ําเสมอและมี
ระบบ ทําใหมกีารดําเนนิงานตออยางมีประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้นดังนี ้

        1.  จัดใหมีการดําเนนิการประชุมสมาชิกเครือขายในทุกเดือนและมีการสรุปการ
ประชุมแจกใหกับเครือขายทุกเครือขายเกบ็ไวที่กลุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันนําไปถายทอดให
สมาชิกของกลุมตาง ๆ ไดดี  

        2.  มีการดําเนินการอบรม ติดตามในเรื่องของการทําบัญชีการบริหารจัดการ การ
ดําเนินงานของกลุมสมาชิกอยูเสมอ 
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       3.  ไดมีการสํารวจความตองการในการเรียนรูเพิ่มเตมิในเรื่องตางเพื่อที่จะเชิญวทิยากร
ที่มีความชํานาญในเรื่องนั้นๆมาใหความรูในวนัปนผล 

       4.  มีการวางแผนการสงเสริมอาชีพใหกับสมาชิก ลดรายจายในครัวเรือนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับทกุกลุมโดยใหเร่ิมดําเนินการจากคณะกรรมการกลุมกอน 

       5.  มีการจัดการในเรื่องของธุรกิจขาวสารโดยใหแตละกลุมสมาชิกสํารวจความ
ตองการของสมาชิกและดําเนินงานโดยเครือขายกลุมสัจจะฯ จะเปนผูบริหารจัดการสงซื้อและ
กระจายสินคา  แบบมสีวนรวมกับสมาชิกอยางมีระบบ  

       6.  มีการประสานกับมลูนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  ดวยการสงผูนําไปฝกอบรมเรียนรูการ
เปนวิทยากร  การฝกอบรมและไดจดัตั้งเปนศูนยเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติ  เศรษฐกจิพอเพียง ใหกบั
เกษตรกร  สมาชิกสหกรณ  ตามที่หนวยงานของภาครัฐและเอกชนไดสงมาฝกอบรมเปนประจํา 

       7.  มีการประสานกับสถานศึกษาเชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนคร
ในการแกปญหา การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของเครือขายอยูเสมอ  

2.6   เครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกยีรติ ตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง  
      งานวิจัยและพัฒนาไดทําการอบรม รุนที่  6  ใหกับเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระ

เกียรติ  ตําบลเขาขาว ซ่ึงประกอบดวยกลุมยอยในเครือขายคือ  ธนาคารหมูบานไสสานและธนาคาร
หมูบานอื่น ๆ อีก 3 กลุม มี สหกรณกองทุนสวนยางในพื้นที่ตําบลเขาขาวอีก 3 แหงคือ สกย.เกษตร
สัมพันธ  สกย. นิคมเกษตรพัฒนาจํากัด สกย.ไสสาน  รวมทั้งไดประสานงานกับสหกรณนิคมเขา
ขาว สหกรณการเกษตรเขาขาว และ มีสถานศึกษาในการใหความรูแกเยาวชนและประชาชนโดยมี
การสาธิตการปลูกพืชเล้ียงสัตว ซ่ึงเปนการประสานงานจากหนวยงานภาครัฐทุกสวน และจัดใหมี
ศูนยเรียนรูทางการเกษตรขึ้นในบริเวณ โรงเรียนทุงสงประชาสรรค  และประสานกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครศรีธรรมราช ในการใหบริการฝกอบรมเกษตรกรและเยาวชน และมีศูนยถายทอด
เทคโนโลยีเขาขาว เปนศูนยประสานงานในปจจุบันการเชื่อมเครือขายของตําบลสหกรณเฉลิมพระ
เกียรติเขาขาว จึงเปนในลักษณะเครือขายทางสังคม วิชาการ แสดงตามภาพที่ 8 
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สกย.
เกษตร
สัมพันธ

ธนาคาร
หมูบาน  4 
ธนาคาร

สกย.
ไสสราน
พัฒนา

กลุมเกษตรกร
กองทุนอ่ืนๆ

กองทุน
หมูบาน

สกย.นคิม
เกษตร
พัฒนา สหกรณ

นิคมทุงสง

สหกรณ
การเกษตร
เขาขาว

ศูนยถายทอด
เทคโนโลยกีาร 
เกษตร ตําบลเขา

ขาว

สถานศึกษา 
ร.ร.ทุงสงประชา

สรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีฯ

เครือขายธนาคาร
หมูบาน อ.ทุงสง /.
เครือขายธนาคาร
หมูบาน จ.นครศรีฯ

องคกรรัฐ  นคิม
สหกรณ /เกษตร /

พัฒนาทีด่ิน ปศุสัตว/  
พัฒนาชุมชนอําเภอทุง

สง
อบต.เขา
ขาว

 
 ภาพที่ 8 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ  ตําบลเขาขาว 
 
                       หลังจากการฝกอบรมนั้นพบวารูปของเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติตําบล
เขาขาวเปนเครือขายที่ไดจัดตั้งมาตั้งแตป 2548 ดวยการรวมกลุมทดลองกันสรางเครือขายระดับ
ตําบลของ สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมมือกับกลุมองคกรในพื้นที่ระดับตําบลใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่ตําบลเขาขาว ก็ไดมีเครือขายที่ไดรับรางวัลดีเดนในการดําเนินงาน
ไดดี หลังการฝกอบรมแลว ทางเครือขายก็ไดมีการประสานงานเชื่อมโยงกับกลุมสมาชิกใน
เครือขายที่เขารวมอบรมทั้ง  8  กลุมเพิ่มขึ้น  ในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน  โดยจะเชื่อมตอการ
ดําเนินการกับกลุมองคกรภายนอกอันไดแก  อบต.ในทองถ่ินตําบลเขาขาว ในการสนับสนุน
งบประมาณกับคณะกรรมการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยี ฯ   หนวยงานภาครัฐเชน
พัฒนาชุมชน เกษตร ปศุสัตวระดับอําเภอจะใหความรูดานการปลูกพืชเล้ียงสัตวและการจัดการกลุม 
องคกรในชุมชน กองทุนหมูบาน  โดยการเขารวมกระบวนการดําเนินการพัฒนารวมกัน  ปจจุบัน
การประสานงานกับกลุมสหกรณตางๆ ในตําบลเขาขาวก็ยังมีไมมากนัก  จึงยังมองไมเห็นงานดาน
เศรษฐกิจ   มีแตงานดานสังคม วิชาการที่ออกมาบริการสมาชิกของกลุมในเครือขายเปนสวนใหญ  
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ผลการดําเนินงานของเครือขาย 
                    การดําเนินงานของเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดดําเนินงานการเชื่อม
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภาครัฐและกลุมสหกรณ เครือขาย เพื่อทําการการ
ฝกอบรมพัฒนาผูนําใหมีจิตสํานึกความรวมมือตามแนวคิดสหกรณและกาวทันการเปลี่ยนแปลง  
โดยไดพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการฝกอบรมชื่อวา หลักสูตรการพัฒนาผูนําคุณคา
สหกรณ   และไดนํามาทดลองใชกับการฝกอบรมผูนําของกลุมสมาชิกเครือขายคุณคา จํานวน 6 
รุน  จํานวน 11 สหกรณ และ2 เครือขาย  จํานวนผูเขารับการฝกอบรมซึ่งเปนผูนําประกอบดวย
คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ  และเจาหนาที่ฝายจัดการสหกรณ   คณะกรรมการดําเนินงาน
และสมาชิกชั้นนําของเครือขายตางๆ รวมแลว จํานวน 238 คน เกินเปาหมายที่วางไว 180 คนอยู 58
คน  และทําการฝกอบรมอบรมในระยะเวลาตาง ๆ (ดังแสดงตารางที่ 3 บทที่ 3)  พรอมการ
ประเมินผลระหวางการฝกอบรมและหลังการฝกอบรมเพื่อติดตามผล และไดจัดทํากรอบการ
ติดตามประเมินผลไวดังตารางที่ 4 ในบทที่ 3  ฉะนั้นจะแสดงใหเห็นถึงจํานวนสมาชิก  กิจกรรม
รวมกันและผลจากการดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาผูนําคุณคาสหกรณ ใหกับกลุมสมาชิกเครือขายจน
เกิดผลลัพธทําใหมีการเพิ่มรายไดและลดรายจาย หรือขยายผลตอไปไดและกอใหเกิดนวัตกรรมจาก
งานวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ดังนี้   

          1.  จํานวนสมาชิกภาคีเครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช    
            จํานวนสมาชิกของเครือขายคุณคาที่เพิ่มใหมและเกาที่เขารวมโครงการวิจัยในครั้ง

นี้เปนการรวมมือระวางทีมงานวิจัยและกลุมภาคีรวมไดแก  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
สถาบันวิชาการดานสหกรณ   สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  มูลนิธิศุภนิมิต  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และกลุมสหกรณที่
จะเขารวมอบรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน  11 กลุมและ 2 เครือขาย    เพื่อทําความเขาใจ
กับภาคีรวมในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้  และรวมกันออกแบบเครื่องมือและกระบวนการ
ดําเนินงานวิจัย ตั้งแตเร่ิมโครงการ ทําใหสามารถเชื่อมโยงเปนเครือขายกัน   หลังจากที่โครงการ
ดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว  จากผลการดําเนินงานของเครือขายคุณคา  ในการประสานงานองคกรที่
เกี่ยวของและกลุมสหกรณ เครือขายตาง ๆ   สงผลใหได กลุมภาคีรวมแตละสวนเขาใจถึงภารกิจ
และกระบวนการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้เปนอยางดี  กลุมที่เขารวมฝกอบรมจํานวน  6  รุน  การ
ประสานงานกับภาคีรวมในครั้งนี้นอกจากไดภาคีที่มีอยูเดิมแลวยังเกิดภาคีใหมที่เชื่อมโยงหนุน
เสริมวางแผนใหเกิดการพัฒนาผูนํา คือคนขององคกรและกลุมสหกรณในความรับผิดชอบใหเกิด
ความเขาใจความรูในหลักการสหกรณ การรวมมือตามแนวคิดสหกรณนั่นคือมิติทางสังคม
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กอใหเกิดการรวมกลุมเครือขายมีพันธมิตร มีเพื่อนมากขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกันระหวาง
เครือขาย กลุมตาง ๆ นําไปพัฒนาองคกรตอไป  การเชื่อมโยงภาคีและกลุมสมาชิกแสดงไดดังภาพที่ 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 รูปแบบการประสานงานภาคีพนัธมิตรเครือขายในการฝกอบรม 
      

คณะทีมงาน
วิจัย

สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 

พัฒนาชุมชนจ.นครศรีธรรมราช 

มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย 

ธกส.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สํานักงานเกษตรจ.นครศรีธรรมราช 

อบจ./อบต./เทศบาล 

สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ  

ผูเขารวมอบรมรุนที่  2 
สกก.ศุภนิมิตชะอวดฯ/เชียร
ใหญฯ/เฉลิมพระเกียรติฯ/

ปากพนังฯ 

ผูเขารวมอบรมรุนที่  3 
สหกรณการเกษตรหัวไทร

จํากัด 

ผูเขารวมอบรมรุนที่  4 เครือขาย
กลุมสัจจะสะสมทรัพยพัฒนา

คุณธรรมครบวงจรชีวิต (วัดปายาง) 

ผูเขารวมอบรมรุนที่  5 สกต.
นครศรีธรรมราช 

 

ผูเขารวมอบรมรุนที่  1    
สก.สกย.ไสกรูดฯ/

หนองแดงฯ/หางสานฯ/
วังธนฯ/ชายเขาฯ 

ผูเขารวมอบรมรุนที่  6 
เครือขายสหกรณเฉลิมพระ
เกียรติ ตําบลเขาขาว จากผูนํา
ของ (ธนาคารหมูบานไสสาน

,สกย.เกษตรสัมพันธ,สกย.
นิคมเกษตรพัฒนาจํากัด,สกย.

ไสสาน,ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีเขาขาว) 
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                      การดําเนินงานของเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช  เดิมที่มีความสัมพันธกัน
คอนขางนอยระหวางภาคีพันธมิตรตั้งแตไดเร่ิมจัดตั้งเมื่อปพ.ศ. 2550    แตหลังจากการฝกอบรม
ผูนําคุณคาสหกรณการพัฒนาจิตสํานึกความรวมมือแกผูนําของภาคีพันธมิตรตางๆ แลว ไดมีความ
เขาใจในตัวตนของเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช มากขึ้นและพรอมกับไดจัดทําแผนงาน
ขยายโอกาสตอไป พรอมไดมีปรัชญา วิสัยทัศนและวัตถุประสงคของเครือขายที่ชัดเจนขึ้น  และ
กลุมสหกรณหรือเครือขายตาง ๆ ก็ไดนําแผนที่ไดจากการฝกอบรมไปดําเนินงานพัฒนาองคกร จาก
การประเมินติดตามผลหลังการฝกอบรม ดวยการเสริมพลังไดสงผลกลุมสมาชิกมีการรวมกลุมและ
กระบวนการพัฒนาเครือขายในระดับกลุมยอยเพิ่มขึ้น  โดยกระบวนการในการพัฒนานั้นมีการ
สรางจิตสํานึกในความรวมมือ ในกลุม ระหวางกลุมจนเปนเครือขายในลักษณะตางๆ แลวแตความ
ตองการและปญหาบริบทพื้นฐานของกลุม  พบวาหลังจากการฝกอบรมที่ผานมาสงผลใหกลุมมีการ
พัฒนาทั้งในเรื่องของการวางแผนธุรกิจตาง ๆ การรวมเปนเครือขายยอยเชื่อมโยงธุรกิจ ฝากขาย การ
วางแผนการขาย การซื้อวัสดุและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันแกปญหาซึ่งกันและกัน และการพัฒนา
สมาชิกใหเขาใจในหลักวิธีการสหกรณ การบริหารงานของกลุมสหกรณไดมากขึ้น โดยไดการจัด
อบรมสมาชิกสหกรณสวนใหญจะใชพื้นที่ของสหกรณเปนพื้นที่อบรมเนื่อง   

 
2. กิจกรรมรวมของภาคี 
    การดําเนินการประสานงานภาคีรวมและทําความเขาใจรวมกนัแลว  ทีมงานวิจยัไดมีการ

ประชุมการเตรียมเนื้อหาสาระหลักสูตรที่ใชในการอบรม กระบวนการฝกอบรมและติดตาม
ประเมินผล   ซ่ึงมีการประชุมทีมงานคณะกรรมการและภาคีรวมเพื่อศกึษาปญหาทีแ่ตละกลุมยัง
ประสบอยู    จากนั้นทีมวิจยัจึงดําเนนิงานตาง ดังนี้   

    2.1    การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูนําคุณคาสหกรณ  หรือเรียกตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยวา เครื่องมือการพัฒนาผูนําซึ่งเนื้อหาสระบางสวนไดมาจากการประสานงานรวมมือกับ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.)  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรบางเขน และนํามาพัฒนาพรอม
กระบวนการฝกอบรมและติดตามประเมินผลทั้งหมด   โดยเนื้อหาสาระของหลักสูตรการพัฒนา
ผูนําคุณคาสหกรณคร้ังนี้  มีอยู  3  ตอนดวยกันคือ  ดานการพัฒนาจิตสํานึกความรวมมือตามวิธีการ
สหกรณ  ดานการเปนผูนําคุณคาสหกรณ  และดานผูนําคุณคากับการพัฒนาสหกรณ  ซ่ึงมี
รายละเอียดในเนื้อหาสาระยอ ๆ ดังภาพที่ 10 และตารางที่ 5 ดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 10  แสดงเนื้อหาสาระของหลักสูตรการฝกอบรมผูนําคุณคาสหกรณ 

 
              ตารางที่  5  แสดงเนื้อหาสระและวัตถุประสงคของหลักสูตรผูนําคุณคาสหกรณ 

 
หัวขอและจุดสําคัญของเนื้อหา วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 
      จิตสํานึกผูนํา 
 

 
-  การคิดเชิงบวก 

   
- ประวัติสหกรณ   
-  ผูนําอันเที่ยงธรรม   
- ในหลวงกับสหกรณ  
- หลักการสหกรณ 
- ทฤษฎีเทียน   

เพราะปญหาขาดความรวมมือในกลุมองค จึงตองพัฒนา
จิตสํานึกความรวมมือตามวิธีการสหกรณเมื่อจบการอบรมผู
เขารับการฝกอบรมควรมีความสามารถ 

- บอกไดวาฟงเรื่องอะไรจากเพื่อนๆและในกลุมได
เลือกเรื่องอะไร ทําไมจริงเลือกเรื่องนั้น 

- บอกสาเหตุทีม่าของสหกรณ   
- สรุปเหตุผลและปญหาที่ผูนําสหกรณไดกระทําและ

แกไขตอมา 
- บอกไดวาพระกรณียะกจิของพระบาทสมเดจ็พระ

เจาอยูหวั มีอะไรแสดงความรูเขาในออกมา 
- บอกหลักสหกรณทั้ง  7  ประการได 
- บอกประโยชนและเปาหมายของพิธีเทียนได 

 

จิตสํานึกผูนํา 

ผูนําคุณคา
สหกรณ 

ผูนําคุณคากับ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประวัติสหกรณ  /  ผูนําอันเที่ยงธรรม   
ในหลวงกับสหกรณ  /  หลักการสหกรณ / ทฤษฎีเทียน   

ผูนํา  /  คุณคาสหกรณ /  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
/ ดัชนีวัดความสุข / ตัวอยางผูนํา 

การบริหารจัดการสหกรณ /การวิเคราะหองคกร / 
องคกรแหงการเรียนรู /  การบริหารการเปลี่ยนแปลง / 
การเชื่อมโยงเครือขาย  
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ตารางที่  5  (ตอ) 
หัวขอและจุดสําคัญของเนื้อหา วัตถุประสงคการฝกอบรม 

ผูนําคณุคาสหกรณ 
 

- ผูนํา 
 

- ผูนําคุณคาสหกรณ  
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
- ดัชนีวดัความสุข 

 
- ตัวอยางผูนํา(วทิยากร/VCD)  

     หลังจากฝกอบรมผูนําใหมีคุณคาตามหลักการสหกรณ 
ผูเขารวมอบรมควรมีความสามารถดังนี้ 

- บอกคุณลักษณะการเปนผูนําที่ด ี (พื้นฐานการเปน
ผูนําควรจะเปนอยางไร) 

- บอกคุณสมบตัิพื้นฐานและจริยธรรมของผูนําคุณคา 
- ยกตวัอยางกิจกรรมที่แสดงถึงการใชปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และที่ควรนําไปใชในองคกร 
- เปรียบเทียบความสุขของคนในรูปแบบตางๆ และที่

เหมาะกับผูควรเปนอยางไร 
- บอกลักษณะผูนําที่ดี  จากการฟงและดูตวัอยางผูนํา 

ผูนําคณุคากับการพัฒนาสหกรณ 
 

- การบริหารจัดการสหกรณ  
- การวิเคราะหองคกร  

 
- องคกรแหงการเรียนรู  
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
- การเชื่อมโยงเครือขาย  

     ผูนําสามารถบริหารจัดการสหกรณและพัฒนาสหกรณ
ตอไปได และเมื่ออบรมแลวสามารถกระทําไดดังนี ้

- บอกวิธีการการบริหารจัดการสหกรณ  
- สามารถวิเคราะหปญหา  จุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  ภัย

คุกคามของสหกรณตนเองได 
- ทําแผนการพฒันาองคกรรวมกันของตนเอง 
- เกิดแผนงานในการแกปญหาและพัฒนาองคกร 
- บอกประโยชนเครือขายและมีแผนงานในการ

เชื่อมโยงเครือขายยอยและเครือขายใหญ 
 

  2.2  กระบวนการฝกอบรม    ในระหวางการพัฒนาเนื้อหาสาระหลักสูตร ก็ไดจัดทํา
กระบวนการฝกอบรมที่เห็นวาสอดคลองกับความตองการและบริบทของกลุมภาคีพันธมิตร  และ
ไดมีการประกาศรับสมัครสหกรณและแจงความจํานงและปริมาณจํานวนผูนําที่เขารับการฝกอบรม
พรอมพัฒนาสื่ออุปกรณที่นํามาเปนสื่อวัสดุ   วิทยากร  ที่ เหมาะสมแตละเนื้อหาใหตรงกับ
วัตถุประสงคของเนื้อหาในหลักสูตรทั้ง  3  ดาน   ปรากฏวาภาคีพันธมิตรมีความตองการฝกอบรม
ผูนําทั้งฝายบริหารงานสหกรณประกอบดวยคณะกรรมการดําเนินงานและฝายจัดการหมาย
พนักงานเจาหนาที่ฝายตาง ๆ รวมผูจัดการสหกรณ  และตองการฝกอบรมที่ใชเวลา 2 วันละ 3 วัน 
ตามกําลังงบประมาณในการสมทบกับทีมวิจัย เพราะตองการใหผูนําจํานวนมากเขามารับการ
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ฝกอบรมซึ่งเปนความคิดเห็นและหาเหตุผลของทีมวิจัยและภาคีพันธมิตร วาจะเปนผลดีกวา จาก
การที่เคยมีคณะกรรมการไปฝกอบรมดานตางๆ มาแลวกลับมาปฏิบัติงานหรือถายทอดใหเพื่อน
ดวยกันไมรูเร่ืองและงานสหกรณในหลายสวนที่ฝายจัดการและฝายบริหารตองเขาใจรวมกันจึงจะ
ทําใหการทําแผนพัฒนาสหกรณดําเนินไปไดดีสามารถปฏิบัติได  ฉะนั้นทีมวิจัยจึงไดแผนการ
อบรม  3  วัน  และ  2 วัน  ในกระบวนการฝกอบรมสวนใหญจะเปนกิจกรรมฝกอบรมที่สราง
จิตสํานึก ใหความเขาใจในเนื้อหาสาระตามที่กลาวมาแลวเมื่อไดประชุมรวมกับผูนํา กับภาคี
พันธมิตรที่เปนองคกรที่เกี่ยวของไดใหความเห็นวาการบรรยาย ที่มากเกินไปสงผลใหเกิดความเบื่อ
หนายตอผูเขารวมฝกอบรมที่ผาน ๆ มา ฉะนั้นการฝกอบรมครั้งนี้ควรมีกิจกรรมที่ไมทําใหมี
ความเครียด มีความเปนกันเอง และเปนแบบวิทยากรขบวนการมากกวาการฟงการบรรยาย   ดังนั้น
การอบรมเพื่อพัฒนาผูนําคุณคานอกจากการสรางจิตสํานึกใหกับผูนําแลว   ยังตองสรางองคความรู
ในการบริหารจัดการองค  การเชื่อมโยงเครือขายคุณคานครศรีธรรมราช  และทําแผนการพัฒนา
องคกรจนสามารถนําไปใชไดหลังจากการฝกอบรมแลว  ดังนั้นแผนการฝกอบรมทั้ง 3 วันและ 2 
วันและเวลา วิธีการจึงแสดง ดังตารางที่  6  และ ตารางที่ 7  
   
ตารางที่  6   แสดงแผนการฝกอบรมหลักสูตร 3 วัน  (ใชเวลาทั้งหมด 24 ช่ัวโมง) 

 
เวลา หัวขอการฝกอบรม วิธีการ

ฝกอบรม 
ส่ือ/อุปกรณ กิจกรรมที่ใชกบัผูเขารับการ

ฝกอบรม 
30 นาที การคิดเชิงบวก 

 
เสวนากลุม 
รวมฟง/ 
อภิปรายผล 

-- -แบงกลุมแนะนําตัวและ
บอกความประทับใจของ
ต น เ อ ง  แ ล ะ นํ า เ ส น อ
อภิปราย 

90 นาที ประวัติสหกรณ   
 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

-VCDประวัต
สหกรณ  
- เอกสารประกอ
การฝกอบรม 

-รับฟงและชมประวัติความ
เปนมาของสหกรณ 
- แบงกลุมสรุปความรูที่ได  
นําเสนอและอภิปรายผล 

30 นาที ผูนําอันเที่ยงธรรม   
 

การสาธิต 
อภิปรายผล 

- เกม (ตอภาพ)   
- VCD ประวัติ
ผูนําสหกรณ 

- การทดลองทํากิจกรรมที่
ฝกการเปนผูนํา การเปนนัก
วางแผนที่เที่ยงธรรม 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
เวลา หัวขอการฝกอบรม วิธี

ฝกอบรม 
ส่ือ/อุปกรณ กิจกรรมผูเขารับการ

ฝกอบรม 
90 
นาที 

ในหลวงกับสหกรณ  
 

บรรยาย 
อภิปราย 

 

power  point ภาพ
ในหลวง  

 

- ดูภาพ 
- รวมอภิปรายความรูสึก

และสิ่งที่ไดรับ/สรุปโดยทีม
วิทยากร 

90 
นาที 

หลักการสหกรณ 
 

บรรยาย 
อภิปราย 

 

 power  point  
หลักการสหกรณ  

 

- ใหเลาจากที่เคยรูและรับฟง
คําบรรยาย 

-รวมอภิปรายความรูที่เขาใจ
และไดนําไปใช 

- สรุปโดยทีมวิทยากร 
120 
นาที 

ทฤษฎีเทียน   กิจกรรม 
บรรยาย 
อภิปราย 

พิธีเทียน
อุดมการณ   

-ทํากิจกรรมพิธีเทียน 
- นําเสนอปรัชญาจาก

กิจกรรม 
- เลาความเขาใจ 

180  
นาที 

ผูนําคุณคาสหกรณ - ดูหนัง 
-อภิปราย 
-สาธิต โดย
ใชเกมสราง
บ านสร า ง
เมือง  
-บ ร ร ย า ย
สรุป 

-VCD  เสียงกูจาก
ครูใหญ   
-วั สดุ ในก า รทํ า
เกม 
-นํ า เสนอ  power  
point คุ ณ ค า
สหกรณ   
 

-รับฟงและชม VCD  เสียงกู
จากครูใหญ   
- แบงกลุมสรุปขอมูลที่ได  
นําเสนอและอภิปรายผล 
- สาธิ ตก าร เป น ผู นํ าที่ มี
คุณคาโดยการเลนเกมสราง
บานสรางเมือง นําเสนอและ
อภิปรายผล 
- สรุปโดยการนําเสนอคุณคา
สหกรณจากทีมวิทยากร 

6 0 
นาที 

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

- power  point 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

- เล าความเขาใจ /ดูpower 
point  
รวมอภิปราย 
- สรุปโดยทีมวิทยากร 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
เวลา หัวขอการฝกอบรม วิธี

ฝกอบรม 
ส่ือ/อุปกรณ กิจกรรมผูเขารับการ

ฝกอบรม 
90 
นาที 

ดัชนีวดัความสุข 
 

อภิปราย/
บรรยาย 

 

-power  point 
ดัชนีวดัความสุข 

 

- รวมอภิปราย /รับฟงคํา
บรรยาย 

- สรุปโดยผูเขารับการ
ฝกอบรมและวิทยากร 

120 
นาที 

สนทนาภาษาผูนํา สัมมนา
กลุมยอย 

-- รวมกันเสวนากลุมผูนํา
คุณคาและทีมวิทยากร ทีม

วิจัย 
90 
นาที 

การบริหารจัดการ
สหกรณ  
 

เกม 
บรรยาย 
อภิปราย 
 

-อุปกรณในการ
เลนเกม 
-นําเสนอ power  
point ปญหา
สังคม/ เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอม/
ปญหาในการ
บริหารจัดการ
สหกรณ  

- สาธิตการบริหารจัดการ
สหกรณโดยการเลนเกม
สหกรณในฝน สรุปอภิปราย
ผล 
- รับฟงคําบรรยาย 
รวมอภิปรายความรูสึก  และ
สิงที่ไดรับ 
- สรุปโดยผูเขารับการ
ฝกอบรม 

90 
นาที 

การวิเคราะหองคกร  
 

-บรรยาย 
-กิจกรรม 
-อภิปราย 

-power  point การ
วิเคราะหองคกร 
 

- รับฟงคําบรรยาย 
- แบงกลุมวิเคราะห  SWOT 
 

90 
นาที 

องคกรแหงการเรียนรู  
 

-กิจกรรม 
-อภิปราย 

-- แบงกลุมจัดทาํแผนโดยนํา
ผลจากการวิเคราะหเปนฐาน
ในการจดัทําแผนงาน 

90 
นาที 

การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  
 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

power  point  การ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง  
 

- รับฟงคําบรรยาย 
รวมอภิปราย 
- สรุปโดยทีมผูจัดการอบรม 
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ตารางที่  6   (ตอ) 
เวลา หัวขอการฝกอบรม วิธี

ฝกอบรม 
ส่ือ/อุปกรณ กิจกรรมผูเขารับการ

ฝกอบรม 
90 
นาที 

การเชื่อมโยงเครือขาย  
 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

ดูpower  point  
การเชื่อมโยง
เครือขายแบบ
ตางๆ  
 

การจัดทําแผนการเชื่อม
เครือขายกับองคกรและกลุม
ตางๆ 

90 
นาที 

พิธีรับมอบวุฒิบัตร 
กิจกรรมอําลา 

พิ ธี /
กิจกรรม 

-- รับมอบวุฒิบัตร 
กิจกรรมอําลา 

 
จากตาราง  6  แสดงใหเห็นแผนการฝกอบรมผูนําคุณคาสหกรณ  การดําเนินการดังกลาว

เปนการวางแผนงานรวมกันระหวางทีมงานอบรมภาคีรวมและสมาชิกผูเขารวมอบรม  ใน
กระบวนการอบรมจะมีสลับดวยการสนทนาการเปนชวงๆ  โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของ
ผูเขารวมอบรม   ผลจากการฝกอบรมพบวาจากการประเมินดวยแบบสอบถามและการสังเกตของ
ทีมวิจัยปรากฏวาผูเขารับการฝกอบรมมีปฏิกิริยาและการเรียนรูจากการฝกอบรมไดผลที่ดี เนื่องจาก
บรรยากาศในการอบรมไมนาเบื่อ  ผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการรวมอภิปราย ทํากิจกรรม
รวมกันทุกคน ลักษณะในการอบรมมีการสรางความเปนกันเองมากที่สุดทําใหผูเขารวมรูสึกผอน
คลาย เปดรับความรูและกลาที่จะแสดงออกไดเต็มที่    ดานเนื้อหาและกิจกรรมในการฝกอบรมผูนํา
คุณคากับการพัฒนาสหกรณ  ผูเขารับการฝกอบรมไดรูปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ใกลตัวและ
ไกลตัวจากวิทยากร   จึงวางแผนงานของกลุม  และสามารถนํากลับไปใชในสหกรณได  (สามารถดู
ผลการประเมินปฏิกิริยา หรือความพอใจในการฝกอบรมไดจากตารางที่  
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ตารางที่  7   แสดงแผนการฝกอบรมหลักสูตร  2  วัน  ใชเวลาทั้งหมด  15  ช่ัวโมง 
 

เวลา หัวขอการฝกอบรม วิธีสอน ส่ือ กิจกรรมผูเขารับการ
ฝกอบรม 

30 
นาที 

การคิดเชิงบวก 
 

การสาธิต 
อภิปราย 

-- แบงกลุมแนะนําตัวและบอก
ความประทับใจของตนเอง 

60  
นาที 

ประวัติสหกรณ   
 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

- VCD ประวตัิ
สหกรณ  
- เอกสาร
ประกอบการ
ฝกอบรม 

-รับฟงและชมประวัติความ
เปนมาของสหกรณ 
- แบงกลุมสรุปขอมูลที่ได  
นําเสนอและอภิปรายผล 
 

30 
นาที 

ในหลวงกับสหกรณ  
 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

power  pointภาพ
ในหลวง  
 

- ดูภาพพระกรณียกจิฯ 
- รวมอภิปรายความรูสึก  
และสิงที่ไดรับ 

45 
นาที  

หลักการสหกรณ 
 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

ดูpower  point  
หลักการสหกรณ  
 

- เลาประสบการณ 
รวมอภิปรายความรูความเขาใจ  
-บรรยายเพิ่มเติมจากวิทยากร 

120 
นาที 

ทฤษฎีเทียน   กิจกรรม 
บรรยาย 
อภิปราย 

พิธีเทียน
อุดมการณ   

-ทํากิจกรรมพิธีเทียน 
- นําเสนอปรัชญาจาก
กิจกรรม 

90 
นาที 

ผูนําคุณคาสหกรณ - ดูหนัง 
-อภิปราย 
-บรรยาย 

-VCD  เสียงกูจาก
ครูใหญ   
-นํ า เสนอ  power  
point คุ ณ ค า
สหกรณ   
 

-ชม VCD  เสียงกูจาก
ครูใหญ   
- แบงกลุมสรุปและอภิปราย
ที่ได   
- บรรยายสรุปผูนําคุณคา
สหกรณจากทีมวิทยากร 
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ตารางที่  7   (ตอ) 
 
เวลา หัวขอการฝกอบรม วิธีสอน ส่ือ กิจกรรมผูเขารับการ

ฝกอบรม 
45  
นาที 

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

- power  point 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

- รับฟงคําบรรยาย 
รวมอภิปราย 
- สรุปโดยทีมผูจัดการอบรม 

60 
นาที 

ดัชนีวดัความสุข 
 

การสาธิต 
อภิปรายผล 

-power  point 
ดัชนีวัดความสุข 
 

- รับฟงคําบรรยาย 
รวมอภิปราย 
- สรุปโดยทีมผูจัดการอบรม 

60 
นาที 

การบริหารจัดการ
สหกรณ  
 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

-นําเสนอ power  
point ปญหาสังคม 
เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอมมี
ปญหาในการการ
บริหารจัดการ
สหกรณ  

- รับฟงคําบรรยาย 
รวมอภิปรายความรูสึก  และ
สิงที่ไดรับ 
- สรุปโดยทีมผูจัดการอบรม 

90 
นาที 

การวิเคราะหองคกร  
 

-บรรยาย 
-กิจกรรม 
-อภิปราย 

-power  point การ
วิเคราะหองคกร 
 

-รับฟงคําบรรยาย 
- แบงกลุมวิเคราะห  SWOT 
 

60 
นาที 

องคกรแหงการเรียนรู  
 

-กิจกรรม 
-อภิปราย 

-- แบงกลุมจัดทําแผนโดยนํา
ผลจากการวิเคราะหเปนฐาน
ในการจัดทําแผนงาน 

60  
นาที 

การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  
 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

power  point  การ
บ ริ ห า ร ก า ร
เปลี่ยนแปลง  

- รับฟงคําบรรยาย 
รวมอภิปราย 
- สรุปโดยทีมผูจัดการอบรม 
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ตารางที่  7   (ตอ) 
 
เวลา หัวขอการฝกอบรม วิธีสอน ส่ือ กิจกรรมผูเขารับการ

ฝกอบรม 
90 
นาที 

การเชื่อมโยงเครือขาย  
 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

ดูpower  point  
หลักการสหกรณ  
 

การจัดทํ าแผนการ เชื่ อม
เครือขายกับหนวยงานและ
กลุมตางๆ 

60 
นาที 

พิธีรับมอบวุฒิบัตร 
กิจกรรมอําลา 
 

กิจกรรม -- รับมอบวุฒิบัตร 
กิจกรรมอําลา 
 

 
                  2.3  การทดลองใชหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาผูนําคุณคาสหกรณ 
                        เมื่อไดเครื่องมือหรือหลักสูตรที่ใชในการอบรมที่ไดจากสํานักวิชาการดานสหกรณ 
(สว.สก.) ทีมวิจัยที่เปนผูชํานาญดานนี้และดานวิทยากรกระบวนการคือ รศ.ปญญา เลิกไกร  และได
ทําการปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานสหกรณคือทานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมวิจัยจึงไดทําการ
ฝกอบรม  ตามรูปแบบที่วางไวจากที่ภาคีพันธมิตรและกลุมผูเขารับการฝกอบรมตองการ  ซ่ึงมี
รูปแบบการอบรม  2  รูปแบบดวยกันคือ  หลักสูตรการฝกอบรมแบบ  3  วัน จํานวน  24  ช.ม.   และ
หลักสูตรการฝกอบรมแบบ   2  วัน จํานวน  15   ช.ม.  จากหลักสูตรที่วางแผนไวแลวนํามาดัดแปลง
ใหตรงกับบริบทของผูเขารวมอบรมมากยิ่งขึ้น  และมีการทดลองใชหลักสูตรการฝกอบรมกับผูของ
กลุมสหกรณและเครือขาย ได 6 รุนโดยมีการฝกอบรมที่ใชหลักสูตร  3  วันจํานวน  3  รุน  และ
หลักสูตรฝกอบรมแบบ  2  วันจํานวน  3  รุน  ดังรายการเขารวมอบรมการพัฒนาผูนําคุณคาสหกรณ
ตอไปนี้ 
                    รุนที่ 1  สมาชิกสหกรณกองทุนสวนยาง  มีผูเขารวมอบรม  จํานวน 38  คน  จาก 5 
สหกรณ คือ  สหกรณกองทุนสวนยางไสกรูดการเกษตร จํากัด  สหกรณกองทุนสวนยางบานหนอง
แดงสามัคคี จํากัด  สหกรณกองทุนสวนยางหางสาน จํากัด  สหกรณกองทุนสวนยางบานวังธน 
จํากัด  และสหกรณกองทุนสวนยางบานชายเขา  จํากัด  จัดขึ้นวันที่  24  -26 กรกฎาคม  2551  ณ  
หาดปติรีสอรท  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

        รุนที่ 2  สมาชิกสหกรณการเกษตรศุภนิมิตจํากัด  มีผูเขารวมอบรม จํานวน 36  คน 
จากจํานวน 4 สหกรณ ไดแก  สหกรณการเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา  จํากัดสหกรณการเกษตร
ศุภนิมิตเชียรใหญ  จํากัด  สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด  และสหกรณ
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การเกษตรศุภนิมิตปากพนัง จํากัด จัดขึ้นวันที่ 20-22 กันยายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

      รุนที่ 5  สกต.นครศรีธรรมราช  มีผูเขารวมอบรมทั้งหมด  32 คน  ซ่ึงมาจาก
คณะกรรมการจากคลังทั้ง  16  คลังในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดขึ้นวันที่ 14-16 มกราคม 2552 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

  กลุมสหกรณที่ตองการฝกอบรมหลักสูตร  2  วัน 
        รุนที่ 3   สมาชิกสหกรณหัวไทรจํากัด  มีผูเขารวมอบรมทั้งหมด  จํานวน  38  คน จัด

ขึ้นวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
                     รุนที่ 4   เครือขายกลุมสัจจะนครศรีธรรมราชฯ  มีผูเขารวมอบรมทั้งหมด  59  คน  จาก
จํานวน  13  กลุมเครือขาย ไดแกกลุมดินดอน / กลุมหนองจิก / กลุมเขานอย / กลุมปากเจา / กลุมเขา
หนาเหรียง/กลุมวัดใหม/กลุมเขาโพธิ์ / กลุมบางขัน / กลุมหนองบัว /กลุมทาชาง /กลุมขนอม / กลุม
ทุงคา / กลุมมหาชัย จัดขึ้นวันที่ 28-29 ธันวาคม 2551 ณ สํานกงานกลุมสัจจะนครศรีธรรมราช 

         รุนที่ 6  เครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติเขาขาว  มีผูเขารวมอบรมทั้งหมด   35  
คน จากจํานวน  5 กลุมอบรม ไดแก ธนาคารหมูบานไสสาน,สกย.เกษตรสัมพันธ,สกย.นิคมเกษตร
พัฒนาจํากัด,สกย.ไสสาน,ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเขาขาว จัดขึ้นวันที่ 16-17 มีนาคม 2552 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 
                   2.4  การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม 
            จากการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ไดวางแผนการประเมินผลการดําเนินงานวิจัยไวจาก
การเรียนรูจากการประชุมสมาชิกเครือขายคุณคาหรือภาคีพันธมิตรที่เคยไปฝกอบรมจากที่อ่ืนๆ มา
และแนวคิดทฤษฎีการประเมิน สวนใหญเห็นวาไมมีการประเมินผลหลังการฝกอบรมหรือการ
ติดตามผลทําใหการฝกอบรมตางๆ ไมไดผลเทาที่ควร  ฉะนั้นกระบวนการฝกอบรมในครั้งจึงรวม
การประเมินผลอยูในกระบวนการฝกอบรมไปดวย   จึงมีการประเมินระหวางการอบรม  การ
ประเมินหลังการอบรม  หรือการติดตามผลหลังจากอบรมผานไปแลวในระยะเวลาหนึ่งดวย   เวลา
ที่ เหมาะสมประมาณอยางนอย   1 หรือ 3 หรือ  6 เดือนไปแลว    เพื่อดูพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารวมอบรมและผลลัพธที่เกิดขึ้นกับองคกรสหกรณ หรือเครือขาย  
ในการประเมินครั้งนี้ตองการขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จาการสังเกต สัมภาษณลึกและใช
เครื่องมือเปนสอบถามการสัมภาษณผูเขารับการฝกอบรมและผูที่เกี่ยวของ  ซ่ึงมีแบบแผนการ
ประเมินตามแผนภาพที่ 11  และรายละเอียดในตารางที่ 4 ในบทที่ 3   
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ภาพที่  11  แบบแผนการการประเมินผลการฝกอบรมพัฒนาผูนําคุณคาสหกรณ 
 

         สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานในครั้งนี้ดําเนินการโดยทีมวิทยากร และเจาหนา
สหกรณจังหวัดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กับกลุมสหกรณที่เขารับการอบรมอยู    การประเมินโครงการ
ฝกอบรมทีมวิจัยไดวางกรอบการประเมินไวในตารางที่ 4 บทที่ 3 เปนรูปแบบการประเมินการ
ฝกอบรมของเคิรกแพ็ททริค และแบบเสริมพลังของเดวิด เฟทเธอรแมน ผสมผสานกัน ตามที่ทีม
วิจัยเห็นวาเพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ดีที่สุด ของการพัฒนารูปแบบ  หลักสูตร 
และกระบวนการฝกอบรมครั้งนี้   ซ่ึงมีรายละเอียดการประเมินในระหวางการฝกอบรมถึงการ
ประเมินผลและติดตามผลหลังการฝกอบรมกลาวโดยสรุปดังตอไปนี้ 
                     1) การประเมนิปฏิกิริยาตอบสนอง  (Reaction Evaluation)  หรือความพอใจของผูเขา
รับการฝกอบรบดวยการสังเกตุและใชแบบสอบถามปรากฏวาผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจใน
ดานเนื้อและวธีิการฝกอบรมเปนอยางดี  เนือ่งจากหลักสตูรที่ใชในการอบรมครั้งนี้ตรงกับปญหา
ของสหกรณ  และการเขารวมอบรมในครั้งนี้การประสานงานในระยะแรกไมไดมาจากการบังคับ  
เนื่องจากการคัดเลือกผูเขารวมอบรมนั้นมาจากการสมัครใจของสมาชิคณะกรรมการของกลุม 
องคกร  สหกรณและกลุมเครือขายนั้น 
           ผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร  3  วัน พบวาการประเมินระหวางการ
ฝกอบรมในดานปฏิกิริยาหรือความพอใจของผูเขารับการฝกอบรม (จากตารางการประเมินผล
พฤติกรรมหรือความพอใจในการฝกอบรม ที่ 1ในภาคผนวก  2 )  พบวาในดานเนื้อหาสาระการ
อบรมจากเกณฑที่ตั้งไวคือ 3.50  แตคะแนนที่ประเมินไดทั้งหมดจํานวน  3.69  ทางดานความ
คิดเห็นดานวิทยากรในการจัดกิจกรรมการฝกอบรมนั้นทั้ง  3 กลุมเห็นวาการฝอยูในระดับดี   3.81  

ระหวางการอบรมฯ 

ปฏิกิริยาตอบสนอง 
Reaction Evaluation 

ประเมินการเรยีนรู 
Leaning Evaluation 

หลังการอบรมฯ 

ประเมินพฤตกิรรม 
Behavior Evaluation 

ประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร 
Results Evaluation 
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อยูในระดับมาก  ในดานรายละเอียดเอกสารประกอบการอบรมที่เพียงพอ และการนําไปประยุกตใช
นั้นก็ถือวาผานเกณฑที่ตั้งไวมีคะแนนเฉลี่ย  3.65  ดานความพึงพอใจของเจาหนาที่ผูประสานงาน
นั้นถือวามีความพรอมคอนขางสูงคือมีคะแนนเฉลี่ย  3.96   
     ผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร  2 วัน  (จากตารางที่ 2  ในภาคผนวกที่ 2 )  พบวา
ระหวางการอบรมผูเขารวมอบรมมีปฏิกิริยาตอบสนอง  (Reaction Evaluation) หรือความพอใจใน
ดานตาง ๆ ในระดับดี ยกเวนดานเวลาที่ต่ํากวาเกณฑ  คือดานความเหมาะสมของเนื้อหาการอบรบ
ในระดับมากที่ คาเฉล่ีย  3.52  ดานวิทยากรฝกอบรม  3.71  ดานเอกสารประกอบการอบรมมี
รายละเอียดเพียงพอสําหรับการนําไปประยุกตใชหรือไม  3.83 และดานเจาหนาที่ผูประสานงานมี
ความพรอมในการใหบริการ 3.89 ซ่ึงอยูในระดับผานเกณฑที่ตั้งไว คาเฉลี่ยการอบรมหลักสูตร  2  
วันมีระดับคาเฉลี่ยนอยกวาการอบรมหลักสูตรที่ใชระยะเวลา  3  วัน   

  สรุป  การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง  (Reaction Evaluation)  หรือระดับความพอใจของ
ผูเขารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผูนําคุณคาสหกรณ แตละรุนพบวาสวนใหญจะมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับดีและดีมาก  เนื่องจากเห็นวาเนื้อหาหลักสูตรมีความสําคัญตอการดําเนินงานของสหกรณ  
และผลการอบรมสามารถนําไปใชไดจริงในการดําเนินงานของสหกรณ  กลุมสหกรณและเครือขาย  
รวมทั้งการดําเนินงานอบรมของทีมงานก็มีความเปนกันเองที่ดี  แตเมื่อมีการเปรียบเทียบการอบรม
หลังสูตรที่ใชระยะเวลา  2  วัน  กับ  3  วัน  พบวาผลการประเมินนั้นหลักสูตร  3  วันมีคะแนนเฉลี่ย
ที่สูงกวาซึ่งนั้นหมายถึงการอบรมที่ใชหลักสูตร  3  วันนั้นเหมาะสมกวาการใชหลักสูตร  2  วัน 
                   2)  การประเมินประเมินการเรยีนรู  (Leaning Evaluation) 
         ในดานการประเมินการเรียนรู การวัดระดับความรู โดยการประเมินเปนทั้งกอนการ
ดําเนินการฝกอบรมและความรูเพิ่มเติมหลังจากการฝกอบรม  ในประเมินผลระหวางการฝกอบรมมี
ทั้งการสัมภาษณ  แบบสอบถาม  การสังเกตผูเขารับการอบรมแตละรุนพบวาในดานเนื้อหาในเรื่อง
ที่ใหความรูแกสมาชิกนั้นสวนใหญเปนเรื่องที่สมาชิกผูเขารวมอบรมมีความรูเดิมคอนขางนอย  
รวมทั้งการใหเนื้อหาในรูปของสื่อตางๆ  ทําใหผูเขารวมอบรมเกิดแนวคิดเพิ่มเติม  จากการ
สัมภาษณผูเขารวมอบรมทานหนึ่งกลาววา  การฝกอบรมในครั้งนี้ไมเหมือนกับท่ีเคยผานการอบรม
มา  เพราะเปนการอบรมที่ตองนั่งฟงการบรรยาย  แตการอบรมครั้งนี้สรางกระบวนการคิด  
กระบวนการจัดการ โดยที่ผูเขารวมอบรมรูสึกซึมซับไปเองไมเปนการบังคับใหรับรู  ทําใหการ
ฝกอบรมในครั้งนี้ไมนาเบื่อ  และตนเองก็คิดวาภาวะผูนําก็มีในตัวทุกคนอยูแลว  ขึ้นอยูท่ีวาสามารถ
นําออกมาใชประโยชนไดหรือไมเทานั้นเอง  การฝกอบรมในครั้งนี้จึงเปนการดึงความสามารถที่มี
อยูในตัวผูนําแตละคนออกมาและพัฒนาเพิ่มเติมใหกลาท่ีจะนํามาแสดงออก  สําหรับในดานความ
แตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนในรูปแบบเชิงปริมาณนั้นแบงออกเปนการประเมินความรูของผูนํากอน
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การอบรมและหลังจากการอบรมซึ่งมีรายละเอียดเชิงปริมาณที่ไดจากการใชแบบสอบถาม(ดัง
รายละเอียด แสดงตารางที่  3  ในภาคผนวกที่  2 ) และจากผลกการสะทอนความรูความาเขาใจใน
เนื้อหาและกิจกรรมตางๆระหวางการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม ( แสดงในภาคผนวกที่ 3 )  

       กลุมการอบรมหลักสูตร  3  วัน  พบวากอนการอบรมนั้นผูเขารวมอบรมทั้ง  3  กลุม 
ระดับความรูกอนการอบรมในแตละดานคอนขางนอย  โดยเฉพาะกลุมสหกรณศภุนมิิต  มีคาเฉลี่ย
กอนการอบรมจํานวน  2.67  กลุมสหกรณรองลงมาคือกลุมสกต.นครศรีธรรมราช มีคาเฉลี่ย  2.47   
และนอยที่สุดคือกองทุนสวนยางที่มีคาเฉลี่ยเพียงแค  2.2   แตเมื่อผานการอบรมพบวาสมาชิก
ผูเขารวมอบรมแตละกลุมมคีวามรูเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุมสหกรณศภุนิมิตที่มีระดับคะแนนเพิ่มขึน้  
จํานวน  3.67  รองลงมาคือกลุมสหกรณกองทุนสวนยาง  มีคาเฉลี่ยอยูที่  3.46  และกลุม สกต.
นครศรีธรรมราช  มีคาเฉลี่ยจาํนวน  3.45   (ดังรายละเอยีด แสดงตารางที ่ 3  ในภาคผนวกที่  2 ) 

    กลุมการฝกอบรมหลักสูตร  2  วัน  พบวากอนการอบรมนั้นผูเขารวมอบรมทั้ง  3  กลุมมี
ระดับความรูคอนขางนอย  กลาวคือกลุมสหกรณหัวไทรจํากัด มีคาเฉลี่ย  2.91  รองลงมาคือกลุม
เครือขายเขาขาวที่มีคาเฉลี่ยจํานวน  2.47  และนอยที่สุดคือเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยมี
คาเฉลี่ย  จํานวน 2.23   แตเมื่อผานการอบรมพบวาสมาชิกผูเขารวมอบรมแตละกลุมมีความรูเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะกลุมสหกรณหัวไทรจํากัด มีคาเฉลี่ย  4.01  รองลงมาคือกลุมเครือขายกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยมีคาเฉลี่ย  จํานวน 3.81  และนอยที่สุดคือเครือขายเขาขาวที่มีคาเฉลี่ยจํานวน  3.45  (ดัง
รายละเอียด ตารางที่  4 ในภาคผนวกที่  2  ) 
                    3) การประเมนิประเมินพฤตกิรรม (Behavior Evaluation)  
           หลังจากดําเนินการฝกอบรมผานไปแลวระยะเวลาหนึ่ง  เชน  2-3  เดือน  ทีมวิจัยและ
หนวยงานเกี่ยวของ คือเจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราม  เจาหนาที่มูลนิธิศุภ
นิมิต  ไดทําการติดตามเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูนําที่เขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร
ที่ไดรับการฝกอบรมโดยพบวาผูนํามีการเปลี่ยนแปลงในดานกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  มีการใชกระบวนการและเทคนิคที่ไดจากการฝกอบรมมาเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงาน
และไดผลคอนขางดี  รวมทั้งมีการดําเนินการไดตามแผนที่วางไวจากการฝกอบรมและไดแนะนํา
ใหกับสมาชิกและคณะกรรมการที่ไมไดเขารวมฝกอบรม   โดยบางกลุมสหกรณสามารถดําเนินการ
ไดเองและบางสหกรณก็มีการเชิญทีมวิทยากรไปใหความรูดานหลักการและวิธีการสหกรณแก
สมาชิก หลังจากที่ตนเองไดรับการอบรมไปแลว    สําหรับการติดตามงานก็ไดติดตามตามแผนงาน
การฝกอบรมโดยดูความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เปนรูปธรรมและสอบถามเพิ่มเติมจากสมาชิก
ในกิจกรรมที่เปนนามธรรม  ซ่ึงมีผลสรุปคาเฉลี่ยพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของผูนําไดดังนี้ 
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        กลุมการฝกอบรมหลักสูตรการอบรม  3  วัน  พบวาหลังจากการฝกอบรมที่ผานไป
แลวนั้น  ผูเขารวมอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานของผูนําไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
ซ่ึงสังเกตไดจากคะแนนของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนทั้งตัวผูนําเอง  สมาชิกสหกรณ  เจาหนาที่
หนวยงานที่เกี่ยวกับกับสหกรณ  ระดับคะแนนสวนใหญจะใหระดับการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก
คิดเปนคาเฉลี่ยคือ  3.72  ซึงถือวาผานเกณฑการฝกอบรม  (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่  2  ตาราง
ที่  5) 

   กลุมการฝกอบรมหลักสูตรการอบรม  2  วัน  พบวาหลังจากการฝกอบรมที่ผานไปแลว
นั้น  ผูเขารวมอบรมที่ใชหลักสูตรนี้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานของผูนําหลังการ
ฝกอบรมพบวาสวนใหญผูนํามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น  ซ่ึงสังเกตไดจากคะแนนของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนทั้งตัวผูนําเอง  สมาชิกสหกรณ  
เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวกับกับสหกรณ  ระดับคะแนนสวนใหญจะใหระดับการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับมากคิดเปนคาเฉลี่ยคือ  3.58  ซ่ึงถือวาผานเกณฑการฝกอบรม  (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที่  
2  ตารางที่  6) 
     จากผลการประเมินการฝกอบรมทั้ง 3   ดานที่ไดกลาวมาแลวนี้  พบวาการดําเนินการ
ฝกอบรมโดยใชระยะเวลา  3  วัน  จะไดผลที่ดีกวาการฝกอบรมที่ใชหลักสูตร  2 วัน อยางไรก็ตาม
การใชหลักสูตร  2  วันก็สามารถดําเนินการได  โดยเฉพาะกับกลุมที่มีงบประมาณในระดับที่จํากัด  
เนื่องจากคะแนนการฝกอบรมแมจะนอยกวาการอบรม 3  วันแตผลการประเมินกย็ังผานเกณฑที่ตัง้
ไว  แตสําหรับหลักสูตร  3  วนัเปนหลักสูตรที่เหมาะสมทีสุ่ดเนื่องจากคะแนนนั้นมีคาที่คอนขางสูง
และจากใหสัมภาษณของผูที่เกี่ยวของและทมีวิจยัที่รวมสังเกตก็เชนกันวา การฝกอบรม 2 วันการ
พูดถึงแตเนื้อหาสาระมากเกินไปทําใหผูเขารับการฝกอบรมเครียด  ไมมีเวลาที่จะผอนคลาย การ
แสดงความเปนกันเอง เพื่อนรวมกนัไดเทาที่ควร  
 
             4 ) การประเมินประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร (Results Evaluation) 
        จากการฝกอบรมที่ผานมาจํานวนผูเขารวมการฝกอบรมทั้ง  6  รุน  พบวาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะการดําเนินงานของสหกรณและเครือขายเปนไปไดดี
มาก  ผูนํามีความคิดและมีพลังในการทํางานเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด  จากการสังเกตและสอบถาม  
รวมทั้งแผนงานที่รวมกันวางไวก็จะกลับไปดําเนินการตามแผนที่วางไวเกือบทุกประเด็น  ซ่ึงผลการ
ดําเนินการก็ออกมาในลักษณะที่ดีพอสมควร  โดยจะสรุปผลการดําเนินงานตามแผนของแตละ
สหกรณดังรายละเอียดดังตอไปนี้  (ดังรายละเอียดในตาราง ของ ภาคผนวกที่  3 ) 
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                  สกย.บานวงัธนจาํกัด     
                  หลังการฝกอบรมแลวไดดําเนนิงานตามแผนที่วางไวดังนี้  

     1. มีการปลูกตนไมปรับปรุงบริเวณสหกรณ   สงผลใหปจจุบันพื้นที่บริเวณสหกรณมี
ความรวมร่ืนมากยิ่งขึ้นสงผลใหสมาชิกมีความผอนคลายไดในชวงที่สมาชิกมาใชบริการ และ
พนักงานที่ทํางานในสหกรณ 

      2.  การปลูกปาลมเพื่อทดลองและวิจัยปุยชีวภาพ  ปจจุบันมีการปลูกปาลมประมาณ  30  
กวาตนในพื้นที่ของสหกรณการปลูกปาลมในครั้งนี้ใชปุยอินทรในการบํารุงผลคอนขางดีใน
เบื้องตน  กําลังติดตามผลผลิตที่ไดวาใหผลผลิตดีหรือไมเพื่อที่จะสนับสนุนใหกับสมาชิกกลุม
ตอไป  

       3.  จัดซื้อปุยมาจําหนายใหกับสมาชิก  กําลังอยูในขั้นดําเนินการ  ซ่ึงผลตอบรับของ
สมาชิกอยูในระดับดี  เพราะจะไดประหยัดเวลาในการเดินทางไปซื้อในตลาด  และไดราคาที่ถูกกวา
สินปก็มีเงินปนผลที่เพิ่มขึ้นจากรายไดของการจําหนายปุย 

       4.  จัดทําทําเนียบคณะกรรมการ หลังจากที่สมาชิกไมรูจักคณะกรรมการในการ
ดําเนินงานและไมสามารถติดตอไดอยางเปนระบบจึงมีการจัดทําเนียบใหกับสมาชิกไดดูและ
สามารถติดตอได 

      5.  ทําบอรดแบงหนาที่การทํางานของคณะกรรมการ  มีการจัดแบงหนาที่ที่ชัดเจนของ
แตละบุคคลใหสมาชิกสามารถตรวจสอบไดและรูใครดําเนินการในหนาที่ใด  จะไดลดปญหาการ
ติดตอประสานงานในสหกรณกับสมาชิกที่เขารับบริการได 

      6.  จัดฝกอบรมกรีดยางใหกับสมาชิก  มีการอบรมใหความรูกับสมาชิกในกระบวนการ
ที่ผูเขารวมอบรมและสิ่งที่ได  พรอมทั้งมีการสรางความตระหนักกับสมาชิกในการเขามาเปนสวน
หนึ่งของสหกรณ  ปจจุบันมีสมาชิกเพิ่มหลังจากการฝกอบรม  จํานวน  17  คน  และผูเขารวม
กิจกรรมแตละครั้งมีจํานวนเพิ่มขึ้นประมาณ  83% 

      7.  จัดงานวันปดกรีด  กําหนดการจัดงานวันปดกรีด วันที่  26  ธันวาคม  2551  โดยจัด
ในภาพรวมของสหกรณสวนยางในจังหวัดเพื่อเปนการสรางเครือขายการทํางานแทนที่จะจัดอยูใน
กลุมของตนเอง 
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   สกย.บานหนองแดงสามัคคีจํากัด 

                    หลังการฝกอบรมแลวไดดําเนนิงานตามแผนที่วางไวดังนี ้ 
         1.  สงเสริมใหความรูกับสมาชิกมีการอบรมการมีสวนรวมในการดําเนินงานสหกรณ

ใหกับสมาชิก   จํานวน  60  คน โดยในการจัดการอบรมนั้นมีการนําหลักสูตรที่ไดรับการอบรมไป
ใชในหลักสูตรที่อบรมดวย  เชน  หลักสูตรการสรางจิตสํานึกผูนําและหลักสูตรผูนําการเปลี่ยน 

         2.  มีการเปดรับสมาชิกเพิ่มและระดมทุน  ปจจุบันมสีมาชิกเพิ่มขึน้จํานวน  8  คน  
เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในตวัผูนํามากขึ้น  เพราะเหน็การเปลี่ยนแปลงของผูนําหลังการฝกอบรม 

         3.  จัดหาอุปกรณส่ือสารเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการจัดซื้อคอมพิวเตอรใหกับเจาหนา
อํานวยความสะดวกในการจดัเก็บขอมูล  

          4.  การจัดการสิ่งแวดลอม มีการจัดทําบอบําบัดน้าํเสียดวยวิธีการทางธรรมราช  และ
กําลังดําเนินการในเรื่องของเตาประหยัดพลังงาน  

 
 สกย.บานชายเขาจํากัด   

                    หลังการฝกอบรมแลวไดดําเนนิงานตามแผนที่วางไวดังนี ้ 
           1.   เปดรับสมาชิกเพิ่ม เนื่องจากมีการตอเดิมโรงอบยางทําใหสามารถรับผลผลิต

ของเกษตรกรไดมากขึ้น  ซ่ึงพบวาประชาชนในพื้นที่ใหความสนใจในการเขารวมเปนสมาชิก
สหกรณมากขึ้นกวาเดิมเนื่องจากมีความเชื่อมมั่นในการบริหารงานมากขึ้น  (มีจํานวนสมาชิก
เพิ่มขึ้นอีกจํานวน  13  คน) 

           2.  จัดหาอุปกรณเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินคา   มีการจัดซื้ออุปกรณในการผลิตยาง
แผนรมควั่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากของเดิมชํารุดแลว 

           3.  ขยายโรงงานเพื่อรองรับผลผลิต   มีการตอเติมโรงงานจากเดิมและมีการจัดระบบ
สํานักงานใหมีสัดสวนมากยิ่งขึ้น 

           4.  ปรับปรุงเตาอบเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง   มีการประชุมวางแผนกับเครือขาย สกย.
ดวยกันในการทดลองเตาประหยัดพลังงาน ซ่ึงมีการศึกษาจากเพื่อเครือขายที่เคยดําเนินการมาแลว  
เนื่องจากไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกอบรมเรื่องการดําเนินการทําเตาประหยัดพลังงานวามีความ
เสี่ยงสูง  จึงมีการทดลองและวางแผนอยางละเอียดมากยิ่งขึ้น 

           5.  ระดมหุนเพิ่ม   มีการเพิ่มจํานวนหุน จากผลการระดมหุนเพิ่มประมาณ  10%  
เนื่องจากเมื่อคณะกรรมที่กลับมาจากการฝกอบรมไดมีการกระจายขาวและดําเนินการอธิบาย
กระบวนการทํางานและสรางความเขาใจใหกับประชาชนมากยิ่งขึ้น  
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           6.  จัดฝกอบรมสมาชิกใหมีความรูเร่ืองสหกรณ   ไดดําเนินการอบรมใหความรูเร่ือง
สหกรณกับสมาชิกไปแลวจาํนวน  1  คร้ัง   

           7.  ช้ือคอมพิวเตอรเกบ็ขอมูลสหกรณ  จํานวน  1  เครื่องเพื่อเก็บขอมูลสหกรณ  
พรอมทั้งเพิ่มคุณคาของการทาํงานโดยการสงเจาหนาทีด่าํเนินการไปอบรมเทคนิคในการใช
คอมพิวเตอรในงานสหกรณ  เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากสื่ออิเลกโทรนิคใหมากขึ้น 

 
  สกย. หางสานจํากัด 
    หลังการฝกอบรมแลวไดดําเนนิงานตามแผนที่วางไวดังนี ้
            1.  ขยายโรงงาน  จัดหาอุปกรณโรงงาน  มีการขยายโรงงานในดานสถานที่ผลิต  ทํา

ใหสามารถรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกไดเพิม่มีการสรางเครือขายสกย.ใกลเคียงในการสงน้ํายางเมื่อ
ตนไมสามารถทําการผลิตไดทัน 

             2.  รับสมาชิกเพิ่ม   มีสมาชิกเพิ่มขึน้  20%  เพราะสมาชิกมีความมั่นใจและเชือ่มั่น
ในการดําเนินงานของสหกรณมากยิ่งขึ้น 

             3.  ระดมหุนเพิ่ม   ระดุมหุนเพิ่มได  30%  เพราะมีความมั่นใจการดําเนนิงานของ
สหกรณและสหกรณมกีารแกปญหาในเรื่องการเอารัดเอาเปลี่ยนทางสังคมได 

             4.  ใหความรูกับสมาชิก   กําลังเตรยีมดําเนินการอยู  และไดทําการบรรจุในแผน
ของสหกรณซ่ึงจะจดัในชวงปดกรีด  เนื่องจากเปนชวงทีส่มาชิกมีเวลาวางจากการดําเนินงานมาก
ที่สุด 

            5.  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงงาน   มีการจัดสวนในพื้นที่สหกรณใหใหมทีิวทัศน
และบรรยากาศที่ดีขึ้นสรางความสบายใจใหผูปฏิบัติงานและสมาชิกที่มาติดตอสหกรณทุกทาน 

 
สกย.ไสกรูดจํากัด 
    หลังการฝกอบรมแลวไดดําเนินงานตามแผนที่วางไวดังนี ้
              1.  จัดประชุมประเมินผลการทํางาน อมรมสมาชิกเจาหนาที่  ไดดําเนินการประชุม

เสวนาเรื่องการนําพาสหกรณสูความสําเรจ็  จัดขึ้นเมื่อวนัที่  23  กันยายน  2551  พบวาไดผลที่ดีมาก 
              2.  ขยายธุรกิจจัดหาในการใหบริการดานอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดคา

คลองชีพใหกบัสมาชิก  สามารถแบงธุรกิจจัดหาสินคาในการบริโภคอปุโภค  โดยแยกออกจาก
สํานักงานและมีการจดัระบบที่มีสัดสวนเพิม่มากขึ้น 
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         3.  ปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนแหลงเรยีนรูของชุมชน  และสิ่งแวดลอม  การดําเนินการ
ไดจัดขึน้ในวนัแมเนื่องจากตองการสรางจิตสํานึกใหกบัสมาชิกเพิ่ม  ปจจุบันสหกรณมีภูมิทัศนที่
เปนแหลงเรียนรูของชุมชน  และชวยรักษาสิ่งแวดลอม 

          4.  สงเสริมการออมใหกับสมาชิก  และเปนการเพิ่มทุนทางดานธุรกิจ  มีการสงเสริม
ใหสมาชิกฝากเงินโดยการออมกับสหกรณ  และจัดทําโครงการจายดอกเบี้ยใหกบัสมชิกรอยละ  5 4 
3 2 1 ตามประเภทของเงินฝาก 

 สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเชียรใหญ จํากัด 
        หลังการฝกอบรมแลวไดดําเนินงานตามแผนที่วางไวดังนี ้
        1.  สรางความเชื่อมั่น   มีการลงพื้นที่ประชุมยอยได 11 กลุม  มีการจัดหาสนิคา มา

จําหนายเพิ่มขึน้ ไดแกขาวสาร ของใชในครัวเรือน   เพิ่มตัวแทนกลุมเพื่อจําหนายสินคายังทําการ
ติดตออยู  ดําเนินการทําแปลงขาวปลอดสารพิษ 

        2. ลูกหนี้สหกรณ ส้ินปบัญชีมีดอกเบี้ยคาง และคาปรับคางลดลงจากเดิม  67%  
ติดตามลูกหนีผิ้ดสัญญา ป 44-49 มาชําระได  43%  ระดมทุนโดยการถือหุนและฝากออมทรัพย
เพิ่มขึ้นได  23%  ฝกอมรมคณะกรรมการ/เจาหนาทีใ่หมีศกัยภาพในการบริหารงานกําลังดําเนินการอยู 

 
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 
  หลังการฝกอบรมแลวไดดําเนินงานตามแผนที่วางไวดังนี้ 
      1.ออกประชุมกลุมยอยเพือ่เรงรัดหนี้และเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกในการ

จัดทํางบประมาณในปตอไป มีแผนการดําเนินงานในเดือนมีนาคม-เมษายน  2552 
            2. วางแผนในการใชงบประมาณที่มีอยูใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก โดย
ใชแนวทางจากขอมูลของปทางบัญชีที่ผานเปนหลัก   กาํลังดําเนินการเพราะจะใชขอมูลตกปกอน
กับการลงประชุมชนกลุมยอยมาเปนแนวทาง 

       3. ติดตามการปฏิบัติงานเรงรัดของเจาหนาที่เพื่อใหการปฏิบัติงานทางดานบัญชใีห
เสร็จสินไดอยางรวดเร็ว ทนัตามระยะเวลาที่ราชการกําหนด   ดาํเนินการแลวเมื่อเดือนมกราคมที่
ผานมา  ทางสหกรณไดดําเนนิการทันตามกําหนดเวลา 

 
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตสหกรณชะอวดพัฒนา จํากดั 
   หลังการฝกอบรมแลวไดดําเนินงานตามแผนที่วางไวดังนี ้
      1.  การระดมทุน โดยการเพิ่มหุนจากสมาชิกมีการประชาสัมพันธโดยการเสวนากลุม

ยอย  แผนพับ  และประชุมกลุม 
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         2.  เพิ่มจํานวนสมาชิก “กองทุนสงเคราะห” สวัสดิการ สมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิม  20%  
โดยผานทางการประชุมกลุม การประชาสัมพันธ และการขยายตอของสมาชิกดวยกนัเอง 

          3. รับฝากเงินออมทรพัย   “เพื่อการศึกษา” โดยเนนการประสานงานกับสถานศึกษา   
จัดทํารายรับเงนิฝาก   โดยลงพื้นที่รับเงินจากโรงเรียนทุกสัปดาห ๆ ละ  15  โรงเรียน 

          4. ระดมฝากจากสมาชิก   เพื่อประโยชนของสมาชิกเปนหลัก    การเขารวมของ
สมาชิกไดไมมากเทาที่ควรเนื่องจากผลทางดานเศรษฐกจิ 

           5.  ระดมฝากจากสมาชิก โดยมีสวัสดิการ มีเงินฝากเพิ่มขึ้นประมาณ   10% ของ
สมาชิก 

           6.  จัดทําสินคาที่จําเปน โดยผานผูผลิตโดยตรง   มีการรับโดยตรงจากบริษัท ไดแก 
ขาวสาร อาหารสัตว 

          7.  เชื่อมโยงเครือขาย จัดสงสินคาที่ตนเองเปนตวัแทนจําหนายใหกับสหกรณอ่ืนๆ  
ไดแก  ขาวสารและอาหารสัตว 

          8. จัดทําแปลงสาธิตอาชีพเสริมจัดทําแปลงปลูกแตงโมและเลีย้งปลาตอนนี้เก็บเกีย่ว
ผลผลิตไปแลว 

           9.  จัดคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบวัตถุประสงคของการใชเงินกูของสมาชิก  เพื่อ
นําปญหามาสูคณะกรรมการดําเนินการ  มีการจัดระบบใหมใหมกีารตรวจสอบเงินกูกอนอนุมัติทกุ
เดือน 

          10. ติดตามการใชเงินกูเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ขอกู  มีการติดตามทกุ
สัญญาเงินกูที่รับเปนเงินสด 

          11. จัดตัง้คณะกรรมการติดตามหนี้สิน(หนี้คาง) มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
หนี้คางแลวและกําลังอยูในระหวางการติดตาม 

          12.  จัดทีมประชาสัมพันธใหกับสมาชิกใหทราบถงึบทบาทของสหกรณ มีการจัด
ทีมงานในการประชาสัมพันธดําเนินการไปแลว   1  เดือน  ในพืน้ที่  3  หมูบาน 
 
             สหกรณการเกษตรศุภนิมิตสหกรณปากพนัง จํากัด 

    หลังการฝกอบรมแลวไดดําเนินงานตามแผนที่วางไวดังนี ้
         1. ระดมทุน  ถือหุนเพิม่  มีหุนเพิ่มแตหุนเดมิก็ลดลงเนื่องจากสมาชิกมีการยายถ่ินและ
เสียชีวิตไป 
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         2.  เรงรัดเก็บหนี้คาง และติดตามลูกหนี้ที่ใกลจะหมดสัญญา สมาชิกมีการเขามาชําระ
และปรับปรุงหนี้ไดแลวประมาณ  76%  และยังคงคางอยูแคบางสวนซึ่งไดมีการติดตามเรงรัดตาม
ระเบียบตอไป 
         3.ฟนฟูกลุมอาชีพ  ใหดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีกลุมอาชีพเขารวมโครงการเพิม่  จาก
การประชุมรวมและอบรมรวม 

        4. ขยายธุรกิจสินคาอุปโภค,บริโภคแตมีการดําเนินการขยายกลุมผูซ้ือ  ขยายตลาดแก
กลุมเครือขาย  และผูบริโภคที่ไมใชสมาชิก  รวมทั้งการติดตอประสานงานกลุมชุมชนอื่นๆที่
ดําเนินการตามโครงการตางๆ  เชน  โครงงานเงินสนับสนุน  SML  เพราะกลุมสมาชิกชุมชนบง
พื้นที่ดําเนินโครงการจัดจําหนายขาวสารในชุมชน  ทางสหกรณไดมีความคิดในการประสานงาน
กับกลุมชุมชนเพื่อเปนตัวแทนรับซื้อจากโรงสีหรือผูขายในฐานะคนกลางเพื่อสรางรายไดใหกับ
สหกรณ 

        5. กําหนดรูปแบบการปฏิบัติงานภายในใหชัดเจน  ไมซับซอน มีการนัดวันประชุม
องคกรทุกเดือนอยางสม่ําเสมอ  มีการแบงภาระงานใหมที่ชัดจนขึ้น และไดรับลูกจางในการสงสินา
เพิ่ม 

       6.  มีการดําเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในที่ดินวางของสหกรณเพื่อเปน
แบบอยางใหกับประชาชนในชุมชน   ขยายธุรกิจเพิ่มรายไดใหกับสหกรณ  ไดแก  มีการทําประกัน
รถ / ประกันชีวิต  และเปนตัวแทนขยายธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค 
 

    สหกรณการเกษตรหัวไทร จํากัด    
      ดําเนินงานตามแผนที่วางไวดังนี ้
       1.  การพัฒนาอาชีพ  ไดสํารวจความตองการของสมาชิกในการประกอบอาชีพที่

เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทพื้นที่และความตองการโดยการประชุมและจัดทําเปนรูปเลม  
วิเคราะหโครงการวางแผนโครงการเสนอโครงการใหกับคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ไดดําเนินการ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ  (เกษตรจังหวัด  ประมง  ปศุสัตวและท่ีดิน)ในการพัฒนาอาชีพ  
กําลังวางแผนการศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับอาชีพเพื่อสรางแนวทางและประสบการณ  มีการจัดทุน
เพื่อสงเสริมอาชีพอยางจริงจังและวางแผนระบบการตลาดใหม 

          2.   พัฒนาคุณภาพชีวติความเปนอยูของสมาชิก  มีการจัดเก็บฐานขอมูลอยางเปน
ระบบและพัฒนาฐานขอมูลใหดีและมีประสิทธิภาพขึ้น 
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         3.  สรางจิตสํานึกความเปนเจาของใหแกบุคคลากรในสหกรณมกีารบรรจุการประชุม
ช้ีแจงหลักการ  วิธีการ  อุดมการณ  ของสหกรณใหกับสมาชิก    ในแผนประจําปเพิ่มสวัสดิการและ
คาตอบแทนแกคณะกรรมการพนักงานและสมาชิก 

         4.  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการใหมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดใหมกีารศกึษา
อบรมจากหนวยงานตางๆ  และจัดใหมกีารทัศนศึกษาดงูานหนวยงานอื่นๆ  จัดซื้ออุปกรณที่มีความ
จําเปนและมีคณุภาพ  มปีระสทิธิภาพในการทํางานตรงกับงานแตละประเภท  ใหความรูเผยแพร
ประชาสัมพันธ  อยางทั่วถึงโดยการประชมุกลุม  จัดนิทรรศการ  ประชุมใหญ  จัดทาํเอกสาร
เผยแพร  การประชาสัมพันธโดยผานวิทยชุุมชน  จัดทําแผนการมาติดตอและใหบริการที่สหกรณ
ใหเปนหมวดหมูอยางเปนระบบ  เปนขั้นตอนมีการจัดทํา  การจัด  5  ส  (สะสาง  สะดวก สะอาด  
สุขลักษณะ  สรางนิสัย  ) 

         5.  พัฒนาธุรกิจใหมกีารดําเนินการอยางมปีระสิทธิภาพ  โดยการเปดรับสมาชิกสบ
ทบและกําหนดการใชบริการ  จัดใหมกีารจําหนายสินคาถึงหมูบานสมาชิก  มีการระดมหุนและเงิน
ฝากเพิ่มขึ้น ประสานงานกับสหกรณตางๆในการสรางเครือขายทางธุรกิจ 

 
  เครือขายกลุมสัจจะ ฯ  จ.นครศรีฯ   
      ไดดําเนินงานตามแผนทีว่างไวดังนี ้
       1.  สรางความเขาใจกับสมาชิก/พูดคุยกับแกนนําชุมชนใชการสื่อสาร  มีการดําเนินการ

ประชุมเครือขายในทกุเดือนและมีการสรุปการประชมุแจกใหกับเครือขายทุกเครือขายเก็บไวที่กลุม
เพื่อสรางความเขาใจรวมกนั 

       2.  ประชุมปรึกษากรรมการติวเขม  มกีารดําเนนิการอบรมในเรื่องของการทําบัญชี
เพิ่มเติมใหกับสมาชิกเครือขายในรูปแบบการทําบัญชีอยางงาย 

       3.  เชิญวทิยากรใหความรู (วันปนผลใหญ/วิสามัญ)  ไดมีการสํารวจความตองการใน
การเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องตางเพื่อที่จะเชิญวิทยากรที่มีความชํานาญในเรื่องนั้นๆมาใหความรูในวนั
ปนผล 

        4.  การสงเสรมิอาชีพใหกับสมาชิก ลดรายจายในครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกจิ
พอเพียง  มีการวางแผนการสงเสริมอาชีพใหกับสมาชิก ลดรายจายในครัวเรือนตามแนวคดิ
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับทกุกลุมโดยใหเร่ิมดําเนินการจากคณะกรรมการกลุมกอน 

        5.  จําหนายขาวสารใหกับสมาชิกในกลุม  มีการจัดการในเรื่องของธุรกิจขาวสารโดย
ใหแตละกลุมสํารวจความตองการของสมาชิกและดําเนนิงานผานทางเครือขายวัดปายาง 
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       6.  เผยแพรขอมูลสูสารธารณชน  มีการจัดทําขอมูลทางธุรกิจใหกับเครือขายภายนอก
หลังจากที่ดําเนินงานภายในเครือขายตนเองอยางเขมแข็ง 

 
สกต.นครศรีธรรมราช 
 ไดดําเนินงานตามแผนที่วางไวดังนี้  
         1. แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ  โดยการโฆษณาทางวิทยุในชุมชนตางๆ  (อาทิตย

ละ  1  คร้ัง)  ปายประชาสัมพนัธ  ปายสํานักงานตามสาขาตางๆ  วารสารแผนพับ  (เดือนละ  1  คร้ัง)  
หีบหอ ถุงบรรจุ  ผลิตภัณฑ ใหมีตราสกต.นศ. 
           2.  แผนสรางเครือขาย  ใหแตละคลังดําเนินการประสานงานทั้งในชุมชนและ
หนวยงาน องคกร ตางๆในการเชื่อมธุรกิจ 

          3.  จัดการฝกอบรมสมาชิกใหรูจกั สกต.มากขึ้น  มีการบรรจุแผนการอบรมในวาระ
การประชุมเพือ่เสนอใหมีการอบรมพัฒนาคุณคาผูนําใหกับทุกคลัง  โดยเริ่มจากคลังที่มีความพรอม
กอน 

          4.  ทําการตลาดเชิงรุก   ใหคณะกรรมการและสมาชิกผูจัดการมีการจัดทําตลาดเชิงรุก
เพิ่มขึ้น 

          5.  บริการสินคาใหมากชนิด (แบบสอบถาม)  มีการทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความ
คิดเห็นของสมาชิกและประชาชนในชุมชนเรื่องสินคาที่สนใจตองการซื้อ 

          6.  จัดหาวัสดุสํานักงานใหพรอมในการใชงาน  มกีารจัดซื้อคอมพิวเตอรใหกับทุก
คลังในการจัดเก็บขอมูล 

          7. ใหสวัสดิการกับฝายบริหาร/ฝายจดัการ/สมาชิก/ชุมชน  รางระเบียบและเสนอในที่
ประชุมเรื่องการใหสวัสดิการกับฝายบริหาร/ฝายจัดการ/สมาชิก/ชุม 

          8.  รับการสนับสนุนจาก ธกส.,สหกรณจังหวัดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มีการติดตามการวิจยัการทําไวรมังคุด  การพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรพนักงาน
การตลาด 

          9.  สรางเครือขายจุดกระจายสินคา และจําหนายสนิคาใหเทากับทองตลาดหรือต่ํา
กวามีการตดิตอกับกลุมธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนเพิ่มเติม และการจําหนายสินคาที่มรีาคาถูกกวา
ทองตลาดบางชนิด 

         10.  สนับสนุนการอยูอยางพอเพยีงและสรางใหสมาชิกชวยกันปลูกปาเพิ่ม/สนับสนุน
การไมตัดไมทาํลายปา   และฟนฟูพัฒนากระบวนการประกอบอาชีพใหลูกคา (อบรมปาลมหลังน้ํา
ลดหรืออาชีพอ่ืนๆ) 
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         11.  ใหอํานาจผูจัดการ ผูชวยในการลดราคาและใหเจาหนาที่คลัง  ประชาสัมพันธ
สินคาไปในตวั  พูดคยุกับลูกคาเยอะๆพรอมทั้งปรับปรุงบุคลิกเจาหนาที่ใหยิ้มแยมแจมใส  พูด
เพราะ  และใหกรรมการ/พนักงานลงพื้นที่เยี่ยมลูกคา  เพื่อจะไดชวยแกปญหาการจําหนายสินคา 

 
เครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ ต. เขาขาว   
   ไดดําเนินงานตามแผนทีว่างไวดังนี้  ในการดาํเนนิการฝกอบรมกลุมเครือขายเขาขาวมี

การวางแผนการดําเนินงานไวในการพัฒนากลุมหลายดานดวยกนั  แตเนื่องจากเปนการอบรมใน
ระยะสั้นจึงยังไมเปนผลที่ปรากฏที่ชัดเจน  แตจากการอบรมทางเครือขายก็วางแผนงานไวดังนี้     

      1. ธนาคารหมูบานไสสาน 
1. อบรมเพิ่มศักยภาพสมาชกิ 
2. อบรมกรรมการเพิ่มศักยภาพ 
3.มอบหมายภาระหนาทีด่ําเนินการติดตามประเมินผล 

      2.  สกย.เกษตรสัมพันธ 
  1. อบรมพัฒนาความรูความเขาใจองคกร หนาที่ความรับผิดชอบ 

2. โครงการสนับสนุนสงเสริมอาชีพสมาชิก 
3.โครงการลดตนทุนการผลิตโรงงาน 

     3. สกย.นิคมเกษตรพัฒนาจํากัด 
1. โครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกใหแกสมาชิกเกี่ยวกบัหลักการสหกรณ 
2. โครงการจัดประชุมเครือขายขยายการตลาดยางพารา 
3.โครงการลดตนทุนในการผลิต  เชน 
  3.1  ปรับปรุงคุณภาพเตารมควัน 
  3.2  ปรับปรุงคุณภาพในการใชนําใหนอยที่สุด 

    4. สกย.ไสสาน 
1. โครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกในการพัฒนาของคณะกรรมการและสมาชิก 
2. โครงการตอเติมโรงเรือนกับสตอกยางแผนดิบที่รับซื้อจากคนในชุมชนและเก็บ

สินคาไวขายใหกับสมาชิก 
3.  โครงการขยายหองรมเพือ่จะไดเปดรับสมาชิกเพิ่ม  เนื่องจากปจจุบนัสกย.ไม

สามารถรับสมาชิกเพิ่มไดทั้งที่ประชาชนในทองที่ตองการเขารวมเปนสมาชิก สกย.ดวย 
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเขาขาว   
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ในการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีเขาขาวนั้นเพื่อเปนการสราง กระบวนการ
ในการเรียนรูใหกับกลุมในเครือขายเขาขาว  ดังนั้นเพื่อใหงานที่จะดําเนินการตอไปไดดีและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจึงมีแผนงานโดยใหคณะกรรมการเขารวมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานใน
ทุกๆเดือน 
 
องคความรูจากการวิจัย 
                       จากการดําเนินงานวิจยัทําใหไดองคความรูที่พบหลังจากการประเมินผลไดครบทุก
ขั้นตอนดังนี้  
                        1.  ไดรูปแบบของการเชื่องโยงเครือขาย  ในระบบใหญคือเครือขายคุณคา จังหวดั
นครศรีธรรมราช ที่มีสมาชิกเปนกลุมสหกรณ เครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีความเขาใจ
ในบทบาทของเครือขายคุณคา มากขึ้น พรอมไดวางแผนงานเพื่อขยายโอกาสการพัฒนาขบวนการ
สหกรณในจังหวัดนครศรีธรรมราชตอไป  
                        2.  เคร่ืองมือหรือหลักสูตรการพัฒนาผูนาํคุณคาสหกรณ   ที่ไดมีเนื้อหาสาระในสาม
ดาน คือ    
                                2.1 ดานการสรางจิตสํานึก  ผูนําใหมีความรวมมือบนวิถีสหกรณ  ผูนําจึงตองมี
ความรูในประวัติสหกรณความเปนมาของความรวมมือกันแบบสหกรณและความมานะอดทนวิธี
คิดของผูนําสหกรณและผูนําอันเที่ยงธรรม แหงเมืองรอชเดล  กับผูนําที่คนไทยและนักสหกรณตอง
รูคือองคพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 หรือในหลวงกับสหกรณ   เนื่องจากพระกรณียกิจหลายประการที่
ไดเปนตัวอยางงานสหกรณและวิธีคิดที่ผูนําคุณคาสหกรณตองเขาใจประจวบกับเหตุการณความ
แตกแยกในทางการเมืองของสังคมในปจจุบัน ที่ทําใหคนไทยแตกแยกกันมากขึ้นในเนื้อหาสวนนี้
ไดผสมเหตุการณในปจจุบันของสังคมไทยเขาผสมผสานดวยและการที่จะรวมมือแบบสหกรณไดก็
ตองม หลักการสหกรณ 7 ประการเปนหลักในการปฏิบัติของผูนํา  และการตั้งจิตปฏิธานรวมกันใน
เนื้อหาของพิธีเทียนแหงปญญาตามแนวคิดของทฤษฎีเทียน   
                                 2.2 ดานผูนําคุณคาสหกรณ   เปนเนื้อหาสระที่เนนใหผูนําไดเขาใจและเรียนรู
คุณสมบัติของผูนําคุณคาสหกรณควรจะมีคุณสมบัติดานใดบาง  ในดานจริยธรรมและพื้นฐานของ
ผูนําที่ ความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นํามาใชกับหลักการสหกรณอยางสอดคลองและ
การมีชีวิตอยางมีความสุขของมนุษยดวย ดัชนีวัดความสุข พรอมกับไดเรียนรูตัวอยางผูนําอยาง
วิทยากรตัวอยางคุณประยงค รณรงค และพระสุวรรณ คเวสโก  ตางมีวิธีคิดและตัวอยางที่ปฏิบัติให
เห็นแกผูนําสหกรณไดหลังจากฝกอบรมผูนําคุณคาสหกรณแลวไดมีสหกรณหลายกลุมที่ไดนํา
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แบบอยางการฝกอบรมไปพัฒนาสมาชิกและพาไปศึกษาดูงานที่ศูนยเรียนรูบานไมเรียงของคุณ
ประยงค รณรงคและเครือขายกลุมสัจจะฯ ณ วัดปายาง    
                           2.3  ผูนําคุณคากับการพัฒนาสหกรณ  ผูนําสหกรณนอกจากมีคุณสมบัติผูนําคุณคา
แลวตองมีความรูความเขาใจและทักษะในการบริหารงานในภาวะที่สังคมและเศรษฐกิจมีการ
เปลี่ยนอยางรวดเร็วฉะนั้นความรูในดานการบริหารจัดการสหกรณ  การรูจักวิเคราะหองคกรไดทํา
ใหผูนํามีการวางแผนและแกปญหาไดถูกตองในขณะเดียวกันการไดมีการศึกษา ดูงาน การ
ประเมินผลองคกรและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกรและนอกองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู 
สามารถนําไปบริหารการเปลี่ยนแปลงของปญหาดานตาง ไดพรอมกับมีความเขาใจและวาง
แผนการเชื่อมโยงเครือขายในระดับตาง ๆ ไดจนกอใหเกิดประโยชนในองคกรไดดี   
                     3. กระบวนการฝกอบรม   จากผลการดําเนนิงานวจิัยไดทดลองรูปแบบของการ
ฝกอบรมตามที่ภาคีพันธมิตรตองการ เสนอแนะไวตามกาํลังงบประมาณและตองการที่จะใหผูนํา
สมาชิกสหกรณไดเขาฝกอบรมจํานวนมาก ๆ  จึงเสนอแนะไว ใหมีการฝกอบรมแบบ 2 วันและ3 
วัน  ตามที่ไดนําเสนอไวในตารางที่ 6 และที่ 7 และปรากฏวาเมื่อไดประเมินผลการฝกอบรมแลว
การฝกอบรมแบบ ใชเวลา 3 วันทําใหผูเขารับการฝกอบรมพอใจและสามารถมีทักษะ ความเขาใจ
และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงการดําเนนิงานในองคกรสหกรณไดดกีวา 
                           4. รูปแบบการติดตามประเมินผล   การดําเนินงานวิจัยไดวางกรอบการติดตาม
ประเมินผลตามแนวคิดการประเมินผลประสิทธิภาพของการฝกอบรมแบบผสมผสานจากแนวคิด
ของเคิรกแพ็ททริค และแบบเสริมพลังของเดวิด เฟทเธอรแมน   คือการประเมินระหวางการ
ฝกอบรมและหลังการฝกอบรม เพื่อใหไดผลลัพธตามเปาหมายของการวิจัยในดานตางๆ ดังนี้  
                            4.1  ประเมินความพอใจหรือปฏิกิริยาตอบสนอง ( Reaction Evaluation )        เปน
การตรวจสอบความรูสึกหรือความพอใจของผูเขารับการอบรม วามีความพอใจหรือไมตอส่ิงที่
ไดรับจากการอบรมและมากนอยเพียงใด  การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น  ตองการไดรับขอมูล
ที่เปนปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรม  ที่มีความหมายและความเปนจริง  เพราะขอมูล
เหลานี้จะเปนตัวบงชี้ประสิทธิผลของการฝกอบรมอันดับแรก มีอยูบอยครั้งที่ผูบริหารตัดสินใจให
ลมเลิก  โปรแกรมการฝกอบรมเสีย  หรือไมก็ตัดสินใจใหดําเนินการฝกอบรมตอไป  โดยอาศัย
ขอมูลที่ไดจากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเปนพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงแกไขในการอบรมตอ 
ๆ ไปถามีการฝกอบรมหลาย ๆ รุน สําหรับการฝกอบรมผูนําคุณคาสหกรณใหกับภาคีพันธมิตรของ
เครือขายคุณคาไดใชการประเมินดวยแบบสอบถามและการสังเกตของทีมวิจัยที่จัดการฝกอบรม 
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                             4.2  ประเมินการเรียนรู (Leaning Evaluation ) เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมทั้ง
ดานความรู (Knowledge)  ทักษะ (Skills)  และเจตคติ  (Attitude)ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู
และทักษะอะไรบางและมีเจตคติอะไรบางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนั้นเพราะความรู ทักษะ เจต
คติ ลวนเปนประกอบพื้นฐานสําคัญ ที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของผูเขา
รับการฝกอบรมหลังจากการอบรมและเชื่อมตอกับหวัขอตอไป สําหรับการฝกอบรมผูนําคุณคา
สหกรณไดใชทั้งแบบสอบถามและการสะทอนความรูความเขาใจในการเนื้อหาสระและกิจกรรม
ตางๆ ใหสะทอนความเขาใจดวยการสรุปหรืออภิปรายในแตละเนื้อหาซึ่งไดกลาวไวในแผนการ
ฝกอบรมและแสดงใหเห็นในภาคผนวกที่ 3 ที่แสดงใหเห็นวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและ
ความคิด   ทักษะการปฏิบัตใินแผนงานตาง ในการนําไปดําเนินงานในองคกรตอไปออกมา 
                               4.3 ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม  (Behavior Evaluation)     
เปนการตรวจสอบวาผูผานการฝกอบรมไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานไปในทิศทาง
ที่พึงประสงคหรือไมการประเมินผลในขั้นนี้นับวายาก และใชเวลามากกวาการประเมินผลในสอง
ขั้นแรง  เพราะจะตองออกไปติดตามประเมินผลในสถานที่ทํางานจริงๆ ของผูเขารับการฝกอบรม
ซ่ึงจะมีคําถามอยูหลายขอ  ที่ผูประเมินตองตอบใหไดเสียกอน  เชน ควรจะออกไปประเมินผล
อยางไร  (1  เดือน หรือ  3  เดือน  หรือคร่ึงปหรือ  1  ป  ภายหลังจากการฝกอบรม)   การเก็บขอมูล
จากใครจึงจะเชื่อถือไดมากที่สุด (จากผูบังคับบัญชา  จากเพื่อนรวมงาน  จากผูใตบังคับบัญชา  หรือ
จากผูเขารวมการฝกอบรม) ควรจะไดวัดพฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและ
หลังการฝกอบรม  สําหรับระยะเวลาระหวางการฝกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝกอบรมนั้น
ควรจะใหหางกันพอสมควร  เพื่อใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไดเกิดขึ้นจริงๆ  
ทางที่ดีควรจะประเมินหลายๆ  คร้ังเปนระยะๆ  ไปเชนประเมินทุก  3  เดือน  และควรจะไดเก็บ
ขอมูลจากหลายๆ  แหลง  เชน  จากผูบังคับบัญชาจากเพื่อนรวมงานและจากกลุมผูที่ผานการอบรม 
                                4.4  ประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร  (Results Evaluation)    เปนการ
ตรวจสอบวา   ผลจากการอบรมไดเกิดผลดีตอองคกร หรือผลกระทบตอองคกร  ในลักษณะใดบาง  
คุณภาพขององคกรดีขึ้น  หรือมีคุณภาพขึ้นหรือไมในการประเมินผลโครงการฝกอบรม  ควร
ดําเนินการประเมินประสิทธิผลของการอบรม  4  ลักษณะ  ที่จะใหรูวาการฝกอบรมไดกอใหเกิดผล
ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับหนวยงานจนเปนผลวาองคกรสหกรณและเครือขายไดผลลัพธตางๆ   เชน  
การลดคาใชจาย การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน  การเพิ่มปริมาณการขายและการผลิต  อัตรา
การลาออกลดลง  การเพิ่มขึ้นของสมาชิก  การติดตามหนี้ไดเพิ่มขึ้น เปนตน    ซ่ึงนับวาเปนการ
ประเมินผลที่ยากที่สุด  เพราะในความเปนจริงนั้น  มีตัวแปรอื่นๆ  อีกมากมายนอกเหนือจากการ
ฝกอบรมที่มีผลกระทบตอหนวยงานและตัวแปร  “เหลานั้น”  บางทีก็ยากตอการควบคุม  ฉะนั้น
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อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับหนวยงานในทางที่ดีสรุปไดวาเปนผลจากโปรแกรมการฝกอบรม   สําหรับ
การประเมินผลลัพธของกลุมสหกรณและเครือขายที่ไดจากฝกอบรมในการดําเนินงานวิจัยไดแสดง
ไวในตาราง 7 ภาคผนวกที่ 2    ทีมวิจัยไดลงไปติดตามประเมินผลรวมกับเจาหนาที่สหกรณจังหวัด
ที่รับผิดชอบตามกลุมสหกรณตางๆ พรอมกับเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ ดวยวิธีการจัดเวทีใน
กลุม การสังเกตและสอบถามสัมภาษณ พรอมกับใหกําลังใจ ขอเสนอแนะปญหาการปฏิบัติงานที่
ตองใชเวลาจึงจะสําเร็จได    พระสุวรรณ คเวสโก   เจาอาวาสวัดปายาง   ในฐานะเปนผูเชียวชาญ
ของทีมวิจัยและเปนที่ปรึกษาเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกลาว
กับทีมวิจัยเมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2551  ไววา  งานฝกอบรมจะสําเร็จไดตองมีการประเมินผล
ติดตามหลังจากฝกอบรมแลว  สวนใหญ องคกร หนวยงานตาง ๆ ท่ีสงเกษตรกร สมาชิกสหกรณเขา
มาฝกอบรม  นอกจากไมคัดเลือกผูท่ีตองการจะเขาฝกอบรมดวยความสมัครใจ เขาใจแลว ยังไมเคย
ไดติดตามดูวา  ผลจากนั้นมันเปนอยางไร  มีแตจะใหมีการฝกอบรมกันเพื่อใหงบประมาณไดใชไป    
หรือใหเห็นวาไดทําภารกิจกันแลว  มันไมไดผลหรอก  อาตมาเองก็ไมสามารถไปติดตามไดเม่ือทํา
การฝกอบรมใหไปแลว  ตองใหหนวยงานนั้นละทําการติดตามแลเอาเอง    เนื่องจากเครือขายกลุม
สัจจะฯ ไดเปนศูนยการฝกอบรมเกษตรกรในหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  เปนประจํา  จึงเปนเหตุให
ทีมวิจัยจึงไดจัดทํากระบวนการฝกอบรมที่มีการประเมินผลหลังการฝกอบรมและซึ่งแสดงตาม
กรอบการติดตามประเมินผลตามตารางที่ 1  

                สรุป ผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้พบจากการสรางหลักสูตรและ
กระบวนการฝกอบรมพัฒนาผูนํากลุมสหกรณและเครือขายตางๆ ใหมีจิตสํานึกความรวมมือตาม
แนวทางสหกรณแลวยังยังไดทําใหเกิดผลลัพธที่ทําใหกลุมองคกรที่เขารวมอบรมและมีการรูปแบบ
ความรวมมือเชื่อมโยงเปนเครือขายระดับยอยในกลุมสหกรณที่มาจากการจัดตั้งการอดูแลของ
องคกรที่เล้ียงเดียวกัน ใกลชิดกันมีลักษณะการดําเนินงานคลายกันหรืออยูในตําบลเดียวกันและใน
รูปแบบเครือขายระดับจังหวัด  คือเกิดรูปแบบใหมของเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มี
กิจกรรมทางดานวิชาการ ดานสังคมใหกับภาคีพันธมิตร    จากผลการประเมินการฝกอบรมตาม
หลักสูตรพบวาไดรับการตอบรับความพอใจ สรางความตระหนักใหกับสมาชิกผูเขารวมอบรม  การ
มีพฤติกรรมที่ตอบกลับที่ตองการจะนําไปสูการฝกอบรมใหสมาชิก และใหมีการขยายผลในป
ตอไปใหกับผูนําที่ไมไดรับการฝกอบรม  โดยการดําเนินการในครั้งนี้ก็ไดมีการประเมินผลใน
รูปแบบผสมผสานทั้งในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ การติดตามแบบเสริมพลัง  (Empowerment)   
จนผูฝกอบรมสามารถอธิบายความภูมิใจและนําเสนอผลงานของตนเอง ในขณะที่ทีมงานผูประเมิน
กลายเปนผูคอยหนุนเสริมการแกปญหาที่ติดขัดในการดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว   มากกวา
การประเมินเพื่อจับผิด   การใชการสังเกตปรากฏการณจริง  เชิงรูปธรรมหลักฐานที่แสดงใหเห็น  
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วางานวิจัยไดขอเสนอตัวแบบในการพัฒนาผูนําสหกรณใหมีคุณคาตามวิธีการสหกรณซ่ึงมี 
เครื่องมือ หรือหลักสูตร  กระบวนการฝกอบรมพัฒนาจิตสํานึกความรวมมือแกผูนําสหกรณ   
นําไปใชในการพัฒนา กลุม องคกร สหกรณ เครือขาย ใหเปน องคกรคุณคา  กลุมคุณคา เครือขาย
คุณคา  และเชื่อมโยงทุกหนวยองคกรใหเปนเครือขายคุณคาในระดับจังหวัดหรือประดับประเทศ
ตอไป ตอไป เพื่อการบรรลุตามปณิธานของเครือขายคุณคานครศรีธรรมราช ที่จะทําใหเกิดวงสัมพันธ
เชิงคุณคา ของกลุมองคกรพันธมิตรในระยะยาว ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงเนนการเรียนรู สู
ประสิทธิภาพขององคกรพันธมิตรและคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกอยางยั่งยืน 



129 
 

บทที่  5 
 

สรุป และขอเสนอแนะ 
 
สรุป 
    การวิจัยและพัฒนารูปแบบเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปนการตอ
ยอดจากงานวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ป 2549  เนื่องจากภาคี
พันธมิตรหรือสมาชิกของเครือขายตองการที่จะใหผูนํากลุมองคกร สหกรณและเครือขายเปนคนมี
จิตสํานึกความรวมมือบนวิถีสหกรณมากขึ้น มีความเขาใจและพรอมทักษะการรับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงซับซอนของสังคมเศรษฐกิจในปจจุบัน   สามารถที่จะขับเคลื่อนสหกรณและเครือขาย
ใหบรรลุเปาหมายรวมกันและทําใหสมาชิกมีความสุขสงบรมเย็นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงคของการวิจัยจึงมีดังนี้  

1. เพื่อพัฒนารูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการในการปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกผูนํา
กลุมสหกรณและเครือขายในจังหวัดนครศรีธรรมราช   

2.  เพื่อเสนอทางเลือกสําหรับรูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการในการปลูกฝงจิตสํานึก
ความรวมมือแกผูนํากลุมสหกรณเครือขาย จังหวัดอื่น ๆ ตอไป 

3.  ประเมินผลกระทบของกระบวนการพัฒนาผูนําที่มีตอการดําเนินการของกลุมสหกรณ
และเครือขายคุณคานครศรีธรรมราช  

 
              ผลของการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงปรากฏ
ผลการวิจัยดังนี้  
                   1.  บริบทของกลุมสหกรณและเครือขายคุณคา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
                      ผลการวิจัยพบวากลุมองคกร สหกรณและเครือขาย ที่เปนภาคีพันธมิตรของเครือขาย
คุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สามารถแบงได 2 ระดับ คือเปนเครือขายคุณคา ระดังจังหวัดและ
ระดับตําบลที่มีอยูเดิม     ระดับกลุมสหกรณที่ไดเขามาเชื่อมโยงกันใหมหลังการฝกอบรม  ซ่ึงมี
สภาพการดําเนินงานกอนการฝกอบรมดังนี้  
                     1.1  เครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช   ไดกอตั้งขึ้นจากการวิจัยการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2549  ไดพบวามีองคกรเครือขาย 3 เครือขาย คือ
เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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เครือขายผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช และเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ  เขา
ขาว    มีแนวคิด เปาหมายการดําเนินงานเพื่อแกปญหาความยากจนใหกับสมาชิกกลุม ตามแนวคิด
เครือขายคุณคาเพื่อใหเกิดความยั่งยืนขององคกร ใน3 มิติ ดังนี้  
                        1.1.1  มิติการแกปญหาความยากจนทางดานเศรษฐกิจ  เชนการทํากิจกรรมทางธุรกิจ
ชุมชน การตลาด การผลิต  การออมเงิน การใหกูยืมแกสมาชิก และมีสวัสดิการตั้งแตเกิดจนตาย  
ไดแกเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และเครือขายผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ทําหนาที่ดานการตลาด 
                         1.1.2   มิติการแกปญหาความยากจนทางดานปญญา ความคิด  เชน สมาชิกเครือขาย
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  การประชุมเครือขายทุกเดือนเปนประจํา เพื่อรวมกันการแกปญหาของกลุม
สมาชิกของเครือขายได  มีปรัชญา  วิสัยทัศน  เปาหมายของเครือขายที่รวมกับสมาชิกอยางชัดเจน
ซ่ึงเปนกิจกรรมปรกติของ 3 เครือขาย แตในเครือขายผลิตภัณฑชุมชน จะมีการประชุมกลุมสมาชิก
กันไมทุกเดือน  2-3 เดือนครั้งตามที่นัดหมายกัน 
                          1.1.3  มิติการแกปญหาความยากดานสังคม/การมีเพื่อนมาก    ทุกเครือขายใน
เครือขายคุณคา มีกลุมสมาชิกที่แนนอน เปนจํานวนมาก  และมีระบบระเบียบในการบริหารจัดการ
กลุมสมาชิกแบบมีสวนรวม สามารถทําใหแกปญหาทางดานสังคม คือไดรวมกันคิดรวมกันทําใน
ขณะเดียวกันไดรวมกับองคกรอื่น ๆ ภายนอกเขารวม จนสามารถดําเนินงานไดในหลายดาน เชน
การตั้งศูนยเรียนรู ฝกอบรมทางดานเกษตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือขายกลุมสัจจะฯ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช    การแกปญหากลุม องคกรในระดับพื้นที่ของเครือขายตําบลสหกรณ
เฉลิมพระเกียรติ เขาขาว และ เครือขายผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                           ลักษณะองคกรสมาชิก หรือภาคีเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจาก  
3  เครือข ายที่กล าวมาแลว    ยังรวมถึงองคกรภาครัฐ  ไดแก สํ านักงานสหกรณจั งหวัด
นครศรีธรรมราช สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว   และ
สํานักวิชาการสหกรณ (สว.สก.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  แตในลักษณะการบริหารจัดการ
เครือขายคุณคายังไมมีปรัชญา วิสัยทัศนและเปาหมายในการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม เปนแตเพียง
การประสานงาน เพื่อแกปญหาใหกับภาคีสมาชิกในเชิงวิชาการหรือสังคม เทานั้น 
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                   1.2  กลุมสหกรณสงเคราะหกองทุนสวนยาง (สกย.)  5  สหกรณ ไดแกสหกรณกองทุน
สวนยางไสกรูดการเกษตร จํากัด  สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองแดงสามัคคี จํากัด   สหกรณ
กองทุนสวนยางหางสาน จํากัด สหกรณกองทุนสวนยางบานวังธน จํากัด  และสหกรณกองทุนสวน
ยางบานชายเขา  จํากัด  สภาพการดําเนินงาน สามารถแกปญหาราคายางพาราที่ถูกพอคาคนกลางเอา
รัดเอาเปรียบในการรับซื้อน้ํายางพารา  สหกรณสามารถสนองความตองการของสมาชิกในดาน
สินคาอุปโภคบริโภค วัสดุการเกษตร บางสหกรณสรางสวัสดิการใหสมาชิกได   คณะกรรมการ
ดําเนินงานของสหกรณจะมีความเขาใจในบทบาทหนาที่พอสมควร   จุดออนของสหกรณสวนใหญ
มีการประสานงานระหวางองคกร สหกรณตาง ๆ นอย  ดวยเหตุผลวาสหกรณสวนใหญจะมีสถาน
ที่ตั้งสํานักงานในที่หางไกลความเจริญ (ในปาลึก)  การรับรูขอมูลขาวสารภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจการเมืองทําไดนอย  มีพนักงานเจาหนาที่นอยการบริหารงานการเงิน
ยากลําบาก ขาดการเชื่อมโยงกับสหกรณและองคกรอื่น  

       1.3  สหกรณการเกษตรหัวไทย จํากัด    สภาพการดําเนินงานในสหกรณ 
                  สหกรณการเกษตรหัวไทร จํากัด เปนสหกรณการเกษตรขนาดใหญ มีสถานที่ตั้งเปน
ของตนเองสามารถดําเนินกิจกรรมตอบสนองสมาชิกไดมาก และมีเงินทุนพอเพียงในการบริหารแม
จะมีการขาดแคลนในบางชวงก็สามารถแกปญหาได  คณะกรรมการดําเนินงานมีความสามัคคี
รวมมือกันเปนอยางดี  สหกรณไดตอบสนองการแกปญหาใหกับสมาชิกสหกรณไดครบวงจร
เพื่อใหสมาชิกกลุมมีความเปนอยูที่ดีขึ้นจึงมีการจัดสวัสดิการใหสมาชิกได   ความออนแอของ
สหกรณสวนใหญในดานการพัฒนาอาชีพสมาชิกที่มีการวางงานจํานวนมากหลังจากวิกฤตการทํา
นากุงเกิดขึ้น  ในอําเภอหัวไทรและบริเวณใกลเคียง    สหกรณจึงตองหาวิธีการสรางอาชีพเสริมเพื่อ
เพิ่มรายไดใหกับสมาชิกและสรางฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น  โดยการใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
ประหยัด   ปญหาบุคลากรในสหกรณขาดจิตสํานึกความเปนเจาของสหกรณ   ระบบการบริหารการ
จัดการยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  สมาชิกสหกรณ และพนักงานเจาหนาที่มีความรูความเขาใจ
ในหลักการและวิธีการสหกรณนอยทําใหดําเนินงานสหกรณใหพัฒนาอยางเชื่องชา และปญหาใน
ดานการเชื่อมโยงกับเครือขายกับสหกรณ หนวยงานอื่น ๆ ที่ไมชัดเจน 
               1.4  เครือขายสหกรณการเกษตรศุภนิมิต  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
                   หนวยงานสหกรณการเกษตรศุภนิมิต ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอยู  4  สหกรณ  คือ  
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา  จํากัด  สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเชียรใหญ  จํากัด  
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ  จํากัด  สหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนัง จํากัด  เดิม
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเหลานี้ไดมีความสัมพันธกันอยูบางแลว  เนื่องจากเปนสหกรณที่มีมูลนิธิ
ศุภนิมิตแหงประเทศไทย เพราะมูลนิธิเห็นวาแนวคิด วิธีการ อุดมการณสหกรณมีหลักการที่ตรงกับ
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หลักการของมูลนิธิที่ตองการใหสมาชิก ประชาชนมีการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันจึงไดจดทะเบียนกลุมสมาชิกของมูลนิธิเปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร ทั้ง ๆ ที่บาง
สหกรณสมาชิกไมไดเปนเกษตรกรทั้งหมด เชนสหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนัง จํากัด  ที่ใน
ปจจุบันมีสมาชิกเปนกลุมอาชีพตางๆ หลายกลุม    ฉะนั้นในหลายสหกรณที่ดําเนินงานไปไดดี
สามารถแกปญหาสมาชิกไดครบวงจรและสามารถสรางกลุมอาชีพใหแกสมาชิกไดดี เชนสหกรณ
การเกษตรศุภนิมิตชะอวดจํา กัด     สหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนัง จํากัด   สวนปญหาอุป
สรรคของสหกรณการเกษตรศุภนิมิตสวนใหญ     สมิชกและคณะกรรมการดําเนินงานไมเขาใจใน
หลักวิธีการสหกรณ     เนื่องจากพื้นที่สหกรณกวางเปนระดับอําเภอ และมีกลุมมากขาดการ
ประสานงานไดทั่วถึง   คณะกรรมการดําเนินงานขาดความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนในการ
ประสานงานกับเจาหนาที่ของสหกรณ  สหกรณจะขาดการประสานงานรวมมือกับสหกรณและ
องคกรอื่น ๆ  จึงขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขาดมิติทางสังคมและปญญาความคิดในการแกปญหา
ความยากจน   ดังนั้นเพื่อใหดํารงอยูไดโดยตัวเองของสหกรณทั้ง 4  ก็ตองมีการเชื่อมโยงเครือขาย
กันใหมากขึ้น พรอมกับการเชื่อมโยง กลุม องคกร สหกรณอ่ืน ๆ  เขาดวยถือเปนภารกิจหลักที่ตอง
ทําใหสําเร็จใน 2-3 ป ก อนที่มูลนิธิศุภนิมิตจะถอนตัวออกไป   ถาไมเตรียมตัวพึ่งตนเองและกลุม
เพื่อนสหกรณดวยกันจะทําใหเกิดปญหาการดําเนินงานของสหกรณมีปญหาไดเชนสหกรณ
การเกษตรศุภนิมิตรปากพนัง จํากัด  เมื่อประมาณป พ.ศ. 2549-2550  ตองประสบการขาดทุน จาก
ติดตามหนี้คางชําระไดยากและคณะกรรมการดําเนินงานขาดจิตสํานึกความรวมมือตามแนวคิด
สหกรณทําใหไมใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ของสหกรณสหกรณ 
                   1.5  เครือขายสหกรณการเกษตรลูกคา ธกส. จังหวัดนครศรีธรรมราช ( สกต. )  
                 การดําเนินงานสกต.นครศรีธรรมราช ปจจุบันมีสมาชิก 100,642 คน ใน 16 อําเภอ 
ดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการดําเนินงาน  15 คน เปนผูประสาน และมีเจาหนาที่ในคลัง
ยอย 1 คน  เปนหนวยประสานงานกลาง และดําเนินงานกับคลังยอยในตางอําเภอ กับตัวคลังใหญ
คือ สกต.นครศรีธรรมราช ไดดําเนินธุรกรรมทางการคาขายวัสดุอุปกรณการเกษตรทุกชนิดที่
สมาชิกตองการและรับซื้อผลผลิตยางเชน ยางพารา มังคุด ถามฤดูกาลไดอยางทั่วถึงทําใหเกิดผล
การดํา เนินงานไดดีและมีจํ านวนสมาชิกมากที่ สุดในประเภทสหกรณตาง  ๆในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงมีทุนดําเนินงานของสหกรณเพิ่มมากขึ้น  สามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น    
สําหรับความออนแอของสหกรณสวนใหญเกิดจากตัวผูนํา คณะกรรมการดําเนินงานมีเวลาในการ
ทํางานที่จํากัด และการขาดความรูความเขาใจในการที่จะพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรื่องได   จึง
ตองการที่จะพัฒนาความเขาใจในหลักวิธีการสหกรณของการเปนผูนําสหกรณ  เพราะเห็นวาความ
เคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมทางการเมือง  การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหมจะเปนฐานที่ดีเนื่องจาก
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รัฐบาลในปจจุบันมีฐานภาคใต  จะไดทําใหการเกษตรในภาคใตมีจัดการที่ดี  จะสงผลตอความ
เขมแข็งของสหกรณและความสงบสุขสูสมาชิกไดอยางยั่งยืน    
                   1.6 เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัด
นครศรีธรรมราช    เครือขายกลุมสัจจะฯ เปนเครือขายองคกรการเงินชุมชนที่มีรูปแบบการบริการ
จัดการเครือขายที่ชัดเจนโดยมีคณะกรรมการเครือขายแยกตัวออกตางหากกลุมสัจจะฯ และมี
กิจกรรมกับกลุมสมาชิกธุรกิจชุมชนรวมกับใหสมาชิกผูกพันและพอใจมากที่สุด   ในขณะที่
เครือขายมีระบบในการดําเนินงานชัดเจน เชน การติดตามประเมินผลของกลุมจากเครือขายกลาง  
จัดใหมีการประชุมเครือขายในวันที่ 29 ของทุกเดือน เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของกลุม
สมาชิก พรอมปญหาตาง ๆ พรอมคิดแกปญหารวมกันในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู     แตในขณะที่ก็ยัง
มีปญหาอุปสรรคของเครือขายที่ตองการแกไข คือสมาชิกไมเขาใจวัตถุประสงคของกลุมสัจจะฯ 
อยางแทจริง  คณะกรรมการบางยังขาดความรับผิดชอบ เขามาเพื่อหวังผลประโยชนจากเครือขาย
และไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานบางหนวยงานของราชการในทองถ่ิน  เนื่องจากทัศนคติที่
ตางกันและปญหาการเมืองทองถ่ิน   

        1.7   เครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว              การดําเนินงาน
ของเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว    ใชคณะกรรมการดําเนินงานของศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลเขาขาว  เนื่องจากคณะกรรมการดําเนินงานสวนใหญมาจาก
ตัวแทนกลุมองคกร และตัวแทนหมูบาน เมื่อมีการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณเขาไปเสริม จึง
ไดกําหนดใหมีตัวแทนกลุมและตัวแทนองคกรจากสหกรณจดทะเบียนฯ   เหตุผลที่เลือกศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  เพราะไมตองการใหมีกลุม องคกรเปนคณะกรรมการซ้ําซอนกับ 
องคกรที่มีอยูแลวขึ้นในพื้นที่   มีบทบาทในฐานะเปนองคกรประสานงานสมาชิกเครือขาย เชน 
กลุม องคกร  หมูบาน สหกรณ รวมทั้งองคกรของรัฐและเอกชน การบริหารจัดการของศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีฯ    เปนองคกรประสานเชื่อมโยงกลุม องคกร สหกรณ ใหเกิดการแกปญหา
ความยากจนและปญหาอื่น ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในรูปแบบเครือขายคุณคา (Value chain)  
รวมมือกันในระยะยาว  และมีกรอบทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนจึงใชศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯ 
เปนศูนยประสาน (Hubs) มี  ปรัชญา วิสัยทัศน  เปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ของทุกฝาย  
ของคณะกรรมการดําเนินงานเครือขายตําบลสหกรณฯ  กําหนดใหมีภาระงานหลัก และมีแผน 
ปฏิบัติที่มาจากกลุมสมาชิกเครือขายตําบลสหกรณ  การดําเนินงานของเครือขายตําบลสหกรณเฉลิม
พระเกียติในปจจุบันเปนการเชื่อมโยงกลุมเกษตรกร องคกรในลักษณะเครือขายพื้นที่แกปญหา
ใหกับกลุมองคกร ของเกษตรกรมากกวา เชนการทําโครงการพัฒนา  การศึกษาดูงานของผูนํา ไมได
ทํางานในเชิงธุรกิจใหกับกลุมสมาชิก 
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                      สภาพปญหาสหกรณภาคประชาชนในตําบลเขาขาว ไมไดมีการเชื่อมโยงกับองคกร
นอกกลุมแตในลักษณะกลุม องคกร จะมีวงสัมพันธกันแบบเครือขายระดับตําบล ซ่ึงมีสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอทุงสง  และธนาคารออมสินเปนผูกํากับดูแล สนับสนุน  ธนาคารหมูบานที่มีการ
ดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ  สภาพปญหาสวนใหญสหกรณที่จดทะเบียนจะไมใหความสําคัญ
ในการรวมเปนเครือขายตําบลเฉลิมพระเกียรติเทาที่ควร  รวมทั้งการดําเนินงานในกลุมยังมี
อุปสรรคภายนอกทําใหเกิดความออนแอของกลุมอยูบอยคร้ัง  เชนผูนําไมมีเวลาทํางานกลุม
เนื่องจากตองไปประชุมนอกพื้น ขาดจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชน  รวมทั้งขาดเทคนิคในการพัฒนา  
เชนเทคนิคดานการพูด  การคิด  การแสดงออก การบริหาร  
                     สรุปสภาพการดําเนินงานของกลุมสหกรณและเครือขายของสมาชิกเครือขายคุณคา
สวนใหญไดดําเนินงานไปไดดีพอสมควรแตยังขาดการประสานกับองคกรภายนอก การเชื่อมโยง
กันเพื่อเรียนรูสภาพปญหาตางๆ    ดานผูนําสหกรณกลุมศุภนิมิตขาดความเขาใจในการบริหารและ
จิตสํานึกความรวมมือตามวิถีสหกรณ   คณะกรรมการสหกรณจะขาดทักษะการวิเคราะหตนเองและ
การวางแผนใหทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจึงทําใหสหกรณไมสามารถตอบสนอง
สมาชิกและพัฒนาองคกรใหมีการพัฒนาสูเปาหมายไดดี 
 

  2.  กระบวนการดําเนินงานวิจัย 
        จากสภาพปญหาในการดําเนินงานของกลุมสหกรณและเครือขายของสมาชิกเครือขาย

คุณคาดังที่กลาวมาแลว ทีมวิจัยและภาคีสมาชิกจึงไดมีแผนการดําเนินการวิจัยแบบมีสวนรวมโดยมี
ขั้นตอนตาง ๆ  (แสดงใหตารางที่ 3 บทที่ 3)  ดังนี้ 

         2.1.  การสรางความสัมพันธกับกลุม องคกร สหกรณ และหนวยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวของ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจากเดิมมีสมาชิกเครือขายคุณคาอยู 3 เครือขายจึงไดรับ
นําเสนอโครงการพัฒนาผูนําคุณคาสหกรณเพื่อเปดรับสมาชิกใหม และไดประสานกับสถาบัน
วิชาการสหกรณมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร บางเขนในดานเนื้อหาหลักสูตรและการสนับสนุนทุน
วิจัยของโครงการ   การทําความรูจักและการสรางความเขาใจ เกี่ยวกับโครงการวิจัยเพื่อศึกษาหา
ประเด็นปญหาการวิจัย  โดยพบปะกับชุมชนอยางไมเปนทางการเชนการปรึกษากับสํานักงาน
สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมเขาสังเกตุการประชุมเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อ
พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต  รวมปรึกษาพูดคุยกับสมาชิกเครือขายผลิตภัณฑชุมชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช   การรวมอยางเปนทางการดวยการจัดสัมมนางานวิจัยรวมกับภาคีพันธมิตรของ
เครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช กอนปดโครงการวิจัยเมื่อป 2550   
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     2.2    การวิเคราะหปญหาแบบมีสวนรวม (Participatory Rural Appraisal = PRA)   เปน
การประชุมสัมมนารวมกันเพื่อวิเคราะหปญหาสาเหตุของกลุม องคกร สหกรณรวมทั้งหนวยงานที่
สนับสนุนที่เกี่ยวของ และแนวทางแกไขปญหาอยางเปนระบบ เพื่อสรางเนื้อหาหลักสูตรและ
กระบวนการฝกอบรมพัฒนาผูนําคุณคาสหกรณ  
       2.3.  การพัฒนาหลักสูตร   ศึกษาวิเคราะหสาระและแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู 
เอกสารหนังสือ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ นักวิชาการที่สนใจทฤษฎีนี้  นําเอกสารหลักสูตร
ที่มีอยู วิเคราะหหาขอดี ขอดอย อุปสรรค แลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ แกไขปรับปรุง นําไปการ
พัฒนารูปแบบ หรือกระบวนการของหลักสูตรในดาน      โครงสราง เนื้อหาสาระ ที่ไดรูปแบบมาก
จากสํานักวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน  และนํามาพัฒนา
เพิ่มเติม เปนเครื่องมือหรือหลักสูตรในการฝกอบรมโดยใหช่ือวา  หลักสูตรพัฒนาผูนําคุณคา
สหกรณ  (แสดงในตารางที่ 5 ในบทที่  4 )   

     2.4.   กระบวนการฝกอบรมไดออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาผูนําคุณคาห
สกรณได   2 รูปแบบ  ตามความตองการของภาคีพันธมิตร คือหลักสูตรการอบรม  3 วัน ( 24 
ช่ัวโมง) ไดทดลองใชใหกับผูนํากลุมสหกรณกองทุนสวนยาง 5 กลุม  สหกรณการเกษตรศุภนิมิต 4 
กลุมและสกต. จังหวัดนครศรีธรรมราช   และหลักสูตรพัฒนาผูนําคุณคาสหกรณ  2 วัน ( 15 ช่ัวโมง 
)ไดทดลองใชในการฝกอบรมใหกับสหกรณการเกษตรหัวไทร จํากัด   เครือขายกลุมสัจจะฯ และ
เครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว  (แสดงในตารางที่ 6 ในบทที่ 4) และได
ดําเนินการฝกอบรม  ตามเปาหมายจํานวน 6 รุน  238 คน ซ่ึงเกินเปาหมาย 59 คน (ดังแสดงตาม
ตารางที่ 3 ในบทที่ 3 )  

       2.5.   การออกแบบการประเมินและติดตามผลแบบผสมผสาน จากแนวคิดของเคิรก
แพ็ททริค และแบบเสริมพลังของเดวิด เฟทเธอรแมน  เพื่อใหไดทราบประสิทธิภาพของหลักสูตร
การฝกอบรมผูนําคุณคาสหกรณ จึงมีการประเมินระหวางการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม 
เพื่อใหไดผลลัพธตามเปาหมายของการวิจัยฉบับนี้  ( แสดงในตารางที่ 1 บทที่ 3)     

 
 
\ 
 
 
 



136 
 

      2. 6.  จัดเวทีสัมมนาประเมินผลกลุมและเครือขายสมาชิกของเครือขายคุณคาหลังการ
ฝกอบรมและการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา  การมีขอเสนอแนะขยายผลการพัฒนาตอไป  
 
               3.  ผลลัพธจากการวิจัย 
                       จากการดําเนินงานวิจยัไดผลลัพธดังที่คาดหวังดังนี้  
                        3.1.ไดรูปแบบของเครือขายการเชื่อมโยงเครือขาย   คือรูปแบบเครือขายในระดับ
ใหญ และรูปแบบระดับยอย   เชน เครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจํานวนสมาชิกมากขึ้น
เปนกลุมสหกรณ เครือขายการเงิน ผลิตภัณฑ  เครือขายพื้นที่    หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีความ
เขาใจในบทบาทของเครือขายคุณคา มากขึ้น  มีรูปแบบการดําเนินงานและไดวางแผนงานเพื่อขยาย
โอกาสการพัฒนาขบวนการสหกรณในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จนมีแผนการปฏิบัติงานและยุทธ
ศาสตรการพัฒนาของเครือขายไดชัด   สมาชิก ที่เปน เครือขาย ระดับจังหวัด คือเครือขายกลุมสัจจะ
ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือขายผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช   (ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้
ไมไดทําการฝกอบรมเพราะยังไมมีความพรอม)   เครือขายตําบลสหกรณเฉลิมเพระเกียรติเขาขาว 
เปนเครือขายเชิงพื้นที่  และไดมีสมาชิกเปนกลุมสหกรณใหม  อีก  11 สหกรณ  และไดรวมเปน
เครือขายยอยได 6 กลุม ในลักษณะการรวมกันเปนเครือขายที่สัมพันธในแนวราบ เพื่อแกปญหา
ดานเศรษฐกิจ  การกูยืม การฝากขาย  การตลาด การประสานงานสอบถามดานราคายางพาราในแต
ละวัน  การรวมซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน เปนตน ดังแสดงใหเห็นรูปแบบเครือขายยอยในภาพที่ 1-
8 บทที่ 4     หลังจากพัฒนาผูนําและรับการฝกอบรม  ไดเชื่อมโยงเปนเครือขายในแนวราบเปน
ระดับยอยเฉพาะกลุมสหกรณ และไดเชื่อมโยงกันเปนสมาชิกของเครือขายคุณคา   หลังการ
ฝกอบรมกลุมสมาชิกและเครือขายไดแกปญหาการดําเนินงานขององคกร ไดทําใหเกิดการลด
รายจาย เพิ่มรายได และการขยายโอกาสตอไปที่จะทําใหสามารถดําเนินงานไปตามเปาหมายของ
สมาชิกกลุมสหกรณ เครือขาย และเครือขายคุณคา  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการแกปญหาความ
ยากจนบนแนวคิดของหลักและวิธีการสหกรณและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ดูไดจากผล
การติดตามประเมินผลหลังจากการฝกอบรมของทีมวิจัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ จากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูนํา ที่เปนคณะกรรมการดําเนินงานและเจาหนาที่ของสหกรณ  ได
กลับไปพัฒนางานในองคกรใหมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเกินเปาหมายที่วางไว  ( แสดงใหเห็นใน
ผลลัพธหลังการฝกอบรมที่มีตอองคกร ในตาราง 7 ภาคผนวก 2  )  
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                        2.  เคร่ืองมือหรือหลักสูตรการพัฒนาผูนาํคุณคาสหกรณ  ที่ไดมีการพัฒนาเนื้อหา
สาระเพิ่มเติมจากสํานักวิชาการสหกรณ จึงมีเนื้อหาสาระในสามดาน ดงันี้   
                            2.1 ดานการสรางจิตสํานึก  ผูนํานะมีความรวมมือตามวิถีสหกรณ  ผูนําจึงตองรูวา
ประวัติความเปนของสหกรณ มากจากปญหาอะไร  จนกระทั้งรวมมือกันไดสําเร็จ    ความคิดวิธีคิด
ของผูนําที่ตองมีความมานะอดทน จนเกิดผูนําอันเที่ยงธรรม แหงเมืองรอชเดล  กับ ลักษะผูนําที่คน
ไทยและนักสหกรณตองรูเพราะสวนใหญยังไมรู คือองคพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 หรือในหลวงกับ
สหกรณ  เนื่องจากพระกรณียกิจหลายประการที่ไดเปนตัวอยางงานสหกรณและวิธีคิดที่ผูนําคุณคา
สหกรณตองเขาใจประจวบกับ ทีมวิจัยเห็นวาในปจจุบัน เกิดเหตุการณความแตกแยกในทาง
การเมืองของสังคมในปจจุบัน ที่ทําใหคนไทยแตกแยกกันมากขึ้นในเนื้อหาสวนนี้ไดผสมเหตุการณ
ในปจจุบันของสังคม เศรษฐกิจการเมืองไทยเขามาผสมผสานดวย   และความรวมมือแบบวิถี
สหกรณเพื่อการพึ่งตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดก็ตองประกอบกับหลักการสหกรณ 7 
ประการในการปฏิบัติงานองคกรแบบสหกรณไดสําเร็จ และการเสริมดวยการใหผูนําตั้งจิตปฏิธาน
รวมกันในเนื้อหาของพิธีเทียนแหงปญญาตามแนวคิดของทฤษฎีเทียน  เปนทฤษฎีการฝกอบรมผูนํา
ทางสังคม 
                            2.2 ดานผูนําคุณคาสหกรณ    เปนเนื้อหาสระที่เนนใหผูนําไดเขาใจและเรียนรู
คุณสมบัติของผูนําคุณคาสหกรณ  ดานจริยธรรมและพื้นฐานของผูนําคุณคาสหกรณ ความเขาใจใน
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับหลักวิธีการสหกรณมาใชใหเขาใจและอยางสอดคลองและการ
มีชีวิตอยางมีความสุขของมนุษยดวย ดัชนีวัดความสุข  พรอมกับไดเรียนรูตัวอยางผูนําอยางวิทยากร
ตัวอยางที่มีทั้งการปฏิบัติและแนวคิดที่เปนที่ยอมรับทั่วไป ของชุมชนทั้งประเทศและในพื้นที่เชน
คุณประยงค รณรงค และพระสุวรรณ คเวสโก    
                           2.3    ผูนําคุณคากับการพัฒนาสหกรณ  ผูนําสหกรณนอกจากมีคุณสมบัติผูนํา
คุณคาแลวตองมีความรูความเขาใจและทักษะในการบริหารงานจัดการสหกรณ ใหรูเทากันการ
เปลี่ยนแปลง  การคิดวิเคราะหองคกร มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน การประเมินผลองคกรอยาง
เปนระบบเปนองคกรแหงการเรียนรู  ทําใหองคกรสหกรณและเครือขายสามารดําเนินงานแกปญหา
ความยากจน ใหกับองคกรและสมาชิกมีความเปนอยูที่สงบสุขไดอยางยั่งยืน  
                       3.  กระบวนการฝกอบรมพัฒนาผูนําคุณคาสหกรณ    จากผลการดําเนินงานวิจัยได
ทดลองใชหลักสูตรและกระบวนการตางๆ ทั้งกอนการฝกอบรม ระหวางการฝกอบรมและหลังการ
ฝกอบรม  จนการเชื่อมโยงเครือขายระดับยอยและระดับใหญได เปนกระบวนการที่ทีมวิจัยได
รวมกับภาคีพันธมิตรปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และมีขอเสนอแนะความตองการในการพัฒนา
หลักสูตร การประสานงานกลุมผูนําสหกรณ เครือขายและการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ
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แผนการฝกอบรม ตามที่ภาคีสมาชิกตองการเพราะตองการใหมีจํานวนผูนําเขารับการฝกอบรมตาม
หลักสูตรนี้จํานวนมาก   พรอมไดสนับสนุนงบประมาณรวมกับทีมวิจัยในการฝกอบรม   บางก็
ตองการ อบรม 2 วัน และ3 วัน ฉะนั้นการออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมจึงออกมาเปน แบบ 2 วัน
และ3 วัน  แสดงตามตารางที่ 6 และที่ 7  และปรากฏวาเมื่อไดประเมินผลการฝกอบรมแลวการ
ฝกอบรมแบบ แบบ 3 วัน  ทําใหผูเขารับการฝกอบรมพึงพอใจและสามารถมีทักษะ ความรูความ
เขาใจ ในบทบาทของผูนําคุณคาสหกรณเพราะทําใหไมเครียด ไดมีเวลาในการรวมปรึกษาพูดคุยกับ
กลุมผูนํากลุมสหกรณอ่ืน ๆ ไดมาก กับเมื่อติดตามผลหลังการฝกอบรมพบวาไดมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผูนําในการดําเนินงานในองคกรสหกรณและเครือขาย  กอใหเกิดแผนการดําเนินงาน
หลังจากการฝกอบรมและไดปฏิบัติงานตามแผนไดมากกวา 60 % ซ่ึงแสดงไดดังตาราง  
                      4. รูปแบบการติดตามประเมินผล   กระบวนการฝกอบรมจะสําเร็จไดทีมวิจัยได
ออกแบบการกรอบการติดตามประเมินผลที่ใชแนวคิดผสมผสานตามเปาหมายงานวิจัยและจาก
แนวคิดของนักคิดคือ เคิรกแพ็ททริค   แนวคิดแบบเสริมพลังของเดวิด เฟทเธอรแมน  เพื่อเปนการ
ประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูนําคุณคาสหกรณระหวางการฝกอบรมและหลังการ
ฝกอบรม เพื่อใหไดผลลัพธตามเปาหมายของการวิจัยในดานตางๆ ดังนี้  
                            4.1  ประเมินความพอใจหรือปฏิกิริยาตอบสนอง ( Reaction Evaluation )        เปน
การตรวจสอบความรูสึกหรือความพอใจของผูเขารับการอบรม วามีความพอใจหรือไมตอส่ิงที่
ไดรับจากการอบรมและมากนอยเพียงใด  การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรม
เพราะตองการไดรับขอมูลที่ มีความหมายและความเปนจริง  เพราะขอมูลเหลานี้จะเปนตัวบงชี้
ประสิทธิผลของการฝกอบรมอันดับแรก   ที่ผูบริหารตัดสินใจใหลมเลิก  โปรแกรมการฝกอบรม
เสีย  หรือไมก็ตัดสินใจใหดําเนินการฝกอบรมตอไป  โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองเปนพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงแกไขกระบวนการอบรมครั้งตอ ๆ อีก  สําหรับการ
ฝกอบรมผูนําคุณคาสหกรณใหกับภาคีพันธมิตรของเครือขายคุณคา ปรากฏวาผูเขารับการฝกอบรม
มีความพอใจในการฝกอบรมในระดับมาก และมากที่สุด  โดยเฉพาะในหลักสูตร 3 วัน  
                                  4.2  ประเมินการเรียนรู (Leaning Evaluation ) เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมทั้ง
ดานความรู (Knowledge)  ทักษะ (Skills)  และเจตคติ  (Attitude) ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู
และทักษะอะไรบางและมีเจตคติอะไรบางที่เปลี่ยนแปลงไปจากกอนการฝกอบรม  ทั้งนั้นเพราะ
ความรู ทักษะ เจตคติ ลวนเปนประกอบพืน้ฐานสําคัญ ที่จะชวยใหเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การทํางานของผูเขารับการฝกอบรมหลังจากการอบรมตอไป  สําหรับการฝกอบรมผูนําคุณคา
สหกรณ ที่ไดจาการประเมนิผลระหวางการฝกอบรมและการสะทอนความรูความเขาใจในการ
เนื้อหาสระและกิจกรรมตางๆ  ผูเขารับการฝกอบรมมีความเขาใจและความคิดเห็นและเกดิ  ทักษะ
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ไดจัดทําแผนงานดําเนนิการแกปญหาจุดออนในองคกรสหกรณและเครือขาย ตางๆ ได  (แสดงให
เห็นไดจากตารางในภาคผนวก 2และ3 )  พรอมนําไปปฏิบัติตอไป 
                              4.3 ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม  (Behavior Evaluation)     เปน
การตรวจสอบวาผูผานการฝกอบรมไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม   การประเมินผลในขัน้
นี้ตองใชเวลาประมาณ  อยางนอย  3  เดือน  หรือคร่ึงปหรือ  1  ป  จึงจะเห็นผลตามาแผนงานทีว่าง
ไว    และจากการสอบถามจากผูบังคับบัญชา   จากเพื่อนรวมงาน    หรือจากผูเขารวมการฝกอบรม
วัดพฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและหลังการฝกอบรม สําหรับจากการ
ประเมินผลของงานวิจยัที่ไดออกไปประเมนิพรอมกับเจาหนาที่สหกรณจังหวัด หรือเจาหนาที่
มูลนิธิศุภนิมิต  ที่เปนภาคีพนัธมิตรของเครือขายคุณคา  จากการใชแบบสอบถามและการสังเกตจุาก
หลักฐานการปฏิบัติงาน   ปรากฏวาไดพฤติกรรม ของผูนําสหกรณไดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้น ไดมีความกระตือรือรน การรวมมือกันทํางานดวยความรูความเขาใจกับเจาหนาที่ของสหกรณ
และไดปฏิบัตงิานตามแผนมากขึ้น ( แสดงในตารางภาคผนวกที่ 2 )                                                              
                            4.4  ประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร  (Results Evaluation)    หลังการฝกอบรม
แลวผูนําสหกรณไดไปปฏิบัติงานตามแผนและทําใหเกิดผลตอองคกรสหกรณและเครือขายเกิดดีตอ
องคกร เชน  การลดคาใชจาย การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน  การเพิ่มปริมาณการขายและ
การผลิต  อัตราการลาออกลดลง  การเพิ่มขึ้นของสมาชิก  การติดตามหนี้ไดเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะใน
สหกรณการเกษตรศุภนิมิตปากพนัง  ซ่ึงเปนสหกรณที่ประสบการขาดทุนจากการที่สมาชิกไมชําระ
หนี้ หลังจากสหกรณไดถูกปลดปลอยจากมูลนิธิศุภนิมิต มาแลว 2 ป สามารถติดตามหนี้ไดเพิ่มขึ้น 
70 % ( จากการสัมภาษณเจาหนาที่ศุภนิมิต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 ณ สํานักงานสหกรณ
การเกษตรชะอวด จํากัด )   “ เพราะวาคณะกรรมการของสหกรณปากพนังไดเขาใจการดําเนินงาน
แลวไดใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีสหกรณมากขึ้นเมื่อกอนจะคิดวาเปนหนาท่ีของเฝายจัดการหรือ
เจาหนาท่ีสหกรณเทานั้น เพราะเห็นวาเจาหนาท่ีเหลานี้ไดเงินเดือนคาจาง ไมใชหนาท่ีของตนเองที่
จะตองปฏิบัติ ”   ผูจัดการสหกรณการเกษตรศุภนิมิต ปากพนังกลาวกับทีมวิจัย   ผลลัพธที่เกิด
ขึ้นกับกลุมสหกรณลูกคาธกส. นครศรีธรรมราช  ถึงกับมีโครงการใหเครือขายคุณคาโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และภาคีที่เกี่ยวของจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมใหกับ
พนักงานการตลาด ในคลังตางๆ เพราะสหกรณไดวางแผนทางการตลาดไวหลายดาน เปน
ขอเสนอแนะและไดทําโครงการตอ ไป 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากการวิจัยควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมดานตางๆ ที่จะทําใหงานวิจัยเห็น

ผลลัพธไดมากวานี้  
1. ควรมีระยะเวลาการวิจัยใหมากกวานี้ คือ ควรมีระยะ 2-3 ป เพื่อสามารถทําใหเห็นผล 

ลัพธ ของการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการฝกอบรมพัฒนาผูนําคุณคา
สหกรณ ดวยหลักสูตรและกระบวนการฝกอบรมที่ทีมวิจัยไดพัฒนาขึ้นมา 

2. องคกรสนับสนุนที่เกี่ยวของ มีความเขาใจบทบาทหนาที่ยังไมชัดเจน  ทําใหผลลัพธตอ 
องคกร กลุมสหกรณไดมีการรวบตัวเชื่อมโยงกันยังไมมีแผน และปรัชญาองคกรที่ชัดเจนแคการ
รวมตัวกันแกปญหาในเบื้องตน เมื่อไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ ที่เกิดขึ้นในการ
ฝกอบรม   หรืออาจจะตองการเวลามากวานี้  

3. โครงการอบรมผูนําคุณคาสหกรณควรมาจากผูนําที่กลุมสหกรณคัดเลือกมาที่มีความ 
สมัครใจไมใชเกิดจากการบังคับ จากงานวิจัยที่ทีมวิจัยสังเกต  ถาผูนําที่เขามาอยางไมสมัครใจจาก
กลุมสหกรณที่อบรมหลักสูตร  2 วัน อยากใหผูนําเขามาอบรมจํานวนมาก ๆ ทําใหไมไดผล
เทาที่ควร 
             4.  การติดตามประเมินผลควรจะไดมีการประสานงานขององคกรที่เกี่ยวของใหมาก และ
ถือเปนภาระกิจหลักของหนวยงาน ที่ตองทําความเขาใจและเปนแบบอยางในการสงเสริมงาน
สหกรณในพื้นที่อยางมีระบบและเปนลักษณะการนิเทศงาน ใหกําลังใจมากกวาการเขาไปเก็บ
ขอมูลและจับผิด 
               ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการวิจัยตอไป  
                   1. ควรมีการสงเสริมใหงบประมาณการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมตอหรือติดตามผล
เครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดปฏิบัติภาระกิจของตนไดใหมีเวลามากขึ้น  
               2.  การนําเสนอรูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการฝกอบรมตอองคกรตางๆ ในระดับ
จังหวัด และจังหวัดอื่น ๆ ในการพัฒนาผูนําใหมีจิตสํานึกความรวมมือ  
               3.  เครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมกับภาคีรวมจัดทําหลักสูตรการอบรม
สมาชิกสหกรณ ตามความตองการของกลุมสมาชิกสหกรณในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
               4.   วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการฝกอบรมความรูความเขาใจหลักวิธีการ
สหกรณและแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง  
                5.  วิจัยและพัฒนากลุมผลิตภัณฑ (cluster) ของเครือขายผลิตภัณฑ หรือใหกลุมสหกรณ
ตางๆ ไดสามารถแกปญหาการดําเนินงานในรูปแบบของ หวงโซอุปทาน ( Supply Chain)ให
สามารถแกปญหาเครือขาย และสมาชิกได อยางยั่งยืน  
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ภาคแรก    
จิตสํานึกผูนํา 

 
                      ปจจุบันในสังคมไทยมีการแตกแยกจนทําใหคนไทยแบงฝกแบงฝายกัน จนไมรูวาจะ
ทําอยางไรที่จะกอใหเกิดความรักความสามัคคี เอื้ออาทรตอกัน แมแตใน กลุม องคกร สหกรณและ
เครือขาย ถาเราพัฒนาใหคนมีจิตสํานึกความรวมมือบนวิถีสหกรณไดนาจะทําใหปญหานั้นผอน
คลายไดใหม  การสรางจิตสํานึกจึงตองทําใหคนไดทราบวาประวัติความเปนมาของตนเองมาจาก
ไหน บรรพบุรุษไดพยายามแกปญหาในอดีตเพราะสาเหตุอะไร  ถาแกไมไดแลวจะเกิดปญหาอะไร  
เอกสารเลมนี้จึงไดแบงหัวขอจิตสํานึกความรวมมือวิถีสหกรณดังนี้  
 
จุดเริ่มตนของการเกิดสหกรณ 
     จุดเริ่มตนของกระบวนการสหกรณในปจจุบันอาจกลาวไดวา เร่ิมตนขึ้นในชวงคริส
ศตวรรษที่  18  ที่มนุษยไดคิดคนสิ่งประดิษฐเคร่ืองจักรกลตาง ๆขึ้น  อันนําความเจริญรุงเรืองมาสู
มนุษยชาติที่เรียกวาการปฏิวัติทางอุสาหกรรม  กอปรกับไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชเปนลัทธิประชาธิปไตย  เชน  ในกรณีการปฏิบัติการเมืองในประทศฝรั่งเศส  
(ค.ศ.  1789)  โดยกลาวกันวาการปฏิวัติในฝรั่งเศสคราวนั้น  คือ  สายธารแหงการปฏิวัติท่ัวโลก  ซ่ึง
ถือวาเปนการปฏิวัติของประชานอยางแทจริง  ผลจากการปฏิวัติทําใหประชาชนมีความรูสึกถึง
เสรีภาพมากขึ้น  รูสึกถึงอํานาจของตนมากขึ้น  การประกอบการโดยเสรีที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ  
จึงกลายเปนเรื่องสําคัญ  และทําใหแนวคิดของระบบทุนนิยมเติบกลาอยางรวดเร็ว 
 ผลพวงของระบบทุนนิยมในชวงปรายทศวรรษที่  18  ถึงตนทศวรรษที่  19  นั้น  กอใหเกิด
ความเจริญในการผลิตไดมากๆ  และเกิดปญหาความยากจน  การวางงาน  การเอารัดเอาเปรียบจาก
นายจาง  และปญหาความเสือ่มโทรมทางสังคม  อันเนื่องมาจากการวางาน  ซ่ึงรุนแรงมากที่สุดใน
อังกฤษ  ซ่ึงไดถือวาเปนศนูยกลางของการปฏิวัติทางอุสาหกรรม  สถานการณดังกลาว  กอใหเกดิ
การเคลื่อนไหวเพื่อหาทางแกปญหา  มีผูนําทางความคดิหลายคนเกิดขึ้น  โดยมี  2  กลุมที่สําคัญ ๆ  
กลุมแรก  มุงไปในทางตอตานทุนนยิม  และเปนรากเหงาของสิทธิสังคมนิยม  แบบมารคซิส-เลนิน  
กลุมท่ีสอง  มีแนวคดิในดานสมาคมนิยม  ซ่ึงเปนพื้นฐานของสหกรณ 
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 ความเปนมาของการตอสูเพื่อใหเกิดความยุติธรรม 
 สภาวะคามการถูกเอารัดเอาเปรียบ  ความยากยากจนในชวงเวลาของทศวรรษแหงการอด
อยากหวิโหย  (ค.ศ.  1840-1849 ,  พ.ศ.  2383-2392)  ประเทศอังกฤษ  ไดรับผลกระทบกอน
ประเทศอื่น  เนื่องจากเปนประเทศศูนยกลางทางอุสาหกรรมในสมัยนัน้ 

โรเบิรต  โอเวน :  1771-1858  (ชาวอังกฤษ)  เขาเชื่อวา  “คนจะดีหรือเลวนั้น  ขึ้นอยูกับ
สิ่งแวดลอม”  ดังนั้น  เขาถึงเสนอแนวคดิในการจัดตัง้นิคมสหกรณและไดจดัตั้งขึ้นที่นิวฮารโมนี  
สหรัฐอเมริกา  แตภายหลังตองลมเลิกไปพรอมกับการขาดทุนเปนจํานวนมาก  แมวาแนวคดิของเขา
ไมประสบผลสําเร็จ  แตหลังจากเขาถึงแกกรรม  สหภาพสหกรณของประเทศอังกฤษ  ก็ไดยกยอง
ใหเขาเปนบิดาแหงสหกรณในฐานะที่เปนผูปลูกฝงความคิดทางสหกรณ 

ชารลส  ฟูริเอ :  1772-1837  (ชาวฝรัง่เศส)  ไดเสนอความคิดเกีย่วกับฟารังกสแตร  ใน
ลักษณะของชมุชนสมบูรณแบบ  ที่คนรวยกับคนจนมโีอกาสใชชีวิตอยูรวมกนั  เพื่อเรียนรูซ่ึงกัน
และกัน  ซ่ึงจะทําใหการเอารัดเอาเปรียบนอยลง  นอกจากนั้นยังความคดิที่จะใหคนงานและเจาของ
กิจการเปนคนกลุมเดียวกัน  แนวคดิดังกลาวมีอิทธิพลในการจัดตั้งสหกรณคนงานในประเทศฝรั่งเศส
ในระยะตอมา 

นายแพทย  วิลเล่ียม  คิงส :  1786-1865  (ชาวองักฤษ)  ไดเสนอใหตัง้สมาคมจําหนายสิน
คาในป  1827  ที่เมืองไบรกตัน  ประเทศอังกฤษพรอม ๆ  กับเสนอความคิดเปนบทความลงใน
หนังสือพิมพช่ือ  “นักสหกรณ”  ซ่ึงเปนนิตยสารทางสหกรณเลมแรก  ซ่ึงถือวามีอิทธิพลตอการ
จัดตั้งรานสหกรณรอชเดลเพื่อสหกรณรานคาในปจจุบนั 

หลุยส  บลังค :  1811-1882  (ชาฝรั่งเศส)  เปนทนายความ  นักหนังสือพิมพ  สมาชิก
รัฐสภา  เขียนหนังสือเร่ือง  “องคกรแหงแรกงาน”  เสนอใหจัดตั้งโรงงานแหงชาติ  (National  
Workshop)  ช้ีใหเห็นความเลวรายทางเศรษฐกิจและคามยากจนทุกชนิดที่เปนผลมาจากการแขงขัน
เขาเสนอแนวคิดที่จะสรางสังคมใหมในรูปสมาคมที่เปนพื้นฐานแหงชีวิตสังคม เชน  

โรงงานทางสังคม / สหกรณผูผลิต / โรงงานแหงชาติ 
 เปนการรวมกนัระหวางสมาชิกที่เปนผูผลิตทางเกษตรกรรมและอุสาหกรรม  เพื่อจัดตั้ง
เปนสหกรณผูผลิตในแตละสาขา  ภายใตคณะปกครองของโรงงานจะมีคณะผูปกครองในระยะ
เร่ิมแรกอาจเปนรัฐกอน  เมื่อมีรายไดสุทธิจดัสรรเปน  3  สวน 

  สวนที่  1  แบงกันระหวางสมาชิกผูทํางานในโรงงาน 
สวนที่  2  จัดสรรเพื่อคนชรา  ผูเจ็บปวย  ผูบริหาร (สวัสดิการ) 
สวนที่  3  จัดสรรซื้อเครื่องมือการผลิตใหสมาชิกใหม  และการขยายกิจการ 
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 ผูนําอันเที่ยงธรรมแหงเมื่องรอชเดล  :  1844 
 ในที่สุดก็เกิดผูนําแหงรอชเดลขึ้น  28  คน  แตที่มีบทบาทมากไดแก  เจมส สมิจ ชารลส 
โฮวอรท  และวิลเล่ียม  ดูเปอร  พวกเขามีความเสื่อมใสในวิธีการสหกรณและไดยกยองโครงการ
รอชเดล  ที่บอกถึงกิจกรรมตั้งแตการจัดตั้งรานจําหนายสินคา  การสรางที่อยูอาศัยใหแกสมาชิก  
การจัดการที่ดินดานการเกษตร  และอุตสาหกรรม  และสุดทายคือการจัดระบบการผลิต  การแจกจาย
และการบริโภค  เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตความเปนอยูเปนไปในรูปของนิคมสหกรณ  ตามแนวคิดของ
นายแพทยวิลเล่ียม  คิงส  และโอเวน  นั่นเอง  นอกจากนั้นยังเปนเรื่องของการยกเวนการดื่มสุราแก
สมาชิกดวย 
 พวกขาใชความพยายามในการสะสมเงินทุนจากสมาชิกอยูเกือบ  2  ป  จึงไดเงินสะสมคน
ละ  1  ปอนด  รวมเปน  28  ปอนด  เพื่อเปดดําเนินการรานจําหนายสนิคาเมื่อ  21  ธันวาคม คศ. 
1844  จําหนายสินคา  5  ชนดิ  คือ  เนยออน  น้ําตาล  แปง  ขาวโอต  และเทียนไข 
 จากวนันั้นถึงปจจุบัน  กลาวไดวา  หลักปฏิบตัิของผูนาํแหงรอชเดล  เปนแนวทางสําหรับ
หลักสหกรณสากล  ซ่ึงปดผานมากกวา  160  ป  แลวก็ตาม  ยังเปนเครื่องยึดเหนี่ยวสําหรับคน
สหกรณทัว่โลกเพื่อการรวมมือกันอยางกวางขวางภายใต  หลักการรวมมือกันโดยสํานึก  ณ  วนันัน้  
จนถึงปจจุบัน  หลักปฏิบัติของผูนํารอชเดล  ไดนํามาใชเปนกรอบคิดและแนวปฏิบัติของหลัก
สหกรณสากล  ภายใตแกนนําคือ  องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ  (International  
Co-operative  Alliance:  ICA) 
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งดวันการดื่มสุรา
ยาเมาของสมาชิก 

 
โครงการของรอชเดล  :  Law  the  First 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                    เฟรดริค  วิลเฮลม  ไรฟไฟเซน :  1818-1888  ชาวเยอรมัน , นายกเทศมนตรีผูเสียสละ   
กรอบคิด “การที่จะยกฐานะทางเศรษฐกิจของผูที่ยากจนไดนั้น  บุคคลเหลานี้จะตองรวมมือกัน  เพื่อ
ชวยตัวเองดวยวิธีการรวมกันเพื่อจัดหาทุนของตนเอง  และตองทําใหตนหมดสิ้นหนี้สินเสียกอน
และเริ่มสรางตัวใหม  โดยตองไมกูยืมจากพอคาที่ดอกเบี้ยแพง  สหกรณแบบไรฟไฟเซน  นอกจาก
จะใหเงินกูแลวยังประกอบธุรกิจดานอื่นดวย  โดยดําเนินงานบนหลักศีลธรรม  และหลักความรับ
ผิดไมจํากัด 

 ซุลเซ  เดลิตซ  :  1808-1883  ชาวเยอรมนั ,  สมาชิกรัฐสภาแหงรัสเซีย ,  นายกเทศมนตรี
เมืองเดลิตซ การปฏิบัติงานในฐานะประธานของกรรมาธิการสอบสวน  ภาวะกรรมกร  ชางฝมือ
และผูประกอบการขนาดเลก็  ทําใหเขาทราบวา  ตนตอหรือรากเหงาอันแทจริงของคนจนหรือ  
“การเปนหนี”้  จึงคิดหาทางจัดตั้งเปน  สมาคมใหกูยมืในป  1850  ที่เมืองเดลิตซ  แตยังไมคอย
ประสบผลสําเร็จ  การพัฒนาใหเปนสหกรณที่มีทุนเรือนหุน / เปนสมาคมที่ชวยตวัเอง  ในป  1852
สหกรณเครดติแบบซุนเซ  เดลิตซ  หรือที่เรียกวา  ธนาคารประชาชน  (People’s  Bank / Popular  
Banks) 

การจัดตั้งรานจําหนาย
สินคาที่จําเปน 

สรางที่อยูอาศัยแกสมาชิก 

จัดหาที่ดินแกเกษตรกร 

จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

จัดระบบการผลิตการ
แจกจายการบริโภค 

นิคมสหกรณ 
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ลุยจิ  ลุซซัดต ิ  :  18....-19.... ชาวอิตาลี  จดัตั้งสหกรณเครดิตในเมืองมิลาน  หรือที่เรียกวา  
ธนาคารประชาชน จดัตั้งสหกรณผูเชานา  ที่สมาชิกทํานารวมกัน  เพื่อแกปญหาชวยคนวางงานและ
ขจัดปญหาเจาของที่ดินและคนกลางที่เอารัดเอาเปรียบดานผลผลิตของชาวนา 

ในชวงตนทศวรรษที่  21  (ค.ศ.  2001)  องคสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศได  มี
ขาวสารถึงประชาคมสหกรณทั่วโลก  ภายใตภาวการณแขงขันในยคุโลกาภิวัตน...........สหกรณให
ความสําคัญกับคน............ในฐานะเปนองคการธุรกิจ  สหกรณตองดําเนินงาน  อยางมีประสิทธิภาพ
โดยไมไดมุงแสวงหากําไร  เปนหลัก  แตมุงสนองความตองการแกสมาชิกเปนสําคัญ 
 ประเทศไทยนาํวิธีการสหกรณมาใชเพื่อแกปญหาใหกับเกษตรกรในปพ.ศ.2459จนปจจุบัน
มีสหกรณ  7  ประเภท  รวมทั้งกลุมองคกรเกษตรกร  กลุมออมทรัพย  กลุมสัจจะ ฯลฯ  ที่ใชหลักการ
ความรวมมอืการชวยเหลือซ่ึงกันและกันกถื็อวาเปนความรวมมือภาคประชาชนอยางแทจริง 
 
หลักการสหกรณ 
               เพื่อความสําเร็จในเปาประสงคทุกองคกร กลุม สหกรณ ตองมีหลักในการปฏิบัติ ที่เปนที่
ยอมรับกันเปนสากล  ในขณะที่สอดคลองกับความเปนจริงและกฎธรรมชาติคือหลักสหกรณสากล 

 

           หลักการสหกรณกับการนําไปใชในการดําเนินงานสหกรณใหประสบความสําเร็จ 
1. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ 
2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธปิไตย 
3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
4. การปกครองตนเองและความเปนอิสระ 
5. การใหการศึกษา  การฝกอบรม  และขอมูลขาวสาร 
6. การรวมมือระหวางสหกรณ 
7. ความเอื้ออาทรตอชุมชน              

               ในแตละขอยังแบงออกเปนขั้นตอนใหเห็นวาเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันที่ขาดไมไดดังนี้  
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หลักขอที่  1                         หลักขอที่  3                       
เปดรับสมาชิกทั่วไป                         การมีสวนรวมทาง 
และโดยสมัครใจ                    เศรษฐกิจของสมาชิก 
หลักขอที่  2                         หลักขอที่  4 
การควบคุมโดยสมาชิก              การปกครองตนเอง 
ตามหลักประชาธิปไตย                    และความเปนอิสระ 

 
 
หลักขอที่  5  การใหการศึกษา  ฝกอบรม  และขาวสารขอมูล 
              หลักขอที่  6  การรวมมือระหวางสหกรณ 
                      หลักขอที่  7  ความเอือ้อาทรตอชุมชน           

เร่ิม บํารุงรักษา 

พัฒนาใหยั่งยนื 
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พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระจาอยูหัว    
              พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัถือเปนองคอุปถัมภพกตอกระบวนการสหกรณนานาประการ 
มีองคกรสหกรณสาธิต  พระราชดํารัสแนวคิดการพัฒนาสหกรณ กลุมเกษตรกร  ดงัเชน 
 
 
 
 
 
 
     
      
  
 
 
 
 
 
 
                                
                                    
                                              
                                 
                                 
                                 
               
 
 
 
 

 “...การอยูเปนสหกรณมีตวัอยางมานานแลวในหลายประเทศและในประเทศก็มี
ตัวอยางมาแลวเหมือนกันวา  เร่ิมตนดวยความลําบากยากเย็น  แตในทีสุ่ดมีความร่ํารวย  มีเกียรติ
เปนคนที่คนนบัถือ  นับถือทั่วทั้งประเทศวา  ผูที่กําเนินสหกรณอยางดกี็เปนคนที่มีความนาชม  
คือ  นายกยอง  ฉะนั้นคนไหนที่มีอาชีพใดและตั้งตวัข้ึนมาไดดวยความซื่อสัตยสุจริต และดวย
ความเฉลียวฉลาดเปนคนทีน่านับถือทั้งนัน้ ยกยองได...” 
  

พระราชดํารัส 
ในโอกาสที่อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  นําประธานสหกรณการเกษตรและสหกรณนิคมทั่วประเทศ 

เฝาทูลละอองธุลีพระบาท  ณ  ศาลาดุสิดาลัย 
วันพฤหัสบดี  ที่  12  พฤษภาคม  2520 

 

“...  นาที่จะมกีารแพรขยายใชระบบสหกรณขึ้นทั่วประเทศ   เนื่องจากวิธีการสหกรณเอง นั่น  
เปนรากที่ดีของประชาธิปไตยอยางสําคัญ  สอนใหคนรูจกัความรับผิดชอบรวมกัน  ใหมีการ
เลือกตัวแทนเขาไปบริหารการงานสหกรณ  ตลอดจนใหรูถึงคุณคาของประโยชนอันจะได
รวมกันเปนสวนรวม  นับเปนการวางรากฐานที่มีประโยชนยิ่ง  ตอการปกครองประเทศใน
ระบอบประชาธิปไตย...” 
     พระบรมราโชวาท 
    อันทรงเยี่ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
     4  มีนาคม  2515 

 “...ส่ิงที่สําคัญในการสรางความเปนปกแผนของสหกรณ  และกิจการสหกรณใน
ประเทศไทยนัน้  ก็คือ  ความเขาใจซึ่งกันและกัน  ความเห็นอกเห็นใจ  ความ...ที่เรียกวาความ
ซ่ือสัตยสุจริตกันตอกนั  คือไมใชวาซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติแตละคน  แตวาซื่อสัตยสุจริตตอ
กัน  ถือวา  สหกรณนี้เปนชวีิตจิตใจของตน  ถาสหกรณอยูดีแตละบุคคลซึ่งเปนสวนประกอบ
ของสหกรณกอ็ยูดี...” 

พระราชดํารัส 
ในโอกาสที่อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  นําประธานสหกรณการเกษตรและสหกรณนิคมทั่วประเทศ 

เฝาทูลละอองธุลีพระบาท  ณ  ศาลาดุสิดาลัย 
วันพฤหัสบดี  ที่  12  พฤษภาคม  2520 

พระบรมราโชวาท  พระราชดํารัส 
พระบาทสมเด็จพระจาอยูหัว 
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   “...สหกรณในเมืองไทยนี้กาวหนามาก  ดวยความเขาใจของกสิกร  แตวาที่พูด
อยางนี้ก็เพื่อใหเขาใจวาจดุสําคัญของสหกรณคือความซื่อสัตยสุจริตซึ่งกันและกันไวใจ
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั...”   

 

พระราชดํารัส 
พระราชทานแกคณะผูนําสหกรณการเกษตร  และสหกรณนิคม 

เฝาทูลละอองธุลีพระบาท  ณ  ศาลาดุสิดาลัย 
วันพฤหัสบดี  ที่  11  พฤษภาคม  2521   “...คําวาสามัคคี  สามัคคีก็แปลวาพรอมเพรียง  ถาไมพรอมเพรียงกันกิจการกไ็ม

กาวหนา  คือกจิการก็ไมเปนไปตามที่เราตองการ  แลวถากิจการไมเปนไปตามที่เราตองการ  
กิจการเราลมเปนสวนหนึ่งของกิจการ  เราก็ลมเหมือนกนั”  ฉะนั้นคําวาสามัคคีคือความพรอม
เพรียงเปนสิ่งสําคัญในการดาํเนินการสหกรณ...” 

พระราชดํารัส 
พระราชทานแกคณะผูนําสหกรณการเกษตร  และสหกรณนิคม 

เฝาทูลละอองธุลีพระบาท  ณ  ศาลาดุสิดาลัย 
วันพฤหัสบดี  ที่  11  พฤษภาคม  2521 

 



9 
 

                                               ภาคที่  2  
                                     ผูนําคุณคาสหกรณ 
 
                ผูนําคุณคาสหกรณที่แทจริง ตองมีความคิดในการบริหารการในเชิงกลยุทธ  อยางเปน
ระบบ มีคุณคาสหกรณ ที่ครบถวนเหมาะสม  สามารถนําพาผูอ่ืนฟนฝากระแสการเปลี่ยนแปลงได
อยางเปนสุขและใหผลงานเปนที่ประจกัษ  ไมขึ้นอยูเพศ วัย แตมีความกลาหาญมุงมั่น ผลักดัน 
ขับเคลื่อน  ตามวิถีสหกรณและแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงนําพาผูคนและองคกรใหอยูรอด
และรุงเรื่อง อยูเยน็เปนสุขได  
คุณคาสหกรณ  (Co-operative  Values) 
 

 ประกอบดวยคุณคาขั้นพื้นฐาน  และคณุคาทางจริยธรรมทั้งสิ้น  10  ประการ 
                                    
                                        คุณคาขั้นพื้นฐาน 
                                                
           การเอื้อ                                 การชวยเหลือตนเอง  
                อาทร 

                   ตอผูอื่น                                   การรับผิดชอบตนเอง 
 
            ความรับผิดชอบ                                   ประชาธิปไตย 
                  ตอสังคม 
                                                                                    ความเสมอภาค 
                              ความเปดเผย 
                                                                                             ความเที่ยงธรรม 
                                     
                                  ความซื่อสัตย                                                 ความซื่อสัตย   
                                                                                                               เปนปก 
                                                                                                                     แผน 
                    คุณคาทางจริยธรรม                                                                  
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แนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  คือ  การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไมประมาทโดยคํานึงถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกัน
ที่ดีในตวั  ตลอดจนใชความรู  ความรอบคอบ  และ  คุณธรรม  ประกอบการวางแผน  การตัดสินใจ  
และการกระทาํ  ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                            
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางสายกลาง 

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม 

เงื่อนไขความรู 
(ความรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 

เงื่อนไขคุณธรรม 
(ซื่อสัตย สุจริต อดทน สติปญญา แบงปน) 

นําสู 

พอประมาณ 

มีภูมิคุมิคุมกันใน
ตัวเองที่ดี 

มีเหตุผล 
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ดัชนีวัดความสุข 
     ตัวแบบ  ของพระพรหมคณุาภรณ 
  พระพรหมคณุาภรณ  (ป.อ.ปยุตโต)  แหงวัดญาณเวศกวัน ไดใหขอคิดวา  การ
ดําเนินชวีิตที่สมบูรณนั้นหากบุคคลไดทําใหการดําเนินชวีิต  การทํางาน  และธรรมะ  เปนไปอยาง
เชื่อมโยงก็ยอมกอใหเกิดความสุขอยางสมบูรณ  ดังรูป 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงดัชนคีวามสุข  โดยพระพรหมคณุาภรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชีวิตท่ีเปนสขุ 
ในการดําเนนิชีวิต 

ชีวิต 

งาน ธรรม 
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                                                     ภาคสุดทาย 
                                   ผูนําคุณคากับการพัฒนาสหกรณ 
                       การพัฒนาสหกรณใหบรรลุเปาประสงคผูนําควรมีความเขาในใจการบริหารจัดการ  
การเปนองคกรแหงการเรยีนรู และการเชื่อมโยงเครือขายในลักษณะเครือขายคุณคา 
 
 กระบวนทัศนการบริหารจัดการสหกรณ 
 ผูนําสหกรณที่มีคุณคา ควรไดพิจารณากระบวนการในการบริหารจัดการสหกรณเชิงบูรณา
การตั้งแตการวางแผน  โครงสรางองคกร-ระบบงาน  คน  การเงิน  สํานักงาน-เทคโนโลยี-
ยุทธศาสตรระบบสาระสนเทศ  การใหบริการและสวัสดิการ  เพื่อใหเกิดประโยชนแกสมาชิกอยาง
แทจริง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงกระบวนทัศนการบริหารจัดการสหกรณ 
 

 

  กระบวนทัศน 
การบริหารจัดการ 
      สหกรณ 

       การเปน 
  องคการเรียนรู 

     มีขอบังคับ/ 
ระเบียบที่เหมาะสม 

           เอื้อตอ 
         แผนงาน 
           เชิงรดุ 

เอื้อตอประสิทธิภาพ/ 
       ประสิทธิผล 

เกื้อหนุนธรรมาภิบาล 

โครงสรางองคกร/ 
      ระบบงาน

มีกระวนทัศน 
   การบริหารจัดการ 
         เชิงคุณคา 
      

    คุณคาสหกรณ/ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
               พอเพียง 

คน 

       ความเลี่ยง 
       ทางการเงิน 

 
หลักการเงนิสหกรณ 

          การจดัการหนี้สิน 

        การออม 

           การบริหารการเงิน 

มีกลไกการสราง 
      การลงทนุ 
      จากภายใน 

การเงิน 

มีเปาหมาย / ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 
ที่ชัดเจน 

    พิจารณาความสามารถหลัก 
              ของสหกรณ 

        คํานงึถงึปจจัย 
       สภาพแวดลอม 
             ที่เกี่ยวของ 

    สนองความ 
ตองการแกสมาชิก กระบวนการ 

 มีสวนรวม 

การวางแผน 

                           
                                   เกื้อหนุน         
ชีวิตความเปนอยูที่ดีแกสมาชิก 

 
 
สอดรับกับความตองการ 
        ของสมาชิก 

สรางคุณคาทั้งที ่
    เปนตัวเงิน 
  ไมเปนตัวเงิน 

         คํานึงถึงปจจัย 
         สภาพแวดลอม 
               ที่เกี่ยวของ 

 บริการ / 
สวัสดิการ 

                  รองรับ 
            การทาํงาน 
    ไดอยางถูกตอง 

สะทอน 
สถานะของ 
สมาชิก/สหกรณ 

ระบบสารสนเทศ 
       เกดิประโยชน 
       แกสมาชิก 
อยางแทจรงิ 

สอดคลอง 
กับความสามารถ 
หลักของสหกรณ 

  ความคุมคา 
        กับการ 
          ลงทุน 

      สํานักงาน 
เทคโนโลย/ีอุปกรณ 
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 องคกรแหงการเรียนรู   
หมายถึง  องคกรมีชีวิตที่มีการเรียนรูอยูเสมอกับคุณลักษณะ  5  ประการ 

 

     คิดเปนระบบ  :  คิดแบบมีเหตุผล  คิดแบบมีคุณธรรมคิดแบบองครวม  คิดแบบ
บูรณาการ  (หรือคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 
     ความสามารถในการบริหารตนเอง  :  เปนคนที่ควบคมุตนเองได  นําตนเองได  
รูจริง  รูรายละเอียด  ทําเอง  (คนที่ควบคุมอายตนะทั้ง  6 ได) 
     คิดหยั่งลึก  ความคิดที่ติดแนน 
     สัมมิทิฐิ  
     เรียนรูเปนทมี  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  การนําธรรม 
 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณคาในสหกรณ 
  ภายใตปจจยัสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตนเชนในปจจุบัน  
จําเปนอยางยิ่งที่สหกรณ  ตองมีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ  โดยคํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมทั้ง
ภายนอกและภายใน  และความสามารถหลักของสหกรณเพื่อการบรรลุเปาหมายในการดําเนนิงาน  
ในที่นี้จะแสดงในเหน็วัฏจกัรการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณคาในสหกรณ  
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การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา 
    กรอบคิด  :  เครือขายเปนผลลัพธของการรวมมือกันระหวางสหกรณและองคกรธุรกิจท่ี
เปนพันธมติรเพื่อสรางความเขมแข็งเปนปกแผนของสหกรณ   ซ่ึงอาจมี  2  รูปแบบ  ไดแก  
เครือขายในแนวดิ่ง  และเครือขายในแนวราบ 
     เครือขายในแนวดิ่ง  ที่สําคัญไดแก  ขบวนการสหกรณออมทรัพย  ซ่ึงมีแมขาย
เปนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด  :  ชสอ.  ขบวนการสหกรณในประเทศไทย  
ซ่ึงมีแมขายเปนสนันิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  เปนตน  (รูปที่  5.2) 
     เครือขายในแนวราบ  ตวัอยางเชน  เครือขายคุณคาขาว  คณุธรรม  จ.ยโสธร    
แคนดูโมเดล  จ.รอยเอ็ด   เปนตน 
 
 
 
 

การขับเคลื่อน 
กลยุทธสูการปฏิบัติ 

การกําหนดกรอป 
ทิศทางการดําเนินงาน 

ของสหกรณ 
วัฏจักรการบริหาร
การเปล่ียนแปลง
สําหรับสหกรณ 

การนําคุณคาสหกรณ 

การดําเนินการ 

การประเมินผล 
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รูปแสดงขบวนการสหกรณในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         NGOs  /  Pos                                                                                                                    
หนวยงานภาครัฐ            
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                          

สถาบัน                                                                                                         
กษา 

สถาบันการศึกษา 

กฎหมาย เทคโนโลยี นโยบายรัฐ 

เศรษฐกิจ   สังคม วัฒนธรรม 

ชสท. 8 
 อ่ืน ๆ 

  ชสก. 

 สหกรณ 
การเกษตร 

  ชุมนุม 
สหกรณ 
  พัฒนา 
   แหง 
ประเทศ 
ไทยจํากัด 

 สหกรณ 
  ประมง

 สหกรณ 
   นิคม
ป

  ชุมนุม 
 สหกรณ 
ออมทรัพย 
  ตํารวจ 
แหงชาต ิ
  จํากัด 

ชุมนุมราน 
  สหกรณ 
อาชีวศึกษา 
    จํากัด 

ชสกชสอ  ชุมนุม 
สหกรณผู 
 เพาะเลี้ยง 
สัตวน้ําแหง 
  ประเทศ 
ไทยจํากัด 

ชุมนุมราน 
  สหกรณ 
มหาวิทยาลัย 
      จํากัด

 ชุมนุมราน 
สหกรณแหง 
ประเทศไทย 
     จํากัด 

 ชุมนุม 
สหกรณ 
บริการเดิน 
  รถแหง 
  ประเทศ 
ไทยจํากัด 

สหกรณ 
 รานคา สหกรณ 

 บริการ  สหกรณ 
ออมทรัพย 
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เพลงแรงใจสหกรณ                      
                     ทุมกําลังลงไป  จะรวมแกไขกันดวยแรงคน 

สูกับความยากความจน  สูความขัดสน จนใจ 
                    นอมนําจิตใจ ปวงประชา  ถวายแดองค  

                                            เหนือฟา  เหนือนภาแดนไทย 
         นําหลักสหกรณ    ท่ัวท้ังนคร  ขจรไกล    

   พัฒนาชาติไทย  ใหศิวิไลซ แดนทอง 
        คํารองโดยรศ.ปญญา  เลิศไกร 
         ทํานองสมาชิกสหกรณทุกคน 

 

 
แดมวลมติรจิตรสหกรณ 

สหกรณ  คือศนูยรวม ของดวงจิต

เหลามวลมิตร จิตสวนรวม รวมประสาน

คนละมือ คนละแรง แสงตระการ

สรางตํานาน ชวยกันเอง ไมเกรงใคร

กลุมสหกรณ ขจรไกล ในทกุที่

ชวยคลายคลี่ ปญหาหนัก พักออนไหว

ใจบวกแรง แสงสหกรณ สองทางไกล

สรางชาติไทย ใหยืนยง คงนิรนัดร

จากรศ.ปญญา  เลศิไกร
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                                         เพลงผูนาํคือผูรับใช 
 

ผูนําคือผูรับใช   จิตใจเทดิคุณธรรม  
ซ่ือสัตยเสียสละประจํา   ทําตนใหเปนตัวอยาง 
ผูนําตองไมยอทอ   กอบุญหนุนธรรมนําพา 
ยิ้มสูอุปสรรคขัดขวาง   ฝากฝงเนนทําความด ี

     * รับใชดวยใจเบิกบาน  เจือจานน้ําใจไมตรี 
เอื้อเฟอเมตตาอารี   ผูนําตองมีจิตใจกลาหาญ 
ผูนําคือผูรับใช    ไมกลัวหนักเบาเอางาน  
คือผูนําจิตวิญญาณ   เชื่อประสานชวยกันทําด ี (ซํ้า   * ) 

คือผูนําจิตวิญญาณ  เชื่อประสานชวยกันทําด ี  
คือผูนําจิตวิญญาณ   เชื่อประสานชวยกันทําด ี  

 
                                             ปรชัญาพิธีเทียนอุดมการณ 
   ขอเปนเทียนเลมนอย  ของชีวิต  

เพื่ออุทิศแรงกาย    หลายสถาน 
สองไสว  ใจประชา   ฝากันดาร 
ใหพนพาลความทุกขเข็ญ   เปนนิรันดร 

   ดวยแรงกายสองมือ  ถือสติ 
คิดดําริดวยปญญา   มาประสาน 
ชวนพวกพองตางหนวย   ชวยเรื่องงาน 
เชิญชาวบานรวมเปนหลัก  ในการพัฒนา 

   ตัวขานอยขอกลาวคํา  มั่นดวยจิต 
ไมขอคิด  ดื่มสุรา   อยางกลาหาญ 
ทั้งขอเลิก อบายมุข   ทุกเหตกุารณ 
ขอทํางานเพื่อมวลชน   จนชีพวาย 

   ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ทุกทิศทั่ว 
รวมพลังสูความชั่ว   เมามัวทั่งหลาย 
ขอใหจิตเขมแข็ง    พรอมแรงกาย 
แมตัวตายกจ็ะทํา    แตกรรมด ี
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ภาคผนวกที่  2 
การประเมินผลระหวางการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม 
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ภาคผนวกที่  2 
ผลการประเมินระหวางและหลังการฝกอบรม 

 

1.   การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง  (Reaction Evaluation) 
ตารางที่ 1    แสดงระดับความพึงพอใจในการฝกอบรมของผูเขารวมอบรมของหลักสูตร  3  วัน 
 

X รวม ประเด็นประเมิน 
รุน 1 รุน 2 รุน 5 X เกณฑ 

เนื้อหาการอบรมหลักสูตรผูนําคุณคาสหกรณ 
1.  ครอบคลุมตามเปาหมายของหลักสูตร 3.62 3.67 3.43 3.57 มาก 
2.  สอดคลองกับความตองการของทาน 3.56 3.58 4.42 3.85 มาก 
3.  สามารถนําไปประยกุตใชในการดําเนินงานสหกรณ 3.42 3.82 4.32 3.85 มาก 
4.  ระยะเวลาการฝกอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา 3.82 3.54 3.15 3.51 มาก 

รวม 3.60 3.65 3.83 3.69 มาก 
วิทยากรฝกอบรม 
5.  มีความรูความสามารถ/ประสบการณตรงกับหัวขอ
การบรรยาย 

3.42 3.65 4.56 3.88 มาก 

6. ลําดับเนื้อหาการบรรยายเขาใจงาย มีความตอเนื่อง 3.54 3.87 3.34 3.58 มาก 
7.  มีเทคนิควธีิการฝกอบรมที่ทําใหนาสนใจ เขาใจงาย 
กอใหเกิดการเรียนรู (เกม VDO ) 

3.67 3.64 4.37 3.89 มาก 

8.  เปดโอกาสใหผูเขารวมอบรมซักถาม 3.87 3.84 4.33 4.01 มาก 
9.  ตอบคําถามตรงประเด็นและเขาใจงาย 3.65 3.54 3.79 3.66 มาก 
10.  วิเคราะหและชี้แจงแนวทางแกไขปญหาไดชัดเจน 
ตรงประเด็น 

3.78 3.57 4.11 3.82 มาก 

รวม 3.66 3.69 4.08 3.81 มาก 
เอกสารประกอบการอบรมมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับการนําไปประยุกตใชหรือไม 
11.  โสตทัศนูปกรณที่ใชในการฝกอบรมมี
เพียงพอและใชงานไดด ี

3.92 3.61 3.43 3.65 มาก 

รวม 3.92 3.61 3.43 3.65 มาก 
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ตารางที่ 1    (ตอ) 
X รวม ประเด็นประเมิน 

รุน 1 รุน 2 รุน 5 X เกณฑ 
เจาหนาท่ีผูประสานงานมีความพรอมในการใหบริการ 
12.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สุภาพ 3.84 3.74 4.40 3.99 มาก 
13.  ใหความเปนกันเองแกผูเขารวมอบรม 3.76 3.82 4.31 3.96 มาก 

รวม 3.8 3.78 4.36 3.98 มาก 
  จากตารางที่ 1  พบวาจากการฝกอบรมที่ใชหลักสูตรการฝกอบรม  3  วันนั้น  ผูเขารวม
อบรมมีประเมินปฏิกิริยาตอบสนองหรือความพอใจในการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูนําคุณคา
สหกรณในดานความเหมาะสมของเนื้อหาการอบรมหลักสูตรผูนําคุณคาสหกรณ ในระดับ  3.69  
ดานวิทยากรฝกอบรม  3.81  ดานเอกสารประกอบการอบรมมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับการนําไป
ประยุกตใชหรือไม  3.65  และดานเจาหนาที่ผูประสานงานมีความพรอมในการใหบริการ 3.98 ซ่ึง
อยูในระดับมากและผานเกณฑที่ตั้งไว 
 
ตารางที่ 2    แสดงระดับความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม  หลักสูตร  2  วัน 
 

X รวม ประเด็นประเมิน 
รุน 3 รุน 4 รุน 6 X เกณฑ 

เนื้อหาการอบรมหลักสูตรผูนําคุณคาสหกรณ 
1.  ครอบคลุมตามเปาหมายของหลักสูตร 3.85 3.52 3.22 3.53 มาก 
2.  สอดคลองกับความตองการของทาน 4.05 3.21 3.32 3.53 มาก 
3.  สามารถนําไปประยกุตใชในการดําเนินงาน
สหกรณ 

4.19 3.75 3.23 3.72 มาก 

4.  ระยะเวลาการฝกอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา 3.42 3.12 3.42 3.32 ปาน
กลาง 

รวม 3.88 3.4 3.29 3.52 มาก 
วิทยากรฝกอบรม 
5.  มีความรูความสามารถ/ประสบการณตรงกับ
หัวขอการบรรยาย 

4.12 3.95 3.45 3.84 มาก 

6. เนื้อหาการบรรยายเขาใจงาย มีความตอเนื่อง 3.95 3.75 3.56 3.75 มาก 
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ตารางที่ 2    (ตอ) 
X รวม ประเด็นประเมิน 

รุน 3 รุน 4 รุน 6 X เกณฑ 
7.  มีเทคนิควธีิการฝกอบรมที่ทําใหนาสนใจ 
เขาใจงาย กอใหเกิดการเรียนรู (เกม VDO ) 

4.05 4.02 4.12 4.06 มาก 

8.  เปดโอกาสใหผูเขารวมอบรมซักถาม 4.00 3.07 3.32 3.46 มาก 
9.  ตอบคําถามตรงประเด็นและเขาใจงาย 3.95 3.82 3.43 3.73 มาก 
10.  วิเคราะหและชี้แจงแนวทางแกไขปญหา
ไดชัดเจน ตรงประเด็น 

4.05 2.97 3.20 3.40 ปาน
กลาง 

รวม 4.02 3.60 3.51 3.71 มาก 
เอกสารประกอบการอบรมมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับการนําไปประยุกตใชหรือไม 
11.  โสตทัศนูปกรณที่ใชในการฝกอบรมมี
เพียงพอและใชงานไดด ี

3.95 3.87 3.67 3.83 มาก 

รวม 3.95 3.87 3.67 3.83 มาก 
เจาหนาท่ีผูประสานงานมีความพรอมในการใหบริการ 
12.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สุภาพ 4.33 3.62 3.69 3.88 มาก 
13.  ใหความเปนกันเองแกผูเขารวมอบรม 4.47 3.42 3.77 3.89 มาก 

รวม 4.4 3.52 3.73 3.89 มาก 
  

จากตารางที่ 2 พบวาจากการฝกอบรมที่ใชหลักสูตรการฝกอบรม  3  วันนั้น  ผูเขารวม
อบรมมีประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง  (Reaction Evaluation) หรือความพอใจในการฝกอบรมในดาน
ความเหมาะสมของเนื้อหาการอบรมหลักสูตรผูนําคุณคาสหกรณ ในระดับ  3.52ดานวิทยากร
ฝกอบรม  3.71  ดานเอกสารประกอบการอบรมมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับการนําไปประยุกตใช
หรือไม  3.83 และดานเจาหนาที่ผูประสานงานมีความพรอมในการใหบริการ 3.89 ซ่ึงอยูในระดับ
ผานเกณฑที่ตั้งไว คาเฉลี่ยการอบรมหลักสูตร  2  วันมีระดับคาเฉลี่ยนอยกวาการอบรมหลักสูตรที่
ใชระยะเวลา  3  วัน การฝกอบรมใชเวลา 2 วันทําใหผูฝกอบรมมีความเครียดเพราะไมไดใช
กิจกรรมเสริมไดเนื่องจากมีเวลาจํากัด  
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2.  การประเมินประเมินการเรียนรู  (Leaning Evaluation) 
ตารางที่ 3    แสดงการประเมินระดับความรูกอนและหลังการฝกอบรมของผูเขารับอบรม  3  
 

จากตารางที่  3  เปนการประเมินการประเมินประเมินการเรียนรู  (Leaning Evaluation) 
สําหรับผูเขารวมอบรมหลักสูตร  3  วัน  พบวากอนการอบรมนั้นผูเขารวมอบรมทั้ง  3  กลุมมีระดับ
ความรูคอนขางนอย  โดยเฉพาะกลุมสหกรณศุภนิมิต  มีคาเฉลี่ยกอนการอบรมจํานวน  2.67  กลุม
สหกรณรองลงมาคือกลุมสกต.นครศรีธรรมราช มีคาเฉลี่ย  2.47   และนอยที่สุดคือกองทุนสวนยาง
ที่มีคาเฉลี่ยเพียงแค  2.2   แตเมื่อผานการอบรมพบวาสมาชิกผูเขารวมอบรมแตละกลุมมีความรู
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุมสหกรณศุภนิมิตที่มีระดับคะแนนเพิ่มขึ้น  จํานวน  3.67  รองลงมาคือกลุม
สหกรณกองทุนสวนยาง  มีคาเฉลี่ยอยูที่  3.46  และกลุมสกต.นครศรีธรรมราช  มีคาเฉลี่ยจํานวน  
3.45 

รุนที่ 1 รุนที่ 2 รุนที่  5 
ประเด็นเนื้อหาสาระ กอน

อบรม 
หลัง
อบรม 

กอน
อบรม 

หลัง
อบรม 

กอน
อบรม 

หลัง
อบรม 

1.  กิจกรรมรูจกัเพื่อนเรยีนรูความสําเร็จ 2.51 3.71 2.53 3.45 2.61  3.61  
2.  เปดตํานานความคิด...สายธารคุณคาสหกรณ...จากอดตี
สูปจจุบัน 

2.71 3.22 2.82 3.68 2.41  3.42  

3.  ผูนําคุณคาตามรอยพอ/  พระราชดําริ /เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.26 3.62 3.12 3.43 3.16  3.56  

4.  บทเรียนผูนํา  จากเสีย่งกูจากครูใหญเกาหลี 2.54 3.24 2.16 3.68 2.24  3.31  
5.  การวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง ของสหกรณ (SWOT) 2.32 3.54 2.78 3.82 2.22  3.22  
6.  ตัวอยางความสําเร็จของผูนําคุณคา  (คณุประยงค  
รณรงค) 

2.11 3.22 2.56 3.87 2.72  3.16  

7.  เทียนแหงปญญาของผูนําคุณคาสหกรณ (ปณิธานรวม) 1.23 3.86 2.31 3.91 1.75  3.74  
8.  วาทะเวทีรวมคิดการสรางคุณคาเพื่อการพัฒนาสหกรณ 2.31 3.12 2.94 3.52 2.12  3.61  
9.  รูปแบบแผนการดําเนินงานของสหกรณ/แนวทางใน
การพัฒนาสหกรณ 

3.12 3.58 2.82 3.67 3.02  3.41  

รวม 2.2 3.46 2.67 3.67 2.47 3.45 
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ตารางที่ 4    แสดงการประเมินระดับความรูกอนและหลังการฝกอบรมของผูเขารับอบรม  2 วัน 
 

 
จากตารางที่  4  เปนการประเมินการประเมินประเมินการเรียนรู  (Leaning Evaluation) 

สําหรับผูเขารวมอบรมหลักสูตร  2  วัน  พบวากอนการอบรมนั้นผูเขารวมอบรมทั้ง  3  กลุมมีระดับ
ความรูคอนขางนอย  กลาวคือกลุมสหกรณหัวไทรจํากัด มีคาเฉลี่ย  2.91  รองลงมาคือกลุมเครือขาย
เขาขาวที่มีคาเฉลี่ยจํานวน  2.47  และนอยที่สุดคือเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยมีคาเฉลี่ย  จํานวน 
2.23   แตเมื่อผานการอบรมพบวาสมาชิกผูเขารวมอบรมแตละกลุมมีความรูเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุม
สหกรณหัวไทรจํากัด มีคาเฉลี่ย  4.01  รองลงมาคือกลุมเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยมีคาเฉลี่ย  
จํานวน 3.81  และนอยที่สุดคือเครือขายเขาขาวที่มีคาเฉลี่ยจํานวน  3.45   

รุนที่ 3 รุนที่ 4 รุนที่ 6 
ประเด็นเนื้อหาสาระ กอน

อบรม 
หลัง
อบรม 

กอน
อบรม 

หลัง
อบรม 

กอน
อบรม 

หลัง
อบรม 

1.  กิจกรรมรูจกัเพื่อนเรยีนรูความสําเร็จ 3.04 4.14 2.41 3.86 2.61  3.61  
2.  เปดตํานานความคิด...สายธารคุณคาสหกรณ...จากอดตี
สูปจจุบัน 

2.85 4.09 2.65 3.78 2.41  3.42  

3.  ผูนําคุณคาตามรอยพอ/  พระราชดําริ /เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.38 4.33 3.33 3.98 3.16  3.56  

4.  บทเรียนผูนํา  จากเสีย่งกูจากครูใหญเกาหลี 2.86 4.19 2.44 3.88 2.24  3.31  
5.  การวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง ของสหกรณ (SWOT) 2.95 3.76 2.31 3.46 2.22  3.22  
6.  ตัวอยางความสําเร็จของผูนําคุณคา           (คุณประยงค  
รณรงค) 

2.95 4.05 2.39 3.82 2.72  3.16  

7.  เทียนแหงปญญาของผูนําคุณคาสหกรณ(ปณิธานรวม) 2.95 4.10 2.33 3.91 1.75  3.74  
8.  วาทะเวทีรวมคิดการสรางคุณคาเพื่อการพัฒนา
สหกรณ 

2.81 3.90 2.12 3.49 2.12  3.61  

9.  รูปแบบแผนการดําเนินงานของสหกรณ/แนวทางใน
การพัฒนาสหกรณ 

2.45 3.60 2.41 4.12 3.02  3.41  

รวม 2.91 4.01 2.23 3.81 2.47 3.45 
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3. การประเมินประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) 
  

ตารางที่  5   การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของผูนําหลังการฝกอบรม หลักสูตร 3  วัน 
 

X รวม ผลการพัฒนากลุมหลังการฝกอบรมผูนําคณุคาสหกรณ 
รุน 1 รุน 2 รุน 5 X S.D 

1.ใชกระบวนการมีสวนรวม ในการพบปะแกปญหา 
ซักถามปญญา/เสนอแนะ/แสดงความคิดเห็นกับเจาหนา/
สมาชิก 

3.65 3.79 3.64 3.69 มาก 

2. ความกระตอืรือรน ความสนใจ และความตั้งใจ ในการ
ดําเนินงานฯ 

3.22 3.58 3.78 3.53 มาก 

3.  มีการนําความรู  หลักวิธีสหกรณ  มาใชในการบริหาร
และการดําเนนิงานสหกรณ 

3.62 3.98 3.98 3.86 มาก 

4. ไดปฏิบัติการตามแผนที่วางไว 4.24 3.88 3.88 4.00 มาก 
5. เทคนิคการประชุมวางแผนเพื่อจัดการทางดานปญหา 
(การผลิต สินเชื่อ เนงรัดหนีสิ้น การตลาด)ของสหกรณใน
ปจจุบัน 

3.54 3.46 3.46 3.48 มาก 

6.  ประสานงานหนวยงาน/องคกร/สหกรณอ่ืนๆรวมเปน
เครือขายเพื่อแกปญหาในสหกรณ 

4.22 3.59 3.68 3.83 มาก 

7.  ใชหลักการบริหารในการลดรายจาย และเพิ่มรายได 3.99 3.83 3.79 3.87 มาก 
รวม 3.78 3.73 3.75 3.72 มาก 

 
จากตารางที่ 5   แสดงคาเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานของผูนําหลัง

การฝกอบรมพบวาสวนใหญผูนํามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น  ซ่ึงสังเกตไดจากคะแนนของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนทั้งตัวผูนําเอง  สมาชิกสหกรณ  
เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวกับกับสหกรณ  ระดับคะแนนสวนใหญจะใหระดับการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับมาก 
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ตารางที่  6   การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของผูนําหลังการฝกอบรม หลักสูตร 2  วัน 
 

X รวม ผลการพัฒนากลุมหลังการฝกอบรมผูนําคณุคา
สหกรณ รุน 3 รุน4 รุน6 X S.D 

1.ใชกระบวนการมีสวนรวม ในการพบปะ
แกปญหา ซักถามปญญา/เสนอแนะ/แสดงความ
คิดเห็นกับเจาหนา/สมาชิก 

3.99 3.45 3.33 3.59 มาก 

2. ความกระตอืรือรน ความสนใจ และความตั้งใจ 
ในการดําเนินงานฯ 

4.09 3.78 3.67 3.84 มาก 

3.  มีการนําความรู  หลักวิธีสหกรณ  มาใชในการ
บริหารและการดําเนินงานสหกรณ 

4.55 3.43 3.61 3.86 มาก 

4. ไดปฏิบัติการตามแผนที่วางไว 4.19 3.68 3.34 3.73 มาก 
5. เทคนิคการประชุมวางแผนเพื่อจัดการทางดาน
ปญหา (การผลิต สินเชื่อ เนงรัดหนี้สิน การตลาด)
ของสหกรณในปจจุบัน 

3.59 3.70 3.67 3.65 มาก 

6.  ประสานงานหนวยงาน/องคกร/สหกรณอ่ืนๆ
รวมเปนเครือขายเพื่อแกปญหาในสหกรณ 

4.05 3.87 3.84 3.92 มาก 

7.  ใชหลักการบริหารในการลดรายจาย และเพิ่ม
รายได 

4.02 3.67 3.84 3.84 มาก 

รวม 3.48 3.65 3.61 3.58 มาก 
 

จากตารางที่ 6   แสดงคาเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานของผูนําหลัง
การฝกอบรมพบวาสวนใหญผูนํามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น  ซ่ึงสังเกตไดจากคะแนนของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนทั้งตัวผูนําเอง  สมาชิกสหกรณ  
เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวกับกับสหกรณ  ระดับคะแนนสวนใหญจะใหระดับการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับมาก  แตเมื่อเทียบกับหลักสูตรการอบรม  3  วันพบวาจํานวนคาเฉลี่ยจะมีคาเฉลี่ยนอยกวา   
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4.      การประเมินลัพธจากแผนการดาํเนินงานหลงัการฝกอบรม 
 
 ตารางที่ 7   แสดงการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานของสหกรณกองทุนสวนยาง สวนยาง 

 
กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

  1. ผลลัพธท่ีเกิดจากแผนทีว่างไวของ  สกย.บานวงัธนจํากัด 
1.  ปลูกตนไมปรับปรุงบริเวณสหกรณ ปจจุบันพืน้ทีบ่ริเวณสหกรณมีความรวมร่ืนมากยิ่งขึ้น

สงผลใหสมาชิกมีความผอนคลายไดในชวงที่สมาชิก
มาใหบริการ 

2.  ปลูกปาลมเพื่อการทดลองและวจิัย
ปุยชีวภาพ 

ปจจุบันมีการปลูกปาลมประมาณ  30  กวาตนในพืน้ที่
ของสหกรณการปลูกปาลมในครั้งนี้ใชปุยอินทรใน
การบํารุงผลคอนขางดีในเบือ้งตน  กําลังตดิตาม
ผลผลิตที่ไดวาใหผลผลิตดีหรือไมเพื่อที่จะสนับสนุน
ใหกับสมาชิกกลุมตอไป 

3.  จัดซื้อปุยมาจําหนายใหกบัสมาชิก 
 
 
 

กําลังอยูในขัน้ดําเนินการ  ซ่ึงผลตอบรับของสมาชิกอยู
ในระดบัดี  เพราะจะไดประหยัดเวลาในการเดินทาง
ไปซื้อในตลาด  และไดราคาที่ถูกกวาสินปก็มีเงินปน
ผลที่เพิ่มขึ้นจากรายไดของการจําหนายปุย 

4.  จัดทําทําเนยีบคณะกรรมการ หลังจากที่สมาชิกไมรูจักคณะกรรมการในการ
ดําเนินงานและไมสามารถติดตอไดอยางเปนระบบจึง
มีการจัดทําเนยีบใหกับสมาชิกไดดแูละสามารถติดตอ
ได 

5.  ทําบอรดแบงหนาที่การทํางานของ
คณะกรรมการ 

มีการจัดแบงหนาที่ที่ชัดเจนของแตละบุคคลใหสมาชิก
สามารถตรวจสอบไดและรูใครดําเนินการในหนาที่ใด   

6.  จัดฝกอบรมกรีดยางใหกบัสมาชิก มีการอบรมใหความรูกับสมาชิกในกระบวนการที่
ผูเขารวมอบรมและสิกที่ได  พรอมทั้งมีการสรางความ
ตระหนกักับสมาชิกในการเขามาเปนสวนหนึ่งของ
สหกรณ  ปจจบุันมีสมาชิกเพิ่มหลังจากการฝกอบรม  
จํานวน  17  คน  และผูเขารวมกิจกรรมแตละครั้งมี
จํานวนเพิ่มขึ้นประมาณ  83% 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
7.  จัดงานวันปดกรีด กําหนดการจดังานวันปดกรดี วันที่  26  ธันวาคม  2551  

โดยจัดในภาพรวมของสหกรณสวนยางในจังหวัดเพื่อ
เปนการสรางเครือขายการทํางานแทนทีจ่ะจัดอยูในกลุม
ของตนเอง 

2. ผลลัพธท่ีเกิดจากแผนที่วางไวของ  สกย.บานหนองแดงสามัคคีจํากดั 
1.  สงเสริมใหความรูกับสมาชิก มีการอบรมการมีสวนรวมในการดําเนินงานสหกรณ

ใหกับสมาชิก  จํานวน  60  คน 
2.  รับสมาชิกเพิ่มระดมทุน มีการรับสมาชิกเพิ่มขึ้นจํานวน  8  คน 
3.  จัดหาอุปกรณส่ือสารเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

มีการจัดซื้อคอมพิวเตอรใหกบัเจาหนาอํานวยความ
สะดวกในการจัดเก็บขอมูล 

4.  การจัดการสิ่งแวดลอม มีการจัดทําบอบําบัดน้ําเสียดวยวิธีการทางธรรมราช  
และกําลังดําเนนิการในเรื่องของเตาประหยัดพลังงาน 

3. ผลลัพธจากแผนที่วางไวของ  สกย.บานชายเขาจํากดั   
1.  รับสมาชิกเพิ่ม มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกจํานวน  13  คน 
2.  จัดหาอุปกรณเพื่อเพิ่มคณุภาพของ
สินคา 

มีการจัดซื้ออุปกรณในการผลิตยางแผนรมควั่นที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากของเดิมชํารุดแลว 

3.  ขยายโรงงานเพื่อรองรับผลผลิต มีการตอเติมโรงงานจากเดิมและมีการจดัระบบ
สํานักงานใหมสัีดสวนมากยิง่ขึ้น 

4.  ปรับปรุงเตาอบเพื่อประหยัด
เชื้อเพลิง 

มีการประชุมวางแผนกับเครอืขาย สกย.ดวยกันในการ
ทดลองเตาประหยัดพลังงาน 

5.  ระดมหุนเพิ่ม มีการเพิ่มจํานวนหุน  จากผลการระดมหุนเพิ่ม
ประมาณ  10% 

6.  จัดฝกอบรมสมาชิกใหมคีวามรูเร่ือง
สหกรณ 

ไดดําเนินการอบรมใหความรูเร่ืองสหกรณกับสมาชิก
ไปแลวจํานวน  1  คร้ัง 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
7.  ช้ือคอมพิวเตอรเก็บขอมูลสหกรณ มีการคอมพิวเตอรจํานวน  1  เครื่องเพื่อเกบ็ขอมูล

สหกรณ 
4. ผลลัพธจากแผนที่วางไวของ  สกย.หางสานจํากัด 
1.  ขยายโรงงาน  จัดหาอุปกรณโรงงาน มีการขยายโรงงานในดานสถานที่ผลิต  ทําใหสามารถ

รับซื้อผลผลิตจากสมาชิกไดเพิ่มมีการสรางเครือขาย
สกย.ใกลเคยีงในการสงน้ํายางเมื่อตนไมสามารถทํา
การผลิตไดทัน 

2.  รับสมาชิกเพิ่ม มีสมาชิกเพิ่มขึน้  20%  เพราะสมาชิกมีความมั่นใจใน
การดําเนนิงานของสหกรณมากยิ่งขึ้น 

3.  ระดมหุนเพิ่ม ระดุมหุนเพิ่มได  30%  เพราะมีความมัน่ใจการ
ดําเนินงานของสหกรณและสหกรณมีการแกปญหาใน
เร่ืองการเอารัดเอาเปลี่ยนทางสังคมได 

4.  ใหความรูกบัสมาชิก กําลังเตรียมดําเนินการอยู 
5.  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงงาน มีการจัดสวนในพื้นที่สหกรณใหใหมีทวิทศันและ

บรรยากาศที่ดขีึ้นสรางความสบายใจใหผูปฏิบัติงาน
และสมาชิกทีม่าติดตอสหกรณทุกทาน 

6.  จัดหาเครื่องมือส่ือสารเทคโนโลยี
ใหม  (ทนัสมัย) 

กําลังเตรียมดําเนินการอยู 

5. ผลลัพธจากแผนที่วางไวของ สกย.ไสกรดูจํากัด 
1.  จัดประชุมประเมินผลการทํางาน 
อมรมสมาชิกเจาหนาที ่

ไดดําเนินการประชุมเสวนาเรื่องการนําพาสหกรณสู
ความสําเร็จ  จดัขึ้นเมื่อวนัที่  23  กันยายน  2551  
พบวาไดผลที่ดีมาก 

2.  ขยายธุรกิจจัดหาในการใหบริการ
ดานอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเพื่อลด
คาคลองชีพใหกับสมาชิก 

สามารถแบงธุรกิจจัดหาสินคาในการบริโภคอุปโภค  
โดยแยกออกจากสํานักงานและมีการจัดระบบที่มี
สัดสวนเพิ่มมากขึ้น 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
3.  ปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนแหลงเรียนรูของ
ชุมชน  และสิง่แวดลอม 

การดําเนนิการไดจัดขึน้ในวนัแมเนื่องจาก
ตองการสรางจิตสํานึกใหกบัสมาชิกเพิ่ม  ปจจุบัน
สหกรณมภีูมทิัศนที่เปนแหลงเรียนรูของชุมชน  
และชวยรักษาสิ่งแวดลอม 

4.  สงเสริมการออมใหกับสมาชิก  และเปน
การเพิ่มทุนทางดานธุรกิจ 

1.  มีการสงเสริมใหสมาชิกฝากเงินโดยการออม
กับสหกรณ 
2. จัดทําโครงการจายดอกเบีย้ใหกับสมชิกรอยละ  
5 4 3 2 1 ตามประเภทของเงนิฝาก 

5.  จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อใหทัน
ตอการพัฒนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม  เพิม่
ขอมูลขาวสารการพัฒนา 

กําลังดําเนินการอยู 

6.  จัดสถานที่ที่เหมาะสมในการขยายธุรกจิ
รวบรวมใหครบวงจร 

กําลังดําเนินการอยู 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 1. ผลลัพธท่ีเกิดจากแผนทีว่างไวของสหกรณศุภนิมิตเชียรใหญจํากัด 
1.  สรางความเชื่อมั่น 
     - ประชุมยอยใหครบ 43 กลุม 
     -  จัดหาสินคา มาจําหนายเพิ่มขึ้น 
     - เพิ่มตัวแทนกลุมเพื่อจําหนายสินคาใหมากขึ้น
เปน 5 กลุม 

     - ประชุมยอยได 11 กลุม 
     -  จัดหาสินคา มาจําหนายเพิ่มขึ้น 
ไดแกขาวสาร ของใชในครัวเรือน 
     - เพิ่มตวัแทนกลุมเพื่อจําหนาย
สินคายังทําการติดตออยู 
   -  การทําแปลงขาวปลอดสารพิษ 

2. ลูกหนี้สหกรณ 
    - ส้ินปบัญชีใหมีดอกเบี้ยคาง และคาปรับคาง
นอยที่สุด 
   -  ติดตามลูกหนี้ผิดสัญญา ป 44-49 มาชําระอยาง
นอย 60 % 
    - ระดมทุนโดยการถือหุนและฝากออมทรัพย
เพิ่มขึ้น 
   -ฝกอมรมคณะกรรมการ/เจาหนาทีใ่หมศีักยภาพ
ในการบริหารงานมากขึ้น 

    - ส้ินปบัญชีมีดอกเบี้ยคาง และ
คาปรับคางลดลงจากเดิม  67% 
   -  ติดตามลูกหนี้ผิดสัญญา ป 44-49 
มาชําระได  43% 
    - ระดมทนุโดยการถือหุนและฝาก
ออมทรัพยเพิม่ขึ้นได  23% 
   -ฝกอมรมคณะกรรมการ/เจาหนาที่
ใหมีศักยภาพในการบริหารงานกําลัง
ดําเนินการอยู 

 2. ผลลัพธท่ีเกิดจากแผนทีว่างไวของ สหกรณศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติจํากัด 
   1.ออกประชมุกลุมยอยเพื่อเรงรัดหนี้และเพื่อรับ
ฟงความคิดเหน็จากสมาชิกในการจัดทํา
งบประมาณในปตอไป 

มีแผนการดําเนินงานในเดือนมีนาคม-
เมษายน  2552 

    2. วางแผนในการใชงบประมาณที่มีอยูให
สอดคลองกับความตองการของสมาชิก โดยใช
แนวทางจากขอมูลของปทางบัญชีที่ผานเปนหลัก 

กําลังดําเนินการเพราะจะใชขอมูลตก
ปกอนกับการลงประชุมชนกลุมยอย
มาเปนแนวทาง 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

   3.ติดตามการปฏิบัติงานเรงรัดของเจาหนาที่
เพื่อใหการปฏิบัติงานทางดานบัญชีใหเสรจ็สินได
อยางรวดเรว็ ทันตามระยะเวลาที่ราชการกําหนด 

ดําเนินการแลวเมื่อเดือนมกราคมที่
ผานมา  ทางสหกรณไดดําเนนิการทัน
ตามกําหนดเวลา 

    4.ประชุมกรรมการในการจัดทําแผนในการ
ดําเนินการประชุมใหญสามญัประจําป 

กําลังดําเนินการเพราะจะประชุมใหญ
ในเดือนพฤษภาคม 

   5.ประชุมคณะกรรมการในการรวมกับเจาหนาที่
ในการจดัทํางานงบประมาณในปทางบัญชี 2552 

กําลังดําเนินการเพราะตองรอขอมูล
การลงประชุมกลุม 

   6. ติดตามการดําเนนิงานของเจาหนาที่ในการ
จัดทําแผนยอยแตละไตรมาศ จากแผนใหญ เพื่อใช
ในการติดตามควบคุมและประเมินผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลงานหรือดําเนินการแกไข 

ยังไมไดดําเนนิการ 

3. ผลลัพธจากแผนที่วางไวของสหกรณศุภนิมิตชะอวดพฒันา จํากัด 
1.การระดมทนุโดยการเพิ่มหุนจากสมาชิก มีการประชาสัมพันธอยู 
2.เพิ่มจํานวนสมาชิก  “กองทุนสงเคราะห” 
 

สมาชิกเพิ่มขึน้จากเดิม  20%  โดย
ผานทางการประชุมกลุม การ
ประชาสัมพันธ และการขยายตอของ
สมาชิกดวยกนัเอง 

3.รับฝากเงินออมทรัพย  “เพื่อการศึกษา” โดยเนน
การประสานงานกับสถานศกึษา 
 

จัดทํารายรับเงนิฝาก  โดยลงพื้นที่รับ
เงินจากโรงเรียนทุกสัปดาหๆละ  15  
โรงเรียน 

4.ระดมฝากจากสมาชิก  เพื่อประโยชนของสมาชิก
เปนหลัก 

การเขารวมของสมาชิกไดไมมาก
เทาที่ควรเนื่องจากผลทางดาน
เศรษฐกิจ 

5.ระดมฝากจากสมาชิก  โดยมีสวัสดิการ มีเงินฝากเพิ่มขึ้นประมาณ  10% ของ
สมาชิก 

6.จัดทําสินคาที่จําเปนโดยผานผูผลิตโดยตรง มีการรับโดยตรงจากบริษัท ไดแก 
ขาวสาร อาหารสัตว 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
7.เชื่อมโยงเครือขาย 
 
 
 

จัดสงสินคาที่ตนเองเปนตวัแทน
จําหนายใหกับสหกรณอ่ืนๆ  ไดแก  
ขาวสารและอาหารสัตว 

8.จัดทําแปลงสาธิตอาชีพเสริม จัดทําแปลงปลูกแตงโม และเลี้ยงปลา  
ตอนนี้เก็บเกีย่วผลผลิตไปแลว 

 9.จัดคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบวัตถุประสงค
ของการใชเงินกูของสมาชิก เพื่อนําปญหามาสู
คณะกรรมการดําเนินการ 

มีการจัดระบบใหมใหมีการตรวจสอบ
เงินกูกอนอนมุัติทุกเดือน 

10.ติดตามการใชเงินกูเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ขอกู 

มีการติดตามทกุสัญญาเงินกูที่รับเปน
เงินสด 

11.จัดตั้งคณะกรรมการติดตามหนี้สิน(หนีค้าง) มีการจัดตั้งคณะกรรมการตดิตามหนี้
คางแลวและกาํลังอยูในระหวางการ
ติดตาม 

12.จัดทีมประชาสัมพันธใหกับสมาชิกใหทราบถึง
บทบาทของสหกรณ 

มีการจัดทีมงานในการประชาสัมพันธ
ดําเนินการไปแลว  1  เดือน  ในพื้นที่  
3  หมูบาน 

 13.จัดทําขอมลูปจจุบันของสมาชิกทุกคน    
     -ขอมูลบุคคลในบานทุกคน มีการปรับปรุงทุก
เดือน 
   - ขอมูลอาชีพของสมาชิกอยางละเอียด 
   -ขอมูลอาชีพของครัวเรือนที่เปนอาชีพหลัก 
    -ขอมูลปญหาในครอบครัวที่เปนปจจุบนัและ
ปรับปรุงตลอดเวลา 

 
 
กําลังดําเนินการในการรวบรวมขอมูล
อยูเพื่อใหเปนจริงและสมบูรณมาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
4.  ผลลัพธจากแผนที่วางไวของสหกรณศุภนิมิตสหกรณปากพนังจํากัด 
1.ระดมทุน  ถือหุนเพิ่ม มีหุนเพิ่มแตหุนเดิมก็ลดลงเนื่องจากสมาชกิมีการยาย

ถ่ินและเสียชีวติไป 
2.เรงรัดเก็บหนี้คาง และติดตาม
ลูกหนี้ที่ใกลจะหมดสัญญา 
 
 

สมาชิกมีการเขามาชําระและปรับปรุงหนีไ้ดแลว
ประมาณ  76%  และยังคงคางอยูแคบางสวนซึ่งไดมี
การติดตามเรงรัดตามระเบียบตอไป 

3.ฟนฟูกลุมอาชีพ  ใหดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 

มีกลุมอาชีพเขารวมโครงการเพิ่ม  จากการประชุมรวม
และอบรมรวม 

4.ขยายธุรกิจสนิคาอุปโภค
,บริโภค 

มีการดําเนนิการขยายกลุมผูซ้ือ  ขยายตลาดแกกลุม
เครือขาย  และผูบริโภคที่ไมใชสมาชิก  รวมทั้งการ
ติดตอประสานงานกลุมชุมชนอ่ืนๆที่ดําเนินการตาม
โครงการตางๆ  เชน  โครงงานเงินสนับสนุน  SML  
เพราะกลุมสมาชิกชุมชนบงพื้นที่ดําเนินโครงการจัด
จําหนายขาวสารในชุมชน  ทางสหกรณไดมีความคิด
ในการประสานงานกับกลุมชุมชนเพื่อเปนตัวแทนรับ
ซ้ือจากโรงสีหรือผูขายในฐานะคนกลางเพือ่สราง
รายไดใหกบัสหกรณ 

5.กําหนดรูปแบบการปฏิบัติงาน
ภายในใหชัดเจน  ไมซับซอน 

มีการนัดวันประชุมองคกรทุกเดือนอยางสม่ําเสมอ  มี
การแบงภาระงานใหมที่ชัดจนขึ้น และไดรับลูกจางใน
การสงสินาเพิ่ม 

-  มีการดําเนนิการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในที่ดนิวางของสหกรณเพือ่เปน
แบบอยางใหกบัประชาชนในชุมชน   

- ขยายธุรกิจเพิม่รายไดใหกับสหกรณ  ไดแก  มีการทําประกันรถ / ประกันชีวิต 
- เปนตัวแทนขยายธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
แผนการดาํเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 

1.  การพัฒนาอาชีพ 1.  ไดสํารวจความตองการของสมาชิกในการประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทพื้นที่และความตองการ
โดยการประชมุและจัดทําเปนรูปเลม 
2.  วิเคราะหโครงการวางแผนโครงการเสนอโครงการใหกับ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
3.  ไดดําเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ  (เกษตร
จังหวดั  ประมง  ปศุสัตวและที่ดิน)ในการพฒันาอาชีพ 
4. กําลังวางแผนการศึกษาดูงานที่เกีย่วของกับอาชีพเพื่อสราง
แนวทางและประสบการณ 
5.  จัดทุนเพื่อสงเสริมอาชีพอยางจริงจังและวางแผนระบบ
การตลาดใหม 

2.  พัฒนาคุณภาพชีวติ
ความเปนอยูของสมาชิก 

1.  มีการจัดเกบ็ฐานขอมูลอยางเปนระบบและพัฒนา
ฐานขอมูลใหดีและมีประสิทธิภาพขึ้น 

3.  สรางจิตสํานึกความ
เปนเจาของใหแก
บุคคลากรในสหกรณ 

1.  มีการบรรจุการประชุมชี้แจงหลักการ  วธีิการ  อุดมการณ  
ของสหกรณใหกับสมาชิก    ในแผนประจาํป 
2.เพิ่มสวัสดิการและคาตอบแทนแกคณะกรรมการพนักงาน
และสมาชิก 

4.  พัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ 

1.  จัดใหมีการศึกษาอบรมจากหนวยงานตางๆ  และจัดใหมี
การทัศนศึกษาดูงานหนวยงานอื่นๆ 
2.  จัดซื้ออุปกรณที่มีความจาํเปนและมีคณุภาพ  มี
ประสิทธิภาพในการทํางานตรงกับงานแตละประเภท 
3.  ใหความรูเผยแพรประชาสัมพันธ  อยางทั่วถึงโดยการ
ประชุมกลุม  จัดนิทรรศการ  ประชุมใหญ  จัดทําเอกสาร
เผยแพร  การประชาสัมพันธโดยผานวิทยชุุมชน 
4.  จัดทาํแผนการมาติดตอและใหบริการทีส่หกรณใหเปน
หมวดหมูอยางเปนระบบ  เปนขั้นตอนมกีารจัดทํา  การจัด  5  
ส  (สะสาง  สะดวก สะอาด  สุขลักษณะ  สรางนิสัย  ) 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

แผนการดาํเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 
5.  พัฒนาธุรกจิใหมกีารดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.  เปดรับสมาชิกสบทบและ
กําหนดการใชบริการ 
2.  จัดใหมีการจําหนายสินคาถึง
หมูบานสมาชกิ 
3.  มีการระดมหุนและเงินฝากเพิ่มขึ้น 
4.  ประสานงานกับสหกรณตางๆใน
การสรางเครือขายทางธุรกิจ 

เครือขายกลุมสัจจะ ฯ  จ.นครศรีฯ 
1.  สรางความเขาใจกับสมาชกิ/พูดคยุกับแกนนํา
ชุมชนใชการสื่อสาร 

มีการดําเนนิการประชุมเครือขายใน
ทุกเดือนและมกีารสรุปการประชุม
แจกใหกับเครือขายทุกเครือขายเก็บ
ไวที่กลุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกนั 

2.  ประชุมปรึกษากรรมการติวเขม มีการดําเนนิการอบรมในเรื่องของ
การทําบัญชีเพิม่เติมใหกับสมาชิก
เครือขายในรปูแบบการทําบัญชีอยาง
งาย 

3.  เชิญวิทยากรใหความรู (วนัปนผลใหญ/วิสามัญ) ไดมีการสํารวจความตองการในการ
เรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องตางเพือ่ที่จะ
เชิญวิทยากรที่มีความชํานาญในเรื่อง
นั้นๆมาใหความรูในวนัปนผล 

4.  การสงเสริมอาชีพใหกับสมาชิก ลดรายจายใน
ครัวเรือนตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง 

มีการวางแผนการสงเสริมอาชีพใหกับ
สมาชิก ลดรายจายในครัวเรือนตาม
แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีงใหกับทุก
กลุมโดยใหเร่ิมดําเนินการจาก
คณะกรรมการกลุมกอน 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

5.  จําหนายขาวสารใหกับสมาชิกในกลุม มีการจัดการในเรื่องของธุรกิจขาวสาร
โดยใหแตละกลุมสํารวจความ
ตองการของสมาชิกและดําเนินงาน
ผานทางเครือขายวัดปายาง 

6.  เผยแพรขอมูลสูสารธารณชน มีการจัดทําขอมูลทางธุรกิจใหกับ
เครือขายภายนอกหลังจากที่
ดําเนินงานภายในเครือขายตนเอง
อยางเขมแข็ง 

สกต.นครศรีธรรมราช 
1. แผนการโฆษณาประชาสมัพันธ 
      -  โฆษณาทางวิทยใุนชุมชนตางๆ  (อาทิตยละ  
1  คร้ัง) 
      -  ปายประชาสัมพันธ  ปายสํานักงานตามสาขา
ตางๆ  วารสารแผนพับ  (เดือนละ  1  คร้ัง) 
     -  หีบหอ ถุงบรรจุ  ผลิตภัณฑ ใหมีตราสกต.นศ. 

เร่ิมทําไดบางแลวแตยังไดดําเนินการ
ไมทุกคลังเนื่องจากมีการมาประเมิน
ในเวลาที่เร็วเกินไป 

2.  แผนสรางเครือขาย จาก ธกส.,สหกรณจังหวดั
,ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ใหแตละคลังดาํเนินการประสานงาน
ทั้งในชุมชนและหนวยงาน องคกร 
ตางๆในการเชือ่มธุรกิจ 

3.  จัดการฝกอบรมสมาชิกใหรูจักสกต.มากขึ้น  มีการบรรจุแผนการอบรมในวาระการ
ประชุมเพื่อเสนอใหมกีารอบรม
พัฒนาคุณคาผูนําใหกับทุกคลัง  โดย
เร่ิมจากคลังที่มีความพรอมกอน 

4.   สรางอาชีพเสริมใหกับสมาชิก (อบรม)  ทําไดจํานวน  6  คลังแลว 
5.  ทําการตลาดเชิงรุก  ใหคณะกรรมการและสมาชกิผูจัดการ

มีการจัดทําตลาดเชิงรุกเพิ่มขึน้ 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

แผนการดาํเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 
6.  บริการสินคาใหมากชนิด (แบบสอบถาม)  มีการทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความ

คิดเห็นของสมาชิกและประชาชนใน
ชุมชนเรื่องสินคาที่สนใจตองการซื้อ 

7.  จัดหาวัสดสํุานักงานใหพรอมในการใชงาน  มีการจัดซื้อคอมพิวเตอรใหกบัทุกคลังใน
การจัดเก็บขอมูล 

8. ใหสวัสดกิารกับฝายบริหาร/ฝายจัดการ/สมาชิก/
ชุมชน  

รางระเบียบและเสนอในที่ประชุมเรื่อง
การใหสวัสดกิารกับฝายบริหาร/ฝาย
จัดการ/สมาชกิ/ชุม 
 

9.  สรางเครือขายจุดกระจายสินคา  มีการติดตอกบักลุมธุรกิจขนาดเล็กใน
ชุมชนเพิ่มเติม 

10.  ราคาสินคาใหเทากับทองตลาดหรือต่ํากวา  การจําหนายสนิคาที่มีราคาถูกกวา
ทองตลาดบางชนิด 

11.  จัดหาสินคาใหตรงกับความตองการของ
สมาชิก (โดยใหเจาหนาแจงมาที่สกต.กลาง) 

มีสถานที่รับแจงความตองการของ
สมาชิกโดยตรง 

12. แกปญหาสมาชิกใหมีระบบหมุนเวยีนพนักงาน
ในออฟฟศ (พนังงานไมเพียงพอ) 

รับสมัครพนังงานเพิ่มจํานวน  2  คน 
(กําลังดําเนนิการอยู) 

13.  สนับสนุนการอยูอยางพอเพียง  มีการรณรงคใหสมาชิกใชชีวิตความ
เปนอยูแบบพอเพียง 

14.  ชวยกนัปลูกปาเพิ่ม/สนบัสนุนการไมตัดไม
ทําลายปา  

มีนโยบายในการปลูกปาทดแทนในวัน
สําคัญตางๆ 

15.  ใหอํานาจผูจัดการ ผูชวยในการลดราคาและให
เจาหนาที่คลัง  ประชาสัมพันธสินคาไปในตัว  
พูดคุยกับลูกคาเยอะๆพรอมทั้งปรับปรุงบุคลิก
เจาหนาทีใ่หยิม้แยมแจมใส  พูดเพราะ 

มีการใหอํานาจผูจัดการและติวเขม
พนักงานในการสรางกลยุทธในการขาย 

16.  ฟนฟูพัฒนากระบวนการประกอบอาชีพให
ลูกคา (อบรมปาลมหลังน้ําลดหรืออาชีพอ่ืนๆ) 

มีการอบรมสัญจรใหกับเกษตรกรผูปลูก
ปาลมในเรื่องการดูแลปาลมหลังน้ําลด 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

แผนการดาํเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 
17.  ใหกรรมการ/พนักงานลงพื้นที่เยีย่มลูกคา  เพื่อ
จะไดชวยแกปญหา 

กําลังบรรจุไวในแผนการประชุมวาระ
ตอไปในเดือนมีนาคม เพื่อลงมติในที่
ประชุม 

18. การสรางวิสัยทัศนของผูบริหาร  (มองการไกล/
คํานึงสภาพแวดลอม/การมีสวนรวม/ใหขวญั
กําลังใจแกลูกนอง) 

กําลังบรรจุไวในแผนการประชุมวาระ
ตอไปในเดือนมีนาค เพื่อลงมติในที่
ประชุม 

19.  กลไกการสรางการลงทุน  (ทุนที่ตองใชในการ
ดําเนินงาน/การเสี่ยง/กําไรหรือขาดทุนในการ
ดําเนินการครั้งนี้) 
 

กําลังบรรจุไวในแผนการประชุมวาระ
ตอไปในเดือนมีนาคม เพื่อลงมติในที่
ประชุม 

20. ตองมีคูคาที่แนนอนและมั่นคง    เพื่อทีเ่ปนตัว
ประชาสัมพันธองคกรใหสมาชิกรับรู 

กําลังบรรจุไวในแผนการประชุมวาระ
ตอไปในเดือนมีนาคม เพื่อลงมติในที่
ประชุม 
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ตารางที่  7  (ตอ) 
เครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกยีรติ ตาํบลเขาขาว 

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
การประเมินผลลัพธจากแผนกิจกรรมธนาคารหมูบานไสสาน 
1. อบรมเพิ่มศักยภาพสมาชกิ ยังไมไดมีการติดตามเนื่องจากพึ่ง 
2. อบรมกรรมการเพิ่มศักยภาพ เร่ิมการอบรม 
3.มอบหมายภาระหนาทีด่ําเนินการติดตามประเมินผล  
การประเมินผลลัพธจากแผนกิจกรรมสกย.เกษตรสัมพันธ 
1. อบรมพัฒนาความรูความเขาใจองคกร หนาที่ความ
รับผิดชอบ 

ยังไมไดมีการติดตามเนื่องจากพึ่ง
เร่ิมการอบรม 

2. โครงการสนับสนุนสงเสริมอาชีพสมาชิก  
3.โครงการลดตนทุนการผลิตโรงงาน  

การประเมินผลลัพธจากแผนกิจกรรมสกย.นิคมเกษตรพัฒนาจํากดั 
1. โครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกใหแกสมาชิกเกี่ยวกบั
หลักการสหกรณ 

ยังไมไดมีการติดตามเนื่องจากพึ่ง
เร่ิมการอบรม 

2. โครงการจัดประชุมเครือขายขยายการตลาดยางพารา  
3.โครงการลดตนทุนในการผลิต  เชน 
  3.1  ปรับปรุงคุณภาพเตารมควัน 
  3.2  ปรับปรุงคุณภาพในการใชนําใหนอยที่สุด 

 

การประเมินผลลัพธจากแผนกิจกรรมสกย.ไสสาน 
1. โครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกของคณะกรรมการ
และสมาชิก 

ยังไมไดมีการติดตามเนื่องจากพึ่ง
เร่ิมการอบรม 

2. โครงการตอเติมโรงเรือนกับสตอกยางแผนดิบที่รับซื้อ
จากคนในชุมชนและเก็บสินคาไวขายใหกับสมาชิก 

 

3.  โครงการขยายหองรมเพือ่จะไดเปดรับสมาชิกเพิ่ม  
การประเมินผลลัพธจากแผนกิจกรรมศูนยถายทอดเทคโนโลยีเขาขาว 
1. เขารวมประชุมกับคณะกรรมการ ยังไมไดมีการติดตามเนื่องจากพึ่ง

เร่ิมการอบรม 
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ภาคผนวกที่  3   
ผลการสะทอนความรูเขาใจ เนื้อหา กิจกรรมตางๆของผูเขารับการอบรม 
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ภาคผนวกที่  3   
ผลการสะทอนความรูเขาใจเนื้อหา กจิกรรมตางๆของผูเขารับการอบรม 
การดําเนินการอบรมตามหลักสูตรที่ไดวางแผนไวแลว  ผลจากการอบรมมีความแตกตาง

กันไปแตละกลุม  ซ่ึงลักษณะความแตกตางของการดําเนินการขึ้นอยูกับบริบทของกลุมและสหกรณ
เองดวย จากการอบรมจากการประเมินเชิงคุณภาพและการประเมินเชิงปริมาณ พบวาการดําเนินการ
อบรมโดยการใชหลักสูตร  3  วันจะไดผลที่ดีกวาการใชหลักสูตร  2  วัน  การอบรมในครั้งนี้
นอกจากจะใหกระบวนการอบรมและสรางจิตสํานึกผูนําคุณคาสหกรณแลวยังไดเตรียมเอกสาร
เกี่ยวกับความรูเร่ืองสหกรณและแนวทางการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  และหลังการ
อบรมยังมีการจัดคืนขอมูลจากการอบรมทั้งหมดใหกับสมาชิกผูเขารวมอบรมทุกทาน  พรอมกับ
ภาพถายเพื่อสรางความตระหนักในการอบรมในครั้งนี้ผานทางสื่อดวยโดยจะกลาวในรายละเอียด
ผูเขารวมอบรมมีความเขาใจรวมกันในกระบวนการฝกอบรมและทิศทางในการฝกอบรม  พรอมทั้ง
ความคาดหวังในการอบรมเพื่อรวมกันดําเนินการไปสูส่ิงที่ตั้งไว 

   2. เปดการอบรมโดยเจาหนาของสหกรณ  (สหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช) “กลาวโดย
สรุปในการใหแงคิดของทานสหกรณจังหวัดในชวงพิธีเปดการอบรม : ในประเด็นการพัฒนา
สหกรณและทิศทางในการพัฒนาสหกรณของสหกรณจังหวัด  ภารกิจที่จะหนุนเสริมกันตอไป  
กลาวโดยภาพรวมคือ  เห็นวาการจัด เวทีนี้ เปนการดํา เนินกระบวนการ   KM  โดยเนน
กระบวนการพัฒนาทางดานผูนําสหกรณ  และเล็งเห็นวากลไกที่สําคัญที่สุดนาจะอยูที่ผูนํา  การ
เรียนรูในกระบวนการดําเนินสหกรณ  โดยเฉพาะผูที่เขามาในสหกรณในระยะแรกควรมีพัฒนา
ทางดานผูนํา  สหกรณเปรียบเสมือนกับธุรกิจของสังคม  โดยผูใชบริการกับเจาของคือคนในชุมชน
เดียวกัน”  สรางใหสมาชิกที่เขารวมอบรมเขาใจความเปนสหกรณอยางแทจริง  รูจักการเสียสละใน
การทํางานสหกรณเพื่อลดภาวการณเอาเปรียบทางสังคม  แตการพัฒนาของสหกรณนั้นตองคอย
เปนคอยไป  ซ่ึงบางกลุมตอนนี้สหกรณบางกลุมประสบความสําเร็จ  แตก็ยังมีอีกหลายกลุมที่
ประสบความลมเหลว  ซ่ึงประเด็นเหลานี้เกิดจากผูนําเปนสวนใหญ  สงผลใหผูเขารวมอบรมทุก
ทานไดเห็นคุณคาในตัวเองและมีกําลังใจในการดาํเนินงานตอไป 
                3.  กอนที่จะดําเนนิการตองมีการเตรียมความพรอมของตนเองกอน  โดยใหสมาชิกตบมอื
เพื่อสรางความพรอมเพียงและกระตุนความรูสึก  (มีการตบมือตามจังหวะใหพรอมกัน) โดยมีการ
แบงเปน  2  ทีมตามที่นั่ง  โดยใหหัวหนาทมีหรือผูนําที่เปนผูหญิงและมอีายุนอยที่สุดในกลุม  โดย
ใหผูนําแตละทีม  ซอมใหกบัสมาชิกในการตบมือกันอยางพรอมเพยีงกัน   และใหแตละกลุมมผูีชวย
อีกทีมละ  1  คน  โดยใหเวลาเตรียมความพรอมและซอมประมาณ  5  นาที   มีการแขงขันกันแตละ
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ทีม  โดยใหคนละทีมใหคะแนนอกีทีม  สรุปสิ่งที่ไดจากกิจกรรมขางตน  การเปนผูนาํตองมีการ
ประสานงานและมีการมีความเปนธรรม  การเปนผูนําที่ดตีองเปนผูที่รูจักฟง  มีการฝกฝนตนเองอยู 
                      4.  การละลายพฤติกรรมและรูจักเพื่อนตางกลุม  โดยการใชกิจกรรมรูจักเพื่อนเรียนรู
ความสําเร็จ  โดยการเลาเรื่องตามสื่อที่ใชในการอบรมหลักสูตร  การดําเนินกจิกรรมนี้สงผลให
สมาชิกเกิดเทคนิคในการฟง  และสงผลใหนาํกลับไปใชในการนําเนินกจิกรรมของสหกรณคือ
ตองการใหผูนาํมีทักษะในการฟงเพื่อเปนการสรางความตระหนกัใหกบักลุม  บรรยากาศในการ
ดําเนินการในการรวมกลุมครั้งนี้ยังขาดทักษะในการฟงอยู  อาจเปนเพราะบุคลิกของชาว
นครศรีธรรมราช  ที่ไมคอยฟงใคร  ดังนั้นการดําเนินงานตอไปตองการใหฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
ดวยเพื่อเปนการสรางกระบวนการในการดําเนินงานสหกรณ  การดําเนินกิจกรรมนี้เพื่อใหสมาชิก
ไดรูจักกันและเรียนรูรวมกัน   

        5. รวมกันรองเพลง บทกลอนเปนชวง  โดยเฉพาะชวงหลังจากการพัก  หลังทํากิจกก
รมเพื่อสรางความตระหนัก  เรียกการมีสวนรวมของสมาชิก  จากการดําเนินกิจรรมพบวาสมาชิก
เกิดความตระหนักและทราบซึ่งในเนื้อเพลง  และมีแรงใจในการสู  เปนการเติมเชื้อไฟในการพัฒนา
โดยการใชศิลปะทางดานดนตรี   

       6.  จัดกิจกรรมการสรางกระบวนการมีสวนรวม  และเปดตํานานความคิด พรอมทั้ง
พัฒนาความคิดใหกับสมาชิกผูเขารวมอบรม  โดยใชการตอจิกซอ  ผลจากการดําเนินกิจกรรมใน
คร้ังนี้พบวาหากเรามีความตั้งใจเราก็จะทําไดรวดเร็ว  ความรูอยูในตัวเราอยูแลว  เราควรที่คนหา
ออกมาเพื่อพัฒนากลุมสหกรณและตัวเราเอง และการเลนเกมนี้ยังเปนการพัฒนาในเรื่องความรัก
ความสามัคคี  การรวมกันทํา  การรวมแรงรวมใจกัน กระบวนการวางแผน  และการยอมรับความ
คิดเห็นของสมาชิกยอมไปในทิศทางเดียวกัน  พยายามแกไขในสิ่งที่ผิด  ไมยึดติดกับความลมเหลว 
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนหากไดรับการรวมมือทุกภาคสวนงานก็จะออกมาดีและ
รวดเร็ว  การทํางานไมควรเรงรีบเกินไปอาจจะลมเหลวได  ตองดีที่ควรสามารถของตนเองและปริ
สิทธิภาพของตนเอง  จากการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเกิดปรากฎการณตัวอยางจึงที่
สังเกตเห็นจากการสรุปงานของแตละกลุมแลว  ยังสงผลใหมีการเรียนรูกระบวนการพัฒนาตนเอง
ในการทํางานดวย 

   7. ปดการเสวนาในขนาดรับประทานอาหารรวมกันเปนการสรางความสนิทสนมกันให
มากยิ่งขึ้น  พรอมทั้งเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูในกระบวนการทํางาน  สงผลตอแนวทาง
ในการพัฒนาเครือขายในขั้นตอไป 

-  เปดตํานานความคิดโดยการสรางความรูใหกับสมาชิกผูเขารวมอบรมในการดูประวัติ
ความเปนมาของสหกรณ  พัฒนาการสหกรณของโลก  จากการทํากิจกรรมขางตนลงผลใหสมาชิก
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ทางสายกลาง

เงือ่นไขความรู
(ความรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงือ่นไขคณุธรรม
(ซื่อสัตย สุจริต อดทน สติปญญาแบงปน)

พอประมาณ
มีภมูิคมุิคุมกนั
ในตัวเองที่ดี

มีเหตุผล

นําสู

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

ชวีิต/เศรษฐกจิ/สังคม/สิ่งแวดลอม

รปูแสดงสรปุแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เขาใจสหกรณมากยิ่งขึ้น  เรียนรูแนวทางในการดําเนินงานสหกรณ  หลักสหกรณทั้ง  7  ประการที่
จะนํามาใชในการพัฒนาสหกรณ  รวมทั้งสมาชิกผูเขารวมอบรมจะเกิดจิตสํานึกในเรื่องของประวัติ
ความเปนมาของสหกรณและเกิดพลังในการทํางานมากยิ่งขึ้น  พรอมทั้งมีการทํางานอยางเปน
ระบบมากขึ้น  ทั้งนี้จากการดําเนินกิจกรรมสามารถถอดบทเรียนและแนวคิดของสหกรณทําใหเรา
ไดแนวทางในการพัฒนาสหกรณตอไป 

-  ผูนําคุณคาสหกรณ “ผูนําคุณคาตามรอยพอ”  พระราชดําริในหลวงนําไปสูอุดมการณ
และหลักการสหกรณ /  โดยนําเสนอในรูปของ Power Point  ผลการดําเนินการผลวาจากการดูภาพ
ทําใหสมาชิกผูเขารวมอบรมมีความตระหนักในการทํางานเพื่อมวลชนมากยิ่งขึ้น  เพราะไดเห็นภาพ
พระองคทานกับการทําภารกิจของประเทศ  ผูนําเกิดจิตสํานึกและไดแบบอยางในการทํางานหนัก
จากการดูภาพของพระองคทาน จากการดูภาพสงผลใหเกิดมีแรงบันดาลใจ  มีวิสัยทัศน  ที่มอง
ออกไป พยามที่จะปลุกตรงนั้นใหได ตองมีเศรษฐกิจพอเพียง  ทําพอที่จะทําได พอประมาณ  การทาํ
ที่มีเหตุ มีผล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ผูนําคุณคาสหกรณ ในการทํากิจกรรมในครั้งนี้ใชวิธีการใหสมาชิกสรางสํานักงาน

สหกรณของตนเอง  จากการดําเนินกิจกรรมเปนการสรางกระบวนการวางแผนในการทํางาน สราง
กระบวนการในการทํางานรวมกัน และที่สําคัญตองมีความรวมมือกันในการทํางานเปนทีมและเปน
กลุมถึงงานจึงจะออกมาดีและประสบผลสําเร็จ 
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ภาพ 10    แสดงจิตสํานึกทีไ่ดจากการเลนเกม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ภาพ 10    แสดงจิตสํานึกที่ไดจากการเลนเกม 
 
-  ผูนําคุณคาสหกรณใหสมาชิกดู VCD  เสียงกูจากครูใหญ (ยอดชายนักพัฒนาของเกาหลี)  

จากการด  VCD ทําใหผูเขารวมอบรมเกิดความศรัทธา  สรางแรงจูงใจ  สรางการมีสวนรวมจากกลุม
คนนอยไปหามาก  การทําใหเปนตัวอยางกอนการแนะนําใหสมาชิกทํา  เทคนิคการพัฒนาจาก
หนวยเล็กไปหาใหญ  มีการทํากิจกรรมที่ตอเนื่องไมยืนอยูกับที่  ในการดําเนินของผูนําอยางมีคุณคา  
และการพัฒนาสหกรณของตนเองอยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 

 
ภาพ  11  แสดงที่ไดจากการดู  VCD  เสี่ยงกูจากครูใหญ 

 
 

สิ่งท่ีไดจาก
การทํา
กิจกรรม 

มีการ
วางแผน มีการแบง

หนาท่ี 

รูจัก
สังเกต 

มีการ
ตรวจสอบ 

มีการ
ดําเนินงาน 

ความ
สามัคคี 

บันทึกสิ่งที่ทําอยาง
ละเอียด 

ใหรางวัลเปนแรงจูงใจ 
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เสนทางการ
พัฒนาสู

ความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  สรุปการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดที่ผานมาใน  1  วัน  ในการดําเนินการนี้สงผลใหสมาชิก
เกิดความรูสึกที่ตอเนื่อง  และเปนการสรปุเพิ่มเติบการประชุมที่ผานมา  และวิเคราะหการอบรมใน
วัยแรก  เพื่อพัฒนากระบวนการอบรมในวันตอไปใหดีขึ้น  การดําเนินการสรุปผลมีทั้งในรูปของ
เวทีเสวนาและเอกสาร  เพราะจะทาํใหสมาชิกผูเขารวมอบรมเก็บนําไปใชไดจริงในพืน้ที่   
 -  สนทนาภาษาผูนาํและกิจกรรมสันนาการในกลุมผูเขารวมอบรม  เปนการสรางความเปน
กันเองระหวางผูเขารวมอบรมและทีมวิทยากร  รวมทั้งเปนการสรางจิตสํานึกรวม  เปนการผอน
คลายจากการประชุม  การดําเนินการในครั้งนี้เนนใหสมาชิกผูเขารวมอบรมไดระบายสิ่งที่ไมสบาย
ใจ  เปนการสรางเพื่อนเวทีอบรม  การพัฒนาใหผูเขารวมอบรมเปลี่ยนมุมมองของตนเองดูบาง 

-  ผูนําการเปลีย่นแปลง มีการแบงกลุมใหมโดยแบงกลุมตามสหกรณที่ตนสังกัด  จากนั้น
ใหดําเนินการเลนเกม   “สรางแบบสํานักงานตนเองในอนาคต”   สรุปสิ่งที่ไดจากการดําเนิน
กิจกรรมในครั้งนี้เปนการสรางจิตสํานึกดานของการดําเนินงานสหกรณที่ไมใหเนนเปาหมายเพียง
อยางเดยีว  แตตองดูถึงฐานของสหกรณดวยวามีความพรอมที่จะไปสูเปาหมายทีว่างไวหรือเปลา  
จากการดําเนินกิจกรรมนี้สมาชิกไดเรียนรูและเหน็ถึงการพัฒนาที่มุงเนนแตเปาหมายโดยไมเนน
ฐานของตนเองวาทําแลวจะประสบความลมเหลวได     

ใหกับการทําความด ี

เสียสละ 

ขยัน 
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-  ผูนําการเปลี่ยนแปลงนําเสนอ  Power Point   จากการบรรยายทําใหสมาชิกที่เขารวม
อบรมมีความเขาใจปญหาในการดําเนินของตนเองมากยิ่งขึ้นวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาที่เกิดใน
องคกรหรือเปนปญหาที่เกิดจากภายนอกองคกร   มีการเรียนรูในการดําเนินการวิเคราะหสหกรณ
ตนเองได  รวมทั้งแนวทางการวางแผนงานที่เปนระบบมากยิ่งขึ้น 

-  การวิเคราะหวิเคราะห  SWOT ของกลุมสหกรณ   จากกิจกรรม ทําใหสมาชิกผูเขารวม
อบรมทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นในองคกรของตนเอง  ทั้งในแงบวกและลบ  เพื่อเปนแนวทางและ
ขอกําหนดในการวางแผนงานพัฒนาสหกรณในขึ้นตอไป  อยางไรก็ตามการดําเนินงานในขั้นนี้  
วิทยากรตองใหการดูแลแตละกลุมใหไดปญหาที่เปนจริงมากที่สุด  เพราะการดําเนินการในครั้งนี้จะ
สงผลตอการวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 

-  การนําเสนอผลการวิเคราะหในแตละกลุม  วิทยากรและสมาชิกผูเขารวมอบรมรวมกัน
เพิ่มเติมและแกไขขอผิดพลาด  ทําการรวมคะแนนและใหลงแกนเพื่อกําหนดเปนยุทธศาสตรในการ
ทํางานของกลุม  เพื่อใหสมาชิกผูเขารวมอบรมสามารถนําผลการวิเคราะหมากําหนดยุทธศาสตร
ของตนเองไดวาตอนนี้สหกรณของเราตองวากลยุทธเชิงหรือเชิงรับอยางไรบาง  การวิเคราะห
สหกรณแบบนี้เปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการวิเคราะหและเมื่อมีการนําเสนอผลก็จะ
ไดมีการแลกเปลี่ยนแนวทางในการแกปญหากับผูเขารวมประชุมจากกลุมอื่นๆ  สรางใหเกิดความ
สําพันธกันในรูปเครือขาย 

-  ผูนําคุณคากับความสําเร็จ  (บรรยายพิเศษโดยคุณประยงค  รณรงค)  ทําใหผูเขารวม
อบรมมีแนวทางในการพัฒนาโดยเฉพาะเดียวนี้ผูนําในชุมชนตองมีสวนรวมมากขึ้น  และตอง
เรียนรูส่ิงใหมอยูเสมอ  พรอมทั้ง  เห็นวาการปลูกยางเดียวนี้สามารถพัฒนาได  โดยการปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน  (นิเวศเชิงซอน)  และเพื่อใหยางสามารถกรีดไดตลอดทั้งป  ก็ควรมีการใหน้ําและใหปุย
ชีวภาพในสวนยาง  เปนการสรางกระบวนการในการดําเนินงานสหกรณ  และมีการจัดการสหกรณ
ดวยความจริงใจและเปนธรรม 

- พิธีเทียนแหงปญญา จากการดําเนินกจิกรรมพิธีเทียนอุดมการณในครั้งนี้  สรางให
ผูเขารวมอบรมมีความรูสึกดี  และเห็นวาเปนพิธีที่ศักดิ์สิทธ  มีการเนนอุดมการณใหกับพวกเขา 
และจะจดจํากระบวนการและสิ่งที่ไดไปใชในการดําเนินชีวิตและการดาํเนินงานอยางจริงจัง โดยได
นึกถึงการทํางานและความลําบากที่ผานมา เปนการสรางอุดมการณและเปนเสมือนคาํสัญญาที่ตอง
กลับไปทํา  โดยการรวมแรงรวมใจกันและจะกลับไปพฒันาเพื่อนและคนอื่นๆในสหกรณตอไป  

- การเขียนแผนงานตามยุทธศาสตรของตนเองที่วิเคราะห และนําเสนอแผนงานตาม
ยุทธศาสตรของตนเองแตละกลุมที่วิเคราะหไว  โดยการเขียนแผนงานใหสอดคลองกับ การ
วิเคราะหความเขมแข็งขององคกร  จากการดําเนินการในครั้งนี้นอกจากจะเปนแนวทางในการ
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กลับไปพัฒนากลุมสหกรณของตนเองแลว  ยังเกิดแผนงานรวมของเคลื่อนในการขับเคลื่อนงานที่
เอื้อประโยชนตอกัน  รวมทั้งในแผนงานที่วางไวจะตองกลับไปทําไดจริง  โดยทีมอบรมจําเปนตอง
ติดตามผลงานตามแผนที่วางไวดวย   

- การจัดทําโครงการตามแผนงานตามยุทธศาสตรของตนเองแตละกลุมที่วิเคราะหไว  
เพิ่มเติมโดยวทิยากรและสมาชิกผูเขารวมประชุม  ทีมวทิยากรทําเอกสารสรุปตามแผนใหกับแตละ
กลุม  จากการดาํเนินการในครั้งนี้สงผลใหผูเขารวมอบรมสามารถวางแผนการเชื่อมตอเครือขายกบั
สหกรณที่มาอบรมดวยกันและเชื่อมตอกับภาคีอ่ืนๆ  และหนวยงานทีเ่กีย่วขอได 
 -  พิธีมอบวุฒิบัตรผูนําคุณคาสหกรณ  พรอมทั้งรับโอวาทการทํางานเพื่อมวลชนโดย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเปนการสรางความตระหนัก  และเปนเครื่อง
ยืนยันวาตนไดเขารวมอบรมและจะตองนํากลับไปดําเนินการในพื้นที่ไดอยางจริง  สมกับเกียรติ
บัตรที่ไดรับไป  เพราะถือเปนสิ่งที่บงบอกวาผูที่มีวุฒิบัตรนี้เปนผูนําที่มีคุณคา  ตัวอยางการให
โอวาทของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  “ ยินดีท่ีทุกคนไดมีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนความคิดและความรู ในหลักการสหกรณท่ีเปนประโยชน และใหอยูบน
พื้นฐานในเรื่องของเศรษฐกิจ และผูนํานั้นยอมเห็นกับคนอื่นหรือประโยชนสวนรวมเปน
ท่ีต้ัง   คนที่ทํางานในงานสหกรณมาจากคนที่มีจิตใจสาธารณะเปนสวนใหญ  และคน
สวนใหญบริโภคทุนนิยมเปนสวนมาก สหกรณมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นหากทําแบบสุขุม
รอบคอบจะทําใหประสบความสําเร็จได  และใหชีวิตอยูแบบพอประมาณ กิจการสหกรณ
เปนตัวเสริมสรางความสุข และใหนําหลักการตางๆของสหกรณมาใชก็จะเกิดผลท่ีมีคา
ท่ีสุด ” 
 -  กิจกรรมอําลา  เปนการสรางจิตสํานึกใหกับผูเขารวมอบรมและรวมกันสัญญาถึงการ
ดําเนินงานในชุมชนอยางจรงิจัง  รวมทั้งเปนการสรางขวญัและกําลังใจใหกับผูเขารวมอบรม  วา
ตอไปนี้ผูเขารวมอบรมทุกทานเปนเครือญาติกันทั้งหมด  ไมไดอยูโดเดยีวอีกตอไปแลว  ดั่งนั้นหามี
ปญหา  ทอแท  ออนแอ  ก็ขอใหมีการนกึถึงเพื่อนที่เขารับการอบรม  และทีมวิทยากรทุกคนพรอมที่
จะเปนกําลังใจ  และเปนที่ปรึกษาใหเสมอ 
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ภาคผนวกที่ 4 
   แผนการการฝกอบรม   หลักสูตร  3  วัน  และ  2  วัน 
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ภาคผนวกที่ 4 
   แผนรูปแบบการฝกอบรม ใชเวลา 3 วัน  

 
แผนการอบรมวันที่  1   

 

หัวขอ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู/เวลา/กิจกรรมที่มี วัสดุ/อุปกรณ/สื่อการเรียนรู 
1.  รูจักเพื่อน
เรียนรู
ความสําเร็จ  

-  ละลายพฤตกิรรม 
-  เนนทกัษะการฟง 
-  เนนทกัษะการนําเสนอ/พดู 
 

1.  แนะนําตัว  แบงกลุม  5  กลุม  กลุมละประมาณ  7-8  คน 
2.  ใหสมาชิกในแตละกลุมเลาเรื่องความประทับใจของตวัเอง  ใชเวลาประมาณ  
30  นาที  และใหคัดเลือกมา 1 เรื่อง  เพื่อเลาใหที่ประชุมใหญฟง โดยใหแตละกลุม
เลาเรื่องประมาณ  กลุมละ  5  นาที  รวม  25  นาที   

-  กระดาษคลปิชารต / A4 
-  ปากกา 
-  แบบประเมนิ 

 
 

-  พัฒนาความคิด/ความ
รวมมือ/ปญหา 

1. ใหแตละกลุมชวยกันตอจกิซอ  10  นาที  แจกจิกซอคนละ 2 ชิ้น/สมาชิกกลุม 
2. สรุป/  เร็วเพราะอะไร/ชาเพราะอะไร ( กลุมละ 5 นาท)ี 

-  จิกซอจํานวน    12  ชิ้น  
จํานวน  5  กลุม   

2.  จิตสํานึก
ความรวมมือ 

-เปดตํานานสหกรณ 
- ประวัติความเปนมาของ
สหกรณ 
- พัฒนาการสหกรณของโลก 
-หลักการสหกรณ 

เปด CD ความเปนมาของสหกรณ / แจกแบบสรุปความคิดเห็นจากการดู CD  
- ใชเวลาดู CD 10 นาที 
- ใชเวลาสรุป 15 นาที 
- ใชเวลานําเสนอ 25 นาที 
- สรุป 15 นาที 

 
 

- เครื่องเลน CD 
- เอกสารแบบสรุป 
-  กระดาษคลปิชารต 
-  ปากกา 
-  power  point 
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หัวขอ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู 
เวลา/กิจกรรมที่มี 

วัสดุ/อุปกรณ 
สื่อการเรียนรู 

4. ผูนําคุณคา
สหกรณ 
“ผูนําคุณคา
ตามรอยพอ”  

-ภาพภารกิจในหลวงตรากตรํา
งานหนกัเพื่อประชาชน 
-พระราชดําริในหลวง  

1. นําเสนอ Power Point  ภาพภารกิจในหลวง/พระราชดําริ, คุณคาสหกรณ/
หลักการ 
2. ใหผูเขารวมประชุมสรุปผลที่ไดจากการดู  Power Point 
3. นําเสนอแตละกลุม 
4. สรุป  Power Point  ( อ.อวยชัย ยอดแกว ผศ. ยินดี  เจาแกว)  

- Power Point 
-  ใหคริปชารต ในการสรุป
เปนกลุม 
- สรุปขึ้นจอ 

5.  ผูนําคุณคา 
กับความ
รวมมือ  

-พัฒนาความคดิ /ความ
รวมมือ/ความสามัคคีของผูนํา 

- การตอจิกซอ 
 

-  จิกซอรูปพระธาตุ  18  ชิ้น  
จํานวน  5 ชุด 
  

6. ผูนําคุณคา
สหกรณ 1.30  
ชั่วโมง 

- การวางแผนและการบริหาร
จัดการที่ด ี
- การพึงพาตนเอง 
- หลักคุณธรรมจริยธรรม 
การคิดเชิงระบบ / นอกระบบ/ 

1.  ถอดบทเรียนจากกิจกรรม 
2. เปด  VCD  เสียงกูจากครูใหญ 
     -  ถอดบทเรียนเปนกลุม 
     -  นําเสนอ 
3.  สรุป/ผูนําคุณคา/วางแผน/การมีคุณธรรม 
                  (ผศ.ยินดี  เจาแกว) 

- VCD 
- คลิปชารต 
-  ปากกา 
- Power Point 
(ประเมินผล) 

7. สรุป 1  
ชั่วโมง 

สรุปผลการอบรมประจําวนั การเสวนารวมของทีมวิทยากรและสมาชิก - คลิปชารต 
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แผนการอบรมวันที่  2   
 

หัวขอ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรูเวลา/กิจกรรมที่มี วัสดุ/อุปกรณ/สื่อ 
1.  ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 
8.30 – 10.30 น. 
 

-  การรูจักตนเอง/กลุม 
-  การบริหารสหกรณ 
-  คน/กลุมแหงการเรียนรู 

-  แบงกลุมตามสหกรณ  5  กลุม 
-  ใหสมาชิกกลุมทั้ง  5  กลุมแขงกันสรางตกึ  “เกมตอ
หลอด”  โดยใหเวลา  10  นาที 
-  สรุปขอคิดที่ไดจากการเลนเกม   (รศ.ปญญา   เลิศไกร) 

-  หลอดน้ําแขง็ 
-  กระดาษกาวยน 
แจกกระดาษ 
 

2. ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 
10.45 – 12.00 น. 
 

-  การรูจักตนเอง 
-  การรูจักกลุม 
-  การบริหารจดัการ 
-  ผูนําการเปลีย่นแปลง 
-  องคกรแหงการเรียนรู 

-  นําเสนอ  Power Point  การวิเคราะห 
SWOT ใหสมาชิกในกลุมรวมมือกันวเิคราะห  จดุแข็ง 
จุดออน  โอกาส และภยัคุกคาม  ขององคกร 
-  สรุป  (รศ.ปญญา   เลิศไกร) 

-  ตัดกระดาษเปนรูป
ตางๆ 

3.  ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 
13.00 – 14.30 น. 
 

-เครือขายคุณคา -  สรุป 
-  เกมสรางบานสรางเมือง    (วาดภาพสหกรณในฝน) 
-  สรุปขอคิดที่ไดจากการเลนเกม  (รศ.ปญญา   เลิศไกร) 

-  ปากกาผูเชือก 
-  กระดาษครปิชารต 

4.  ผูนําคุณคากับ
ความสําเร็จ 14.30 – 
15.30 

-  จิตสํานึก  ความรวมมือ 
-  การวางแผนการเรียนรู 

-  วิทยากรพิเศษ 
(คุณประยงค  รณรงค) 

-  กระดาษ 
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หัวขอ 

 
เนื้อหาสาระ 

กิจกรรมการเรียนรู 
เวลา/กิจกรรมที่มี 

วัสดุ/อุปกรณ 
สื่อการเรียนรู 

5. สรุป 1  ชั่วโมง สรุปผลการอบรมประจําวนั การเสวนารวมของทีมวิทยากร
และสมาชิก 

- คลิปชารต 

6. พิธีเทียนแหง
ปญญา 
(18.00-20.00 น.) 

-  การรูจักการประสานงานเปนเครือขาย 
-  การสรางจิตสํานึกผูนําคุณคาสหกรณ 
-  แผนปฏิบัตกิาร 

-  เปดเทปพิธีเทียน 
-  จุดเทยีนแหงปญญาผูนํา 
-  อุดมการณสหกรณ 
-  เครือขายคุณคาสหกรณ 
-  วางแผนนําเสนอ 

-  เทป 
-  กระถางดอกไม 
-  เทียน 
-  ไมขีดไฟ 
-  เพลง 
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แผนการอบรมของ วันที่  3   
 

 
หัวขอ 

 
เนื้อหาสาระ 

กิจกรรมการเรียนรู 
เวลา/กิจกรรมที่มี 

วัสดุ/อุปกรณ 
สื่อการเรียนรู 

1.  เวทีรวมคิดรวม
สรางคุณคาสหกรณ 

-  สรางกระบวนการมีสวนรวม/การคิด
วางแผนพฒันาสหกรณ 

-  นําเสนอแผนปฏิบัติการกลุม
สหกรณ 
 

-  กระดาษคลปิชารต 
 

2.  เวทีรวมคิดรวม
สรางคุณคาสหกรณ 

-  สรางกระบวนการมีสวนรวม 
-  สรางความสามัคคี 
-  แผนการปฏบิัติ 
 

1.  วางแผนทีจ่ะดําเนิน
กิจกรรม 
2.  แตละกลุมเขียนแผนของ
ตนเอง 
3.  สรุปแตละกลุม 
4.  แนวทางการลงไปปฏิบัติ 

-  กระดาษคลปิชารต 
-  ปากกา 

รับวุฒิบัตรผูนํา
คุณคาสหกรณ 

-- รับวุฒิบัตรผูนําคุณคาสหกรณ 
(อธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช) 

เกียรติบัตร 

กิจกรรมอําลา มีการปลูกฝงจิตสํานึกผูนําคณุคาสหกรณและ
เครือขายคุณคา 

ใชเทคนิคทางดานจิตวิทยาทาง
สังคม   

-- 
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                                                                                            รูปแบบการอบรม ที่ใชเวลา    2  วัน 
แผนการอบรมของ วันที่  1   

 

หัวขอ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรูเวลา/กิจกรรมที่มี วัสดุ/อุปกรณ/สื่อการเรียนรู 
1.  รูจักเพื่อน
เรียนรูความสําเร็จ  
30  นาที 

-  ละลายพฤตกิรรม 
-  เนนทกัษะการฟง 
-  เนนทกัษะการนําเสนอ 

1.  แนะนําตัว  แบงกลุม  5  กลุม  กลุมละประมาณ  7-8  คน 
2.  ใหสมาชิกในแตละกลุมเลาเรื่องความประทับใจของตวัเอง  ใชเวลาประมาณ  
30  นาที  และใหคัดเลือกมา 1 เรื่อง  เพื่อเลาใหที่ประชุมใหญฟง  

-  กระดาษคลปิชารต / A4 
-  ปากกา 
-  แบบประเมนิ 

2.  เปดตํานาน
ความคิด         1 
ชั่วโมง  

-  พัฒนาความคิด 1. ใหแตละกลุมชวยกันตอจกิซอ  10  นาที 2.  แจกจิกซอคนละ 2 ชิ้น/สมาชิกกลุม 
2. สรุป/  เร็วเพราะอะไร/ชาเพราะอะไร 

-  จิกซอจํานวน    12  ชิ้น  
จํานวน   
5  กลุม   

3.  เปดตํานาน
ความคิด  1  
ชั่วโมง 

- ประวัติความเปนมาของ
สหกรณ 
- พัฒนาการสหกรณของ
โลก 

เปด CD ความเปนมาของสหกรณ / แจกแบบสรุปความคิดเห็นจากการดู CD  
- ใชเวลาดู CD 10 นาที 
- ใชเวลาสรุป 15 นาที 
- ใชเวลานําเสนอ 25 นาที  และสรุป 10 นาที 

- เครื่องเลน CD 
- เอกสารแบบสรุป 
-  กระดาษคลปิชารต/ปากกา 
-  power  point 

4. ผูนําคุณคา
สหกรณ 
“ผูนําคุณคาตาม
รอยพอ” 

พระราชดําริในหลวง
นําไปสูอุดมการณและ
หลักการสหกรณ / 
ความหมายเครือขายคุณคา 

1. อ.อวยชัยนําเสนอ Power Point  ภาพโครงการพระราชดําริ, คุณคาสหกรณ/
หลักการ 
2. ใหผูเขารวมประชุมสรุปผลที่ไดจากการดู  Power Point 
3. นําเสนอแตละกลุม 
4. อ.อวยชัยสรุป  Power Point 

- Power Point 
-  ใหคริปชารต ในการสรุป
เปนกลุม 
- สรุปขึ้นจอ 
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หัวขอ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู 
เวลา/กิจกรรมที่มี 

วัสดุ/อุปกรณ 
สื่อการเรียนรู 

5.  ผูนําคุณคา
สหกรณ 30 นาที 

พัฒนาความคดิ  ความ
รวมมือวางแผน 

- การตอจิกซอ 
 

-  จิกซอรูปพระธาตุ  18  ชิ้น  
จํานวน  5 ชุด 
  

6. ผูนําคุณคา
สหกรณ  1.30 
ชั่วโมง 

- การวางแผนและการ
บริหารจัดการที่ดี 
- การพึงพาตนเอง 
- หลักคุณธรรมจริยธรรม 
การคิดเชิงระบบ / นอก
ระบบ/ 

1.  ถอดบทเรียนจากกิจกรรมเชื่อมสายสัมพันธ 
2. เปด  VCD  เสียงกูจากครูใหญ 
     -  ถอดบทเรียนเปนกลุม 
     -  นําเสนอ 
3.  สรุป/ผูนําคุณคา/วางแผน/การมีคุณธรรม 
                  (ผศ.ยินดี  เจาแกว) 

- VCD 
- คลิปชารต 
-  ปากกา 
- Power Point 
(ประเมินผล) 

7.  ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 
1 ชั่งโมง 

-  การรูจักตนเอง/กลุม 
-  การบริหารสหกรณ 
-  คน/กลุมแหงการเรียนรู 

-  แบงกลุมตามสหกรณ  5  กลุม 
-  ใหสมาชิกกลุมทั้ง  5  กลุมแขงกันสรางตกึ  “เกมตอหลอด”  โดยใหเวลา  10  
นาที/ สรุปขอคิดที่ไดจากการเลนเกม     (รศ.ปญญา   เลิศไกร) 

-  หลอดน้ําแขง็ 
-  กระดาษกาวยน 
แจกกระดาษ 

8. ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 
1  ชั่วโมง 

-  การรูจักตนเอง 
-  การรูจักกลุม 
-  การบริหารจดัการ 
-  ผูนําการเปลีย่นแปลง 
-  องคกรแหงการเรียนรู 

-  นําเสนอ  Power Point  การวิเคราะห 
SWOT ใหสมาชิกในกลุมรวมมือกันวเิคราะห  จดุแข็ง จดุออน  โอกาส และภยั
คุกคาม  ขององคกร 
-  สรุป  (รศ.ปญญา   เลิศไกร) 

-  ตัดกระดาษเปนรูปตางๆ 
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หัวขอ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู 
เวลา/กิจกรรมที่มี 

วัสดุ/อุปกรณ 
สื่อการเรียนรู 

5. พิธีเทียนแหง
ปญญา 
(18.00-20.00 น.) 

-  การรูจักการประสานงานเปนเครือขาย 
-  การสรางจิตสํานึกผูนําคุณคาสหกรณ 
-  แผนปฏิบัตกิาร 

-  เปดเทปพิธีเทียน 
-  จุดเทยีนแหงปญญาผูนํา 
-  อุดมการณสหกรณ 
-  เครือขายคุณคาสหกรณ 
-  วางแผนนําเสนอ 

-  เทป 
-  กระถางดอกไม 
-  เทียน 
-  ไมขีดไฟ 
-  เพลง 
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                                                                                     แผนการอบรมของวันที่  2   

 
หัวขอ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรูเวลา/กิจกรรมที่มี วัสดุ/อุปกรณ/สื่อ 

1.  ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 
1  ชั่วโมง 
 

-  การรูจักตนเอง 
-  การรูจักกลุม 
-  การบริหารจดัการ 
-  ผูนําการเปลีย่นแปลง 
-  องคกรแหงการเรียนรู 

-  สรุป 
-  เกมสรางบานสรางเมือง    (วาดภาพสหกรณในฝน) 
-  สรุปขอคิดที่ไดจากการเลนเกม  (รศ.ปญญา   เลิศไกร) 

-  ปากกาผูเชือก 
-  กระดาษครปิชารต 

2.  ผูนําคุณคากับ
ความสําเร็จ 1  
ชั่วโมง 

-  จิตสํานึก  ความรวมมือ 
-  การวางแผนการเรียนรู 

-  วิทยากรพิเศษ        (พระสุวรรณ คเวสโก) 
(คุณประยงค  รณรงค) 

-  กระดาษ 

3.  เวทีรวมคิดรวม
สรางคุณคาสหกรณ 
1  ชั่วโมง 

-  สรางกระบวนการมีสวนรวม/การ
คิดวางแผนพฒันาสหกรณ 

-  นําเสนอแผนปฏิบัติการกลุมสหกรณ 
 

-  กระดาษคลปิชารต 
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หัวขอ 

 
เนื้อหาสาระ 

กิจกรรมการเรียนรู 
เวลา/กิจกรรมที่มี 

วัสดุ/อุปกรณ 
สื่อการเรียนรู 

4.  เวทีรวมคิดรวม
สรางคุณคาสหกรณ 
2  ชั่วโมง 

-  สรางกระบวนการมีสวนรวม 
-  สรางความสามัคคี 
-  แผนการปฏบิัติ 
 

1.  วางแผนทีจ่ะดําเนินกจิกรรม 
2.  แตละกลุมเขียนแผนของตนเอง 
3.  สรุปแตละกลุม 
4.  แนวทางการลงไปปฏิบัติ 

-  กระดาษคลปิชารต 
-  ปากกา 

รับวุฒิบัตรผูนํา
คุณคาสหกรณ 30  
นาที 

-- รับวุฒิบัตรผูนําคุณคาสหกรณ 
(อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) 

เกียรติบัตร 

กิจกรรมอําลา  30  
นาที 

มีการปลูกฝงจิตสํานึกผูนําคณุคา
สหกรณและเครือขายคุณคา 

ใชเทคนิคทางดานจิตวิทยาทางสังคม  (ผศ.ยินดี   เจาแกว) -- 
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ภาคผนวกที่  5 
แบบประเมินการฝกอบรม 
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ภาคผนวกที่  5  (แบบประเมินการฝกอบรม) 
แบบประเมินผล 

การฝกอบรมหลักสูตรผูนําคุณคาสหกรณ  เครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
………………………………………… 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
1.1  เพศ 
 (   )  ชาย     (   ) หญิง 
1.2 อายุ.........................ป 
1.3  ประสบการณการทํางานสหกรณ...........................ป ตําแหนงหนาที่ในปจจบุันของทาน
............................................. 
1.4  สถานภาพ 
 (   )  โสด   (   ) สมรส  (   )  หยา/หมาย/แยกกนัอยู 
1.5 ระดับการศึกษา 
 (   )  ไมไดเรียน   (   ) ประถมศกึษา      (   )  มธัยมศกึษาตอนตน (   )  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 (   )  ปวช./ปวส. (   ) อนุปริญญา          (   )  ปริญญาตรี  (   )  สูงกวาปริญญาตรี 
1.6 สหกรณ   ..................................................................... 
 

สวนท่ี  2 ความคิดเห็นของสมาชิกท่ีไดรับความรูจากการฝกอบอมหลักสูตรผูนําคณุคาสหกรณ   
 

ความคิดเห็นของผูอบรม 
กอนการอบรม หลังการอบรม ประเด็นเนื้อหา/สาระ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.  กิจกรรมรูจกัเพื่อนเรยีนรูความสําเร็จ           
2.  เปดตํานานความคิด...สายธารคุณคาสหกรณ...จากอดตีสูปจจุบัน           
3.  ผูนําคุณคาตามรอยพอ/  พระราชดําริ /เศรษฐกิจพอเพยีง           
4.  บทเรียนผูนํา  จากเสีย่งกูจากครูใหญเกาหลี           
5.  การวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง ของสหกรณ (SWOT)           
6.  ตัวอยางความสําเร็จของผูนําคุณคา  (คณุประยงค  รณรงค)           
7.  เทียนแหงปญญาของผูนําคุณคาสหกรณ(ปฏิธานรวม)           
8.  วาทะเวทีรวมคิดการสรางคุณคาเพื่อการพัฒนาสหกรณ           
9.  รูปแบบแผนการดําเนินงานของสหกรณ/แนวทางในการพัฒนา
สหกรณ 

          



109 
 
สวนท่ี  3  ความพึงพอใจการฝกอบรมผูนาํคุณคาสหกรณ 
 

ระดับความพงึพอใจ 
ประเด็นประเมิน มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

เน้ือหาการอบรมหลักสูตรผูนําคุณคาสหกรณ      
1.  ครอบคลุมตามเปาหมายของหลักสูตร      
2.  สอดคลองกับความตองการของทาน      
3.  สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินงานสหกรณ      
4.  ระยะเวลาการฝกอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา      

วิทยากรฝกอบรม      
5.  มีความรูความสามารถ/ประสบการณตรงกับหัวขอการบรรยาย      
6. ลําดับเนื้อหาการบรรยายเขาใจงาย มีความตอเนื่อง      
7.  มีเทคนิควิธีการฝกอบรมที่ทําใหนาสนใจ เขาใจงาย กอใหเกิดการ
เรียนรู (เกม VDO ) 

     

8.  เปดโอกาสใหผูเขารวมอบรมซักถาม      
9.  ตอบคําถามตรงประเด็นและเขาใจงาย      
10.  วิเคราะหและชี้แจงแนวทางแกไขปญหาไดชัดเจน ตรงประเด็น      

เอกสารประกอบการอบรมมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับการนําไป
ประยุกตใชหรือไม 

     

11.  โสตทัศนูปกรณที่ใชในการฝกอบรมมีเพียงพอและใชงานไดดี      
เจาหนาท่ีผูประสานงานมีความพรอมในการใหบริการ      

12.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สุภาพ      
13.  ใหความเปนกันเองแกผูเขารวมอบรม      
 
สวนท่ี  4  ขอเสนอแนะของทานเพื่อใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
 1.   ……………………………………………………………………………………………… 
 2.   ……………………………………………………………………………………………… 
 3.   ……………………………………………………………………………………………… 
 4.   ………………………………………………………………………………………………… 
 5.   ………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
ผูเขารวมโครงการฝกอบอมหลักสูตรผูนําคุณคาสหกรณ 

***************************************** 
ผูสังเกต.......................................................ว/ด/ป................................เวลา...............................น. 
 

ระดับความคิดเห็น ท่ี พฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

หมายเหต ุ

ผูเขารวมประชุม       
1 ความสนใจ/ความตั้งใจ       
2 ความกระตือรือรน       
3 การมีสวนรวม เชน ซักถามปญญา/

เสนอแนะ/แสดงความคิดเหน็ 
      

4 บรรยากาศโดยรวมของผูเขารวม       
เจาหนาท่ีโครงการ       

5 ความกระตือรือรน       
6 ความสนใจ/การดําเนินงานตามขั้นตอน       
7 การอํานวยคามสะดวกแกผูเขารวม

ประชุม 
      

8 การแกปญหาเมื่อเกิดปญหา       
 
ความคิดเห็นอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

แบบประเมินผลหลังการฝกอบรมผูนําคณุคาสหกรณ   
………………………………………… 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
1.1  เพศ  (   )  ชาย     (   ) หญิง 
1.2 อายุ.........................ป 
1.3  ตําแหนงในสหกรณของทาน   
(   )  กรรมการสหกรณ     (   )  สมาชิกสหกรณ    (    )  เจาหนาที่ฝายจัดการ     
(    )  เจาหนาที่ฝายสงเสริมฯ (    )  อ่ืนๆ.................................................................  
1.4  ทานไดเขารวมอบรมผูนําคุณคาสหกรณหรือไม  (    )  ไดเขาอบรม (    )  ไมไดเขาอบรม 
1.5 ระดับการศึกษา.................................................. 
1.6 สหกรณ/กลุมเครือขาย ........................................................................ 
สวนท่ี  2  พฤติกรรมและผลลัพธของผูนําคุณคาสหกรณหลังการฝกอบรม 
 

ระดับความพงึพอใจ 
ผลการพัฒนากลุมหลังการฝกอบรมผูนําคณุคาสหกรณ มากที่สุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 
1.ใชกระบวนการมีสวนรวม ในการพบปะแกปญหา ซักถาม
ปญญา/เสนอแนะ/แสดงความคิดเห็นกับเจาหนา/สมาชิกมากขึ้น 

     

2. ความกระตอืรือรน ความสนใจ และความตั้งใจ ในการ
ดําเนินงานฯ 

     

3.  มีการนําความรู  หลักวิธีสหกรณ  มาใชในการบริหารและ
การดําเนนิงานสหกรณมากขึ้น 

     

4. ไดปฏิบัติการตามแผนที่วางไวไดมากขึ้น      
5. ใชเทคนิคการประชุมวางแผนเพื่อจดัการทางดานปญหาการ
ผลิตการตลาดของสหกรณในปจจุบันมากขึ้น 

     

6.  ประสานงานหนวยงาน/องคกร/สหกรณอ่ืนๆรวมเปน
เครือขายเพื่อแกปญหาในสหกรณมากขึน้ 

     

7.  ใชการบริหารสามารถลดตนทุน  และเพิ่มปริมาณการขายได
มากขึ้น 
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3.  ความคิดเหน็จากการดําเนินงานตามแผนที่วางไวจากการฝกอบรมของผูนํา 

ระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ 
แผนงาน มากที่สุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอย 

2 
นอยที่สุด 

1 
เปนการประเมินแผนงานของทุกกลุมที่เขารวมอบรม      
 
สวนท่ี  4  ขอเสนอแนะของการฝกอบรมและการประเมินผลตอการดําเนินงานสหกรณ 
 1.   ……………………………………………………………………………………………… 
 2.   ……………………………………………………………………………………………… 
 3.   ……………………………………………………………………………………………… 
 4.   ……………………………………………………………………………………………… 
 5.   ……………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวกที่  6 
ประมวลภาพในการฝกอบรม 
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ภาคผนวกที่  7 
รายชื่อผูเขารับการอบรมรมทั้ง  6  รุน 
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