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คํานิยม 

การดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ภายใต 
การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย :  สกว. ในครั้งนี้ เปนลักษณะของการวิจัยเชิง 
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซ่ึงมีองคประกอบของนักวิจัย 2 กลุม กลุมแรกเปนทีมประสานงานกลาง ที่มี 
บทบาทภารกิจในการหนุนเสริมการดําเนินการวิจัยของทีมวิจัยจังหวัดใหเปนไปตามกรอบคิด และแนวทาง 
การวิจัยที่ไดกําหนดไว ตามขอเสนอโครงการ กลุมที่สองเปนทีมวิจัยจังหวัด ซ่ึงประกอบดวยทีมวิจัยทั้งส้ิน 
36 จังหวัด มีบทบาทภารกิจในการดําเนินการวิจัยในพื้นที่จังหวัดตามที่กําหนด 

ดวยการสนับสนุนจากผูอํานวยการฝาย 4 (ดร.สีลาภรณ  บัวสาย) และคําแนะนําจาก 
ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนความรวมมือของทีมวิจัยจังหวัด แมวาระยะเวลาของชุดโครงการจะมีจํากัดเพียง 1 ป 
และอาจมีขอจํากัด และอุปสรรคในการดําเนินการอยูบาง แตนักวิจัยภายใตชุดโครงการก็ไดใชความพยายาม 
ในการดําเนินการวิจัย ใหไดมีผลลัพธเครือขายจํานวนทั้งส้ิน 117 เครือขาย นอกจากนั้นยังไดองคความรู 
ทักษะและประสบการณตาง ๆ ที่จะนําไปใชตอยอดขยายผลการเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อการแกปญหาความ 
ยากจนตอไปในอนาคต 

ใครขอขอบคุณ ผูอํานวยการฝาย 4 ทานผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัยทุกทาน นักสหกรณทั้งใน 
สวนกลาง และภูมิภาค ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกสวนฝาย ไว ณ ที่นี้ หวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลและชุด 
ความรูในรายงานวิจัยฉบับนี้ จะเปนประโยชนสําหรับผูสนใจในการนําไปประยุกตใชสําหรับการพัฒนา 
ขบวนการสหกรณ และการแกไขปญหาความยากจนไมมากก็นอย 

(รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท) 
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

ธันวาคม 2549



บทคัดยอ 

การดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” เปน 
การวิจัยซ่ึงตอยอดมาจากชุดโครงการวิจัย “แนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกรในพื้นที่ 9 จังหวัด” โดยได 
นําเอาชุดความรูและแนวทางปฏิบัติที่ดีมาใชในชุดโครงการ วัตถุประสงคในการดําเนินการมุงเนนไปที่ 
การสรางกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายของกลุม/องคกรและสหกรณ ซ่ึงประกอบดวยการดําเนินการ 
3 ขั้นตอน ไดแก การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู รณรงค ชี้แจง ทําความเขาใจแกผูนํากลุม/องคกร และ 
สหกรณ เกี่ยวกับเรื่องคุณคาสหกรณ เครือขายคุณคา และกระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก จากนั้นจะเขาสู 
ขั้นตอนของการหนุนเสริมการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานแกกลุม/องคกร/สหกรณที่สนใจการ 
เช่ือมโยงเครือขาย และกระบวนการเช่ือมโยงเครือขาย โดยคาดหวังวา กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีสวนรวมดังกลาว จะกอใหเกิด “เครือขายคุณคา” ที่มีคุณลักษณะของการรวมมือกันบนวิถีสหกรณ ที่ได 
เชื่อมคน เชื่อมองคกร เชื่อมกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ ภายใตการยึดมั่นในคุณคาสหกรณ 
(Cooperative   Values) จะนําพาใหกลุม/องคกรและสหกรณมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความ 
เขมแข็ง ซ่ึงในลักษณะเชนนี้ กลุม/องคกรและสหกรณ ก็จะมีบทบาทและมีขีดความสามารถในการ 
ยกระดับฐานะความเปนอยู และชวยแกปญหาความยากจนแกสมาชิกไดในที่สุด 

ภายใตกรอบเวลา 1 ป ถือไดวาเปนชวงเวลาคอนขางส้ัน สําหรับกรอบการดําเนินงานของ 
ชุดโครงการ อยางไรก็ตาม ทีมประสานงานกลางไดใหการหนุนเสริมแกทีมวิจัยจังหวัดในดานการหนุน 
เสริมเปนวิทยากรภาคสนาม การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางนักวิจัย การเสริมทักษะกระบวนการ 
จัดการความรู (Knowledge  management)  การประสานงานกับหนวยงานที่ เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัด 
นอกจากนั้นยังไดใชมาตรการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูแบบรวมเขาสูจุดกลางโดยที่หัวหนาทีมวิจัยจังหวัด 
จะไดมีโอกาสรายงานความกาวหนาและปรึกษาหารือกับทีมประสานงานกลาง/ผูทรงคุณวุฒิ เปนระยะๆ 
ควบคูไปกับการติดตามหนุนเสริมในภาคสนามก็สามารถลดขอจํากัดของการทํางานในพื้นที่ ภายใตเวลา 
จํากัดไปไดมากพอสมควร 

ผลการดําเนินการชุดโครงการวิจัย เปนไปตามความคาดหวัง กลาวคือ ไดเครือขายนักวิจัย 
ประกอบดวย นักวิจัย 300 คน ที่มีกรอบคิด ทักษะและประสบการณรวมกันสําหรับ “การเชื่อมโยงเครือขาย 
คุณคา” โดยนักวิจัยเหลานี้ไดไปชวยสรางกระบวนการมีสวนรวมแกผูนํากลุม/องคกร/สหกรณในพื้นที่ 36 
จังหวัดมากกวา 38,342 คน สําหรับเครือขายที่เกิดขึ้นมีจํานวนทั้งส้ิน 117 เครือขาย ซ่ึงประกอบดวย 
เครือขายเชิงธุรกิจ สังคม/พื้นที่ และวิชาการ ซ่ึงบางเครือขายไดดําเนินกิจกรรม กอใหเกิดผลทางธุรกิจ และ 
กอใหเกิดการลดรายจาย เพิ่มรายได และขยายโอกาสอยางเปนรูปธรรมแกสมาชิกในภาคีเครือขาย เชน 
เครือขายบูโดสันติสุข จ.ปตตานี เครือขายทองเที่ยวอันดามัน จ.ภูเก็ต เครือขายโฮมสเตย  จ.พังงา 
เครือขายโอท็อป จ.นครศรีธรรมราช เปนตน



(ข) 

เมื่อพิจารณาผลลัพธของการเชื่อมโยงเครือขายของทีมวิจัยจังหวัด ซ่ึงอาจจําแนกไดเปน 
4 กลุม คือ ผลลัพธเครือขายที่มีลักษณะเปน “เครือขายคุณคา” เครือขายที่เกิดขึ้นตามความตองการของ 
กลุม/องคกร เครือขายที่เกิดขึ้นจากการหนุนเสริมของทีมวิจัย และการไมเกิดเครือขาย เมื่อใชวิธีการ 
วิเคราะหเพื่อเชื่อมโยงใหเห็นมิติความสัมพันธระหวางปจจัยดานทีมวิจัย และปจจัยดานกลุม/องคกรและ 
สหกรณ กับผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น โดยใชตาราง Portfolio Matrix ซ่ึงชี้ใหเห็นวา องคประกอบดานทีม 
วิจัยที่สําคัญ สําหรับการเชื่อมโยงเครือขาย ไดแก การมีความเขาใจในกรอบคิด และเปาหมายของการ 
เชื่อมโยงเครือขายคุณคา มีจิตวิญญาณของนักพัฒนา มีทักษะการทํางานวิจัยแบบมีสวนรวม และมีการ 
ทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อหวังผลการบรรลุเปาหมาย สวนองคประกอบที่สําคัญของกลุม/องคกร และ 
สหกรณ ไดแก จิตสํานึกความรวมมือของผูนําองคกร ความเชื่อถือไววางใจของผูนําองคกร การตระหนัก 
เห็นความสําคัญของเครือขาย และภาพลักษณดานความมั่นคงขององคกร ซ่ึงการวิเคราะหนั้นสอดคลอง 
และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับประเด็นความคิดเห็นจากการสํารวจขอมูลจากนักวิจัยจังหวัด 

การวิเคราะหผลกระทบของการเชื่อมโยงเครือขายที่มีตอการแกปญหาความยากจนของ 
ชุดโครงการ ไดชี้ใหเห็นกระบวนการของชุดโครงการที่สามารถใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีสวนรวม ที่ทีมวิจัยจะเขาไปชวยชี้นําใหผูนํากลุม/องคกร และสหกรณ ไดเขาใจในกรอบคิดและ 
กระบวนการแกไขปญหาความยากจน ที่มีสาเหตุของความยากจนใน  3  มิติ  คือ  จนทางเศรษฐกิจ 
จนความคิด และจนเพ่ือนฝูง โดยกระบวนการของชุดโครงการจะชวยแกปญหาลึกลงไปในระดับของการ 
แกปญหาท่ีสาเหตุและกระบวนการ “การรวมมือกันเปนเครือขายคุณคา” เพื่อการเชื่อมรอยหวงโซอุปทาน 
ของสินคาและบริการ ในระบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อกอใหเกิดระบบการคาและบริการที่เปนธรรม 
ซ่ึงจะชวยใหเกิดการกระจายรายไดอยางเปนธรรม และการแกปญหาความยากจนเชิงระบบในที่สุด 

ขอเสนอแนะสําหรับชุดโครงการ ซ่ึงเปนไปใน 2 แนวทาง คือ แนวทางสําหรับการพัฒนา 
ขบวนการสหกรณนั้น  ไดนําเอากรอบแนวทางการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาของชุดโครงการวิจัย 
ซ่ึงประกอบดวย ขั้นตอนการดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ การพัฒนาผูนํา การพัฒนาขีดความสามารถของ 
องคกร และการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา เสนอเปนยุทธศาสตรสําคัญสําหรับการพัฒนา ระบบสหกรณ 
คุณคา ในแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) ซ่ึงกําลังยกรางอยูในปจจุบัน สวนขอเสนอ 
สําหรับแนวทางการตอยอดการวิจัย ที่จะขอการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว. 
เพื่อขับเคล่ือนกระบวนการสําหรับเครือขายที่เกิดขึ้นแลว และมีศักยภาพโดดเดน ที่จะดําเนินการเปน 
ตัวแบบที่ดีในการพัฒนาระบบการผลิต การคา และบริการที่เปนธรรม เพื่อแกปญหาความยากจนเชิงระบบ 
ตอไป เชน กรณีของเครือขายบูโดสันติสุข จ.ปตตานี เครือขายทองเที่ยวอันดามัน จ.ภูเก็ต เครือขายคุณคา 
ขาวคุณธรรม จ.ยโสธร KU Outlet Center  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เครือขายสหกรณการเกษตรตรอน 
จ.อุตรดิตถ เครือขายตําบลเฉลิมพระเกียรติเขาขาว จ.นครศรีธรรมราช เครือขายโอท็อป จ.นครศรีธรรมราช 
เครือขายโฮมสเตย จ.พังงา แคนดูโมเดล จ.รอยเอ็ด เครือขายขาวสาร จ.อุดรธานี เครือขายแลกเปล่ียนเรียนรู 
จ.หนองคาย เครือขายคุณคา จ.พิษณุโลก ศรีจุฬาโมเดล จ.นครนายก เครือขายพระสงฆกับการพัฒนา
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาของการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยดานสหกรณ ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
วิจัยมาอยางตอเนื่อง ภายใตโครงการประสานงานเพื่อการวิจัยดานสหกรณ และในชวงป 2545 ชุดความรู 
ภายใตโครงการวิจัย  “กรอบคิดการพัฒนาขบวนการสหกรณ” ไดถูกนําไปใชในการกําหนดนโยบายการ 
พัฒนาขบวนการสหกรณของประเทศ ในรูปของ “แผนพัฒนาการสหกรณ พ.ศ.2546 - 2549” ซ่ึงไดกําหนด 
วิสัยทัศนการพัฒนาสหกรณ เพื่อใชในการสรางแรงบันดาลใจรวมกับของทุกสวนฝายท่ีเกี่ยวของไววา “เปน 
องคกรชวยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดมั่นในคุณคาสหกรณ มีการรวมมือกัน เชื่อมโยงเครือขาย 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร และความเปนธรรมาภิบาล สรางความเขมแข็งของสมาชิก ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน” 

ยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ  เพื่อการบรรลุวิ สัยทัศนดังกลาว ไดให 
ความสําคัญกับการรวมมือกันเชื่อมโยงเปนเครือขาย โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะพัฒนาขีดความสามารถของ 
องคกร อันจะสงผลดีตอบริบทของสหกรณในการยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิก ซ่ึงยอมหมายถึง 
ภารกิจในการแกปญหาความยากจนนั่นเอง นอกจากนั้น ยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาฯ ดังกลาว ยังมุงเนน 
ไปท่ีการรณรงคใหเกิดความรวมมือระหวางสหกรณที่จดทะเบียน และกลุม/องคกรที่มิไดจดทะเบียนตาม 
พระราชบัญญัติสหกรณ ซ่ึงจะเรียกวา “สหกรณภาคประชาชน” โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะกอใหเกิดพลัง 
ความรวมมือในวงกวาง โดยใช “คุณคาสหกรณ (Cooperative  values) เปนจุดเชื่อมในการรวมมือกันเปน 
เครือขาย 

หลังจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ : คพช. ไดประกาศใชแผนพัฒนาการ 
สหกรณ ในป 2546 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว. ไดใหการสนับสนุนเงินทุนวิจัยแกโครงการ 
ประสานงานเพื่อการวิจัยดานสหกรณ ใหดําเนินการชุดโครงการวิจัย “แนวทางพัฒนากลุม / องคกร 
ประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัด” โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อ 
การเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณที่จดทะเบียน และสหกรณภาคประชาชน ตามกรอบวิสัยทัศนใน 
แผนพัฒนาการสหกรณ ซ่ึงผลงานวิจัยดังกลาว ชี้ใหเห็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best practice) ที่จะนําไปสูการ 
เช่ือมโยงเครือขายที่จะกอใหเกิดประโยชนจากพลังในการรวมมือกันของสหกรณยอนกลับไปสูองคกรที่เปน 
ภาคีเครือขาย และสมาชิกที่เปนปจเจกบุคคล ชุดความรูที่ไดรับจากการดําเนินโครงการวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็น 
พลังของความรวมมือกันในรูปของเครือขายพันธมิตร ระหวางสหกรณที่จดทะเบียน สหกรณภาคประชาชน 
วานอกจากจะกอใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจและวิทยาการแลวยังกอใหเกิด สังคมแหงการเรียนรูรวมกันใน
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ระหวางภาคีเครือขายซ่ึงจะเปนพลังสําคัญในการพัฒนา กรอบคิดและวิสัยทัศนของผูนํากลุม/องคกรและ 
สหกรณอันจะนําไปสูพลังในการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรใหสามารถชวยเหลือสมาชิกในการ 
ยกระดับฐานะความเปนอยู หรือการการแกไขปญหาความยากจนบนวิถีสหกรณตามที่คาดหวังไว 

เพ่ือการขยายผลไปสูการขับเคล่ือนนโยบายการแกปญหาความยากจน สํานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย ไดมอบหมายใหสถาบันวิชาการดานสหกรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการ 
ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัดเพ่ือแกปญหาความยากจน” ภายใตกรอบ 
เวลา 1 ป โดยมีทีมวิจัยที่เปนเครือขายพันธมิตรของสถาบันวิชาการดานสหกรณ จํานวนทั้งส้ิน 36 ทีมวิจัย 
ดําเนินการโครงการวิจัยภายใตกรอบแนวทางการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่ทีม 
ประสานงานกลางไดใหขอแนะนํา โดยมีการหนุนเสริมจากทีมประสานงานกลาง ใหทีมวิจัยในระดับจังหวดั 
ไดดําเนินการภายใตกระบวนการวิจัยซ่ึงมีองคประกอบของทีมวิจัย เปนทั้ง นักวิชาการ เจาหนาที่สงเสริม 
สหกรณ กลุมนักพัฒนาเอกชน ปราชญชาวบาน ผูนํากลุม/องคกร/สหกรณ ซ่ึงตางฝายตางมีเปาหมายสําคัญที่ 
จะมารวมมือกัน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคนใหสะทอนคุณคาสหกรณในตัวคน ผานกลไกของกลุม/ 
องคกรประชาชนและสหกรณที่รวมมือกันเปนเครือขายคุณคา โดยคาดหวังวาเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นจะเปน 
กลไกการขับเคล่ือนภารกิจภายใตความรวมมือของภาคีเครือขายในการสรางคน สรางสังคมเรียนรู สราง 
ธุรกิจอันจะนําไปสูการขจัดความยากจนในที่สุด 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือตอยอดและขยายผลองคความรูจากงานวิจัยสหกรณเดิม มาขับเคล่ือนการพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด 

1.2.2 เพ่ือหาแนวทางและสังเคราะหบทเรียนการสรางความรวมมือ สรางพันธมิตรและการ 
เชื่อมโยงเครือขายระหวางกลุม/องคกร/สหกรณตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของจังหวัด และแนวทาง 
สหกรณในการแกปญหาความยากจน 

1.2.3  เพื่อสรางเครือขายนักวิชาการ และนักพัฒนาในดานการสหกรณ ทั้งในระดับกลุม/ 
องคกรและระดับเครือขาย 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.3.1 เปนการสรางคุณคาสหกรณ (Cooperative values) ซ่ึงประกอบไปดวย การชวยเหลือ 
ตนเอง การรับผิดชอบตอตนเอง ประชาธิปไตย ความเที่ยงธรรม ความเสมอภาค ความซ่ือสัตย การเปดใจ 
กวาง ความรับผิดชอบตอสังคม และการเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน ใหกับคนในชุมชนผานกระบวนการวิจัยใน 
ลักษณะ action research จากคนสูคนจากกลุมหนึ่งไปอีกกลุมหนึ่ง จากชุมชนหนึ่งไปสูชุมชนหนึ่ง
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1.3.2 เม่ือคนมีศักยภาพและความพรอมจะสามารถเขาไปสูสวนรวมในการพัฒนาองคกร 
พัฒนาชุมชน ไดอยางเหมาะสมซ่ึงจะชวยใหเศรษฐกิจระดับรากมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

1.3.3  การสนับสนุนใหกลุม/องคกรมีการวางแผนในลักษณะของกรอบทิศทางการ 
ดําเนินงานที่คํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมจะชวยสรางความมีประสิทธิภาพและความเขมแข็งแกองคกร ซ่ึง 
จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ และนําไปสูการแกไขปญหาความยากจน 

1.3.4 การเช่ือมโยงเครือขายกลุม/องคกรประชาชนจะชวยใหเกิดการประหยัดดานเศรษฐกิจ 
โดยมีการใชทรัพยากรมนุษย เงินทุน วิทยาการ/เทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติรวมกันของกลุม/องคกร/ 
สหกรณที่เปนภาคีเครือขาย ซ่ึงจะชวยลดความสูญเสียและเกิดผลดีตอการรวมพลังที่จะนําไปสูการเพิ่ม 
รายได ลดรายจายและขยายโอกาส ซ่ึงจะชวยขจัดปญหาความยากจนไดในที่สุด 

1.4 กรอบคิดการวิจัย 

กรอบคิดการพัฒนาขบวนการสหกรณเพ่ือแกปญหาความยากจน ภายใตชุดโครงการเปนไป 
ในลักษณะของการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action research) โดยมีเปาหมายการวิจัยอยูที่ตัว 
ผูนํากลุม / องคกร และสหกรณ ผานกระบวนการวางกรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม / องคกร และ 
สหกรณ ไปสูการเชื่อมโยงใหเปนเครือขายคุณคา (ภาพที่ 1.1) โดยกระบวนการจะมุงเนนขั้นตอนในการ 
ดําเนินการ 3 ขั้นตอน ที่สําคัญดังนี้ 

1) กระบวนการกระตุนจิตสํานึกความรวมมือ และพัฒนาผูนํากลุม / องคกร และสหกรณ 
โดยมีเปาหมายสําคัญ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและความพรอมใหผูนํา ในฐานะเปนกลไกสําคัญในการ 
ขับเคล่ือนสหกรณ เพื่อใหมีขีดความสามารถในการดําเนินภารกิจของสหกรณตามบริบทในการแกปญหา 
ความยากจนแกสมาชิก 

การกระตุนจิตสํานึกความรวมมือนั้น เนนเรื่องการรณรงคใหผูนําตระหนักเห็นความสําคัญ 
และนําคุณคาสหกรณไปใชในการพัฒนาสหกรณของตน คุณคาสหกรณจะประกอบไปดวย องคประกอบ 
สําคัญๆ 2 ดาน ไดแก

æ  คุณคาดานสหกรณ (Cooperative values) ประกอบดวย การพึ่งพาตนเอง (Self help) 
ความรับผิดชอบตอตนเอง (Self  responsibility) ประชาธิปไตย (Democracy) ความเสมอภาค (Equality) 
ความเท่ียงธรรม (Equity) ความสามัคคี (Solidarity) 

æ  คุณคาดานจริยธรรม (Ethical values) ประกอบดวย ความซ่ือสัตยสุจริต (Honestry) 
ควรเปดใจกวาง (Openness) ความรับผิดชอบตอสังคม (Social  responsibility) และการเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 
(Caring for others)
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สวนการพัฒนาศักยภาพและความพรอม แกผูนําจะมุงเนนไปในเรื่องกรอบแนวคิด 
การบริหารจัดการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหผูนํามีภูมิคุมกันและมีความรูเทาทันการเปล่ียนแปลง 
ภายใตบริบทปจจัยสภาพแวดลอมของสหกรณ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสมในการขับเคล่ือนงาน 
สหกรณ 

2) การหนุนเสริมการวางกรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม / องคกร เพื่อการพัฒนาขีด 
ความสามารถของกลุม / องคกร และสหกรณ โดยมุงเนนไปที่การวิเคราะหศักยภาพและตนทุนที่มีอยู 
ความสามารถหลักขององคกร เพ่ือการวางแผนการดําเนินงานในลักษณะที่จะกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก 

3) การหนุนเสริมเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา (Value chain, Value network) 1 
เปนการสรางกระบวนการเช่ือมรอยความรวมมือระหวาง กลุม / องคกร และสหกรณ ที่สมัครใจเขารวมเปน 
ภาคีเครือขาย อันจะกอใหเกิดพลังของเครือขาย ทั้งในเชิงธุรกิจ สังคม และวิทยาการ ในลักษณะของระบบ 
คุณคาที่จะเช่ือมโยงกิจกรรมและธุรกรรมในระบบหวงโซอุปทานสินคาบริการในลักษณะเกื้อหนุนใหเกิด 
สังคมเรียนรู ระบบการเงินที่เกื้อหนุน ระบบการคาที่เปนธรรม และการกระจายรายไดที่เปนธรรม ซ่ึงจะชวย 
แกปญหาความยากจนในที่สุด 

ภาพที่ 1.1 กรอบคิดการเช่ือมโยงเครือขายคุณคา 

1 เครือขายคุณคากับการพัฒนาขบวนการสหกรณ
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1.5 กระบวนการวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้เปนการขับเคล่ือนขบวนการสหกรณที่ เปนการวิจัยเชิง 
ปฏิบัติการ (Action research) จากฐานงานวิจัยที่มีมากอนหนาในชุดโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนา 
เครือขายกลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัด” โดยเปนการเรียนรูเพื่อปรับแนวทางการพัฒนาสหกรณ 
ใหสอดคลองกับเงื่อนไขบริบทของจังหวัด ขั้นตอนการดําเนินงานของชุดโครงการประกอบดวย (ภาพท่ี 1.2) 

1.5.1 การจัดเวทีสรุปสังเคราะหบทเรียนจากชุดโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาเครือขาย 
กลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัด” เพ่ือนําบทเรียนมาตอยอดขยายผล 

1.5.2 การสรางทีมวิจัยระดับจังหวัด มีจุดมุงหมายที่จะวางแผนการดําเนินการวิจัยรวมกัน 
ระหวางทีมประสานงานกลางและทีมวิจัยระดับจังหวัดเพื่อการบรรลุเปาหมายภายใตกรอบแนวทาง 
ดําเนินงานวิจัยที่ทีมประสานงานกลางไดกําหนดแลว ประกอบดวยการกําหนดเปาหมายพื้นที่จังหวัด การ 
สรางทีมงานและการวางแผนการดําเนินงานวิจัยสําหรับทีมวิจัยจังหวัด 

1.5.3 การดําเนินงานวิจัยของทีมวิจัยในแตละจังหวัด จะมีกิจกรรมหลัก ไดแก 
-  การตรวจสอบทุน ศักยภาพ สถานการณ และบทบาทการดําเนินงานของกลุม/ 
องคกร/สหกรณในพื้นที่จังหวัด 
- การตรวจสอบขอมูลคนจนจดทะเบียนที่เปนสมาชิกของกลุมตางๆ ในจังหวัด 
- การจัดเวทีเพื่อสรางความเขาใจแกกลุมผูนํากลุม/องคกรประชาชน 
- การพัฒนากรอบทิศทางการดําเนินการของกลุม/องคกรประชาชน 
- การเชื่อมโยงเครือขายดานวิทยาการ ธุรกิจ และเทคโนโลยีในระหวางกลุม/ 
องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัด 

1.5.4  การติดตามผลการขับเคล่ือนขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด  โดยใชกลไก 
ผูตรวจการภูมิภาคในการสนับสนุนการทํางานของทีมวิจัยจังหวัด ตลอดจนขับเคล่ือนกิจกรรมของทีม 
จังหวัดใหเปนไปตามความคาดหวัง 

1.5.5  การจัดทําเอกสารส่ิงพิมพเผยแพร เพื่อสนับสนุนใหคนในขบวนการสหกรณมีความ 
เขาใจเรื่องสหกรณและเห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงเครือขายและสําหรับการหนุนเสริมแกทีมวิจัยจังหวัด 

1.5.6 การสรุปสังเคราะหศักยภาพของสหกรณ/กลุม/องคกรประชาชนในการแกไขปญหา 
ใหกับคนจน ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
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1.6 พื้นที่เปาหมายการวิจัย 

การดําเนินงานชุดโครงการวิจัยในครั้งนี้มีพื้นที่เปาหมายในการดําเนินการโครงการวิจัย 
ทั้งส้ิน  36  จังหวัด ไดแก กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี เชียงราย ตราด 
นครนายก นครสวรรค นครศรีธรรมราช หนองคาย หนองบัวลําภู นนทบุรี ปตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา 
พัทลุง พิษณุโลก ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ราชบุรี รอยเอ็ด ลําปาง สกลนคร สตูล สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สุราษฎรธานี สุรินทร อางทอง อุดรธานี อุตรดิตถ และอํานาจเจริญ (ภาพท่ี 1.3) 

ภาพที่ 1.2 กระบวนการวิจัยของชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด”
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ภาพที่ 1.3 พื้นที่เปาหมายงานวจิัย 36 จังหวัด ของชุดโครงการ



บทที่ 2 

สถานการณการจดทะเบียนคนจนของสมาชิกกลุม/องคกรและสหกรณในพื้นที่จังหวัด 

เนื้อหาสาระของบทนี้จะเปนภาพสะทอนการดําเนินการตามยุทธศาสตรของรัฐในการแกไข 
ปญหาความยากจนที่เปนปญหาเรงดวนตามภารกิจการสํารวจผูยากจนทั้งประเทศและจดทะเบียน โดยการ 
รวบรวมขอมูลทั้งแหลงขอมูลทุติยภูมิ จากหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัด และขอมูลปฐมภูมิที่ทีมวิจัย 
จังหวัดดําเนินการสํารวจในพื้นที่ 36 จังหวัด ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

2.1 นโยบายแกปญหาความยากจน :  การจดทะเบียนผูประสบปญหาสังคมและความยากจน 
เชิงบูรณาการ (การจดทะเบียนคนจน) 

นโยบายแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาล (พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ  ชินวัตร) ที่ได 
กําหนดวิสัยทัศนไวอยางชัดเจนวา “ภายในป 2551 ประชาชนที่มาจดทะเบียนปญหาสังคมและความยากจน 
ไดรับการแกไขปญหาคนจนไดรับการพัฒนาศักยภาพดีขึ้น และคนจนสามารถเขาถึงบริการตางๆ ของรัฐ 
อยางทั่วถึง” โดยกําหนดยุทธศาสตรไว 5 ประการ และภารกิจภายใตภายใตยุทธศาสตรตางๆ 31 ภารกิจ และ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่สําคัญ ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเชื่อมั่นในการแกปญหาความยากจน มีภารกิจหลักดังนี้ 
1. รณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบใหประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนมี 

ความเช่ือมั่นวาสามารถแกไขปญหาความยากจนได 
2. จัดระดมทุกภาคสวนใหเกิดพลังแผนดินขจัดส้ินความยากจน 
3. ปฏิบัติการจิตวิทยาใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองไดตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรที่ 2 ขจัดความยากจนที่เปนปญหาเรงดวน มีภารกิจหลักดังนี้ 

1. สํารวจผูยากจนทั้งประเทศและจดทะเบียน (Demand) 
2. สํารวจทรัพยากรที่ใชในการแกปญหา/ปรับใหสอดคลองกับสภาพปญหา 

ความยากจน (Supply) ทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
3. จัดทําแผนชุมชน เพื่อแกปญหาความยากจน 
4. แกปญหาที่ทํากิน(พื้นดิน/พื้นน้ํา) หนี้นอกระบบ/ในระบบ ที่อยูอาศัย/ 

อาชีพ การมีงานทํา 
5. เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนใหสามารถเปนฐานการแกไข 

ปญหาเชิงบูรณาการ โดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง
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ยุทธศาสตรที่ 3 ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสังคม เพื่อนําไปสูความมั่นคงของประชาชนและชาติ 
มีภารกิจหลักดังนี้ 
1. สงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. แกไขขอกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาความยากจน 
3. สงเสริมนักเรียน/นักศึกษา ใหมีอาชีพที่เหมาะสม 
4. จัดระเบียบสังคมและการใชทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล 
5. วางแผนเพื่อนําโครงการขนาดใหญของรัฐใหเกิดอาชีพ/มีงานทํา/กระจาย 

รายได และแกปญหาสาธารณูปโภคตาง ๆ 
6. เด็กที่อยูในวัยเรียน ไดรับการศึกษาฟรีทุกคน (12ป) 
7. เนนเศรษฐกิจชุมชนและการหารายได จากภาคอุตสาหกรรม การพาณิชย 
8. เพ่ิมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการผลิตและการตลาด 
9. สงเสริม SMEs 
10. สงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
11. สงเสริมการคา การบริการ และการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
12. การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติดและผูมีอิทธิพล 
13. สงเสริมนโยบาย SML ใหชุมชนมีอํานาจจัดการงบประมาณ 
14. สงเสริมนโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุนและกองทุนหมูบาน ฯ 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบคุมครองและประกันทางสังคม โดยมีภารกิจหลักดังนี้ 
1. ดานการสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตแกประชาชน (เปนโครงการ 

30 บาท, ประกันภัยวันละ 1 บาท) อยางตอเนื่องและครอบคลุมกลุมคน 
ทุกชวงวัย 

2. พัฒนาขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบและเขาใจไดอยางรวดเร็ว 
ขอมูลการเกษตร ขอมูลการตลาด 

3. การคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรม 
4. การคุมครองอาชีพและประกันการวางงานของผูใชแรงงานอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
5. สรางระบบคุมครองความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชนใหมี 

ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการ มีภารกิจดังนี้ 
1. พัฒนาระบบขอมูลดาน Demand-supply ของคนจนและความเดือดรอน 

ของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
2. โครงสรางการแกไขปญหาความยากจนในทุกระดับมีการปฏิบัติให 

บังเกิดผล 
3. บูรณาการดําเนินการ/แผนงานและงบประมาณ 
4. บูรณาการระบบอํานวยการ กํากับดูแล ติดตามและกําหนดตัวชี้วัด 

ความสําเร็จทั้งในภาพรวมและปญหา 
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่สําคัญ (Key Performance Indicator) ไดแก 

1. จํานวนคนยากจนลดลง 8.5 ลานคน (ที่มาจดทะเบียนกับทางราชการ) 
2. คนจนและผูดอยโอกาสทุกคน ไดรับการบริการศึกษา สาธารณสุขและ 
โครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3. การวางงานของคนจนลดลง 
4. โครงสรางทางเศรษฐกิจ/สังคม ทั้งระดับมหภาคและจุลภาคตอบสนองคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีของประชาชน 

ดวยยุทธศาสตรและภารกิจดังกลาวไดมีการจัดตั้งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความ 
ยากจนแหงชาติขึ้น (ศตจ.) เพื่อเปนหนวยงานที่จะบูรณาการแผนงานทั้งหมดของ 20 กระทรวง ในการ 
แกปญหาความยากจน การจัดการของศูนยอํานวยการตอสูเพ่ือเอาชนะความยากจนแหงชาติ จะจัดเปน 2 ดาน 
ดานแรกเปนศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนของ 20 กระทรวง และอีกดานหนึ่ง เปนศูนย 
เอาชนะความยากจนของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ซ่ึงเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจด 
ทะเบียนผูประสบปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ โดยมีกําหนดระยะเวลาในการจดทะเบียน 
รวมทั้งกําหนดกลุมปญหา 8 กลุม ดังนี้ 

1. ปญหาที่ดินทํากิน (สย. 1) 
2. ปญหาคนเรรอน (สย. 2) 
3. ปญหาผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย (สย. 3) 
4. ปญหาการชวยเหลือนักเรียน/นักศึกษาใหมีรายไดจากอาชีพที่เหมาะสม (สย. 4) 
5. ปญหาการถูกหลอกลวง (สย. 5) 
6. ปญหาหนี้สินภาคประชาชน (สย. 6) 
7. ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน (สย. 7) 
8. ปญหาอ่ืน ๆ (สย. 8)
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2.2  สถานการณการจดทะเบียนผูประสบปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ  : 
การจดทะเบียนคนจน 

การดําเนินการตามนโยบายการจดทะเบียนผูประสบปญหาสังคมและความยากจนเชิงบรูณา 
การดังกลาว ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา ผูจดทะเบียนคนจน เริ่มตั้งแต 6 ธันวาคม 2546 จนถึง 31 มีนาคม 2547 ใน 
พื้นที่ 76  จังหวัด โดยเมื่อพิจารณาจากขอมูลของกรมการปกครอง ณ วันที่ 15  มีนาคม 2547  พบวา ผูจด 
ทะเบียนคนจนมีทั้งส้ิน 8,258,434 คน คิดเปนรอยละ 13.15 ของจํานวนประชากรทั้งส้ิน 62,799,872 คน โดย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผูจดทะเบียนคนจนสูงสุดคิดเปนรอยละ 15.72  รองลงไป ไดแก ภาคเหนอื ภาค 
ตะวันออก ภาคใต และภาคกลาง ซ่ึงมีผูจดทะเบียนคนจนคิดเปนรอยละ 15.23,  12.26,  12.10 และ 8.98 
ตามลําดับ (ภาพท่ี 2.1) 

ภาคใต, 12.10% 

ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ, 

15.72% 

ภาคตะวันออก, 12.26% 

ภาคกลาง, 8.98% 

ภาคเหนือ, 15.23% 

ภาพที่ 2.1 สัดสวนรอยละของผูขอจดทะเบียนคนจนเมื่อเทียบกับจํานวนผูจดทะเบียนทั่วประเทศ 
ที่มา : ศูนยประมวลขอมูลขาวสารแกปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทยณ วันที่ 15 มีนาคม 2547 

เม่ือพิจารณาสัดสวนรอยละของผูจดทะเบียนคนจนจําแนกตามลักษณะของปญหาจะพบวา 
ปญหาหนี้สินภาคประชาชนมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 38.29 ของผูขอจดทะเบียนคนจน รองลงไปไดแก 
ปญหาที่ดินทํากิน ปญหาที่อยูอาศัยของคนจนและปญหาอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผูจดทะเบียนคนจนคิดเปนสัดสวนรอยละ 
32.44  15.48 และ 10.83  ตามลําดับ ภาพที่ 2.2
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ปญหาการถูกหลอกลวง, 
83,477 , 0.68% 

ปญหาชวยเหลือ นร./นศ. 
,  264,398 , 2.14% 

ปญหาคนเรรอน,  5,230 
, 0.04% 

ปญหาหนี้สินภาค 
ประชาชน,  4,721,922 

, 38.29% 

ปญหาอื่นๆ,  1,335,925 
, 10.83% 

ปญหาผูประกอบอาชีพผิด 
กฎหมาย,  10,496 , 0.09% 

ปญหาที่ดินทํากิน, 
4,000,742 , 32.44% 

ปญหาที่อยูอาศัยของคน 
จน,  1,909,397 , 15.48% 

ภาพที่ 2.2 จํานวนและคารอยละของคนจนจดทะเบียนทั้ง 76 จังหวัด จําแนกตามลักษณะของปญหา 
ที่มา : ศูนยประมวลผลขอมูลการแกปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย  ขอมูลถูกบันทึก : 16 มีนาคม 2547 

2.3 สถานการณคนจนจดทะเบียนในพื้นที่ 36 จังหวัด 

การเก็บรวบรวมขอมูลการจดทะเบียนคนจนของทีมวิจัย จากแหลงขอมูลทุติยภมูใินจงัหวดันัน้ 
ประสบปญหาเรื่องขอมูลที่ไมเปนปจจุบันและไมครบถวนเนื่องจากอยูระหวางการปรับปรุงขอมูลของจังหวัด 
อยางไรก็ตามพบวาแหลงขอมูลการจดทะเบียนคนจนในแตละจังหวัดที่สามารถสืบคนไดที่สําคัญมี ดังนี้ 

1. แหลงขอมูลระดับอําเภอ หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ ศูนยตอสูความยากจน (ศตจ.อําเภอ/ 
กิ่งอําเภอ) ซ่ึงเปนหนวยรวบรวมขอมูลคนจน คัดกรอง และนําเสนอขอมูลของแตละอําเภอไปยังระดับ 
จังหวัด โดยใหผูรับผิดชอบระดับอําเภอเปนผูนําขอมูลเขาระบบสารสนเทศของจังหวัด 

2. แหลงขอมูลระดับจังหวัด หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ ศูนยอํานวยการปฏิบัติการตอสูเพื่อ 
เอาชนะความยากจนจังหวัด
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ผลการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการจดทะเบียนคนจนในพื้นที่ 36 จังหวัด มีดังนี้ 
2.3.1 จํานวนผูจดทะเบียนคนจนในพื้นที่ 36 จังหวัด 

จากขอมูลของศูนยประมวลผลขอมูลการแกปญหาสังคมและความยากจนเชิง 
บูรณาการ  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยพบวาในพื้นที่ 36 จังหวัด จังหวัดที่มีจํานวนผูจดทะเบียนคน 
จนมากที่สุด 10 อันดับแรก ไดแก นครศรีธรรมราช กรุงเทพฯ เชียงราย อุดรธานี รอยเอ็ด สุรินทร กาฬสินธุ 
มหาสารคาม สกลนคร และนครสวรรค โดยมีผูจดทะเบียนคนจน 434,686 คน, 392,405 คน, 221,414 คน 
219,521คน, 215,273 คน, 208,483 คน, 174,903 คน, 171,157 คน, 165,157 คน และ 136,214 คน ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 2.1) 

ตารางที่ 2.1 จํานวนและคารอยละของคนจนจดทะเบียน เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรในจังหวัดในพื้นที่ 
36 จังหวัด 

ที่  จังหวัด  จํานวนประชากร 
ในจังหวดั (คน) 

จํานวน 
ผูจดทะเบยีน (คน) 

รอยละของประชากร 
ในจังหวดั 

1  นครศรีธรรมราช  1,533,894  434,686  28.34 
2  กรุงเทพมหานคร  5,782,159  392,405  06.79 
3  เชียงราย  1,274,214  221,414  17.38 
4  อุดรธานี  1,535,471  219,521  14.30 
5  รอยเอ็ด  1,322,864  215,273  16.27 
6  สุรินทร  1,399,377  208,483  14.90 
7  กาฬสินธุ  990,212  174,903  17.66 
8  มหาสารคาม  942,909  171,157  18.15 
9  สกลนคร  1,107,752  165,157  14.91 
10  นครสวรรค  1,130,841  136,214  12.05 
11  ลําปาง  800,775  131,832  16.46 
12  หนองคาย  909,543  128,104  14.08 
13  สุราษฎรธานี  920,283  120,224  13.06 
14  พิษณุโลก  867,685  115,434  13.30 
15  กาญจนบุรี  801,836  106,358  13.26 
16  ชลบุรี  1,129,886  93,985  08.32 
17  พระนครศรีอยุธยา  748,243  87,758  11.73 
18  ราชบุรี  830,275  82,965  09.99
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ตารางที่ 2.1 จํานวนและคารอยละของคนจนจดทะเบียน เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรในจังหวัดในพื้นที่ 
36 จังหวัด (ตอ) 

ที่  จังหวัด  จํานวนประชากร 
ในจังหวดั (คน) 

จํานวน 
ผูจดทะเบยีน (คน) 

รอยละของประชากร 
ในจังหวดั 

19  สมุทรปราการ  1,027,719  81,502  07.93 
20  จันทบุรี  506,011  80,758  15.96 
21  ยโสธร  553,864  75,351  13.60 
22  อุตรดิตถ  484,984  68,274  14.08 
23  หนองบัวลําภู  498,513  64,684  12.98 
24  ปตตานี  627,955  61,598  09.81 
25  อํานาจเจริญ  370,360  58,470  15.79 
26  พัทลุง  504,454  57,866  11.47 
27  กระบี่  377,954  56,173  14.86 
28  มุกดาหาร  338,276  51,763  15.30 
29  นนทบุรี  905,197  50,041  05.53 
30  สตูล  270,802  45,040  16.63 
31  พังงา  239,401  37,930  15.84 
32  นครนายก  251,064  36,339  14.47 
33  อางทอง  290,423  35,769  12.32 
34  ตราด  225,295  26,098  11.58 
35  ภูเก็ต  270,438  19,847  07.34 
36  สมุทรสงคราม  205,135  13,637  06.65 

ที่มา  :  ศูนยประมวลผลขอมูลการแกปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  ณ วันที่ 16 มีนาคม 2547
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2.3.2 สัดสวนของประชาชนที่จดทะเบียนคนจนในพื้นที่36จังหวัด 
ในพื้นที่ 36 จังหวัด พบวา จังหวัดที่มีสัดสวนของคนจนจดทะเบียน เม่ือเทียบ 

กับจํานวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดมากที่สุด 10 อันดับ คือ นครศรีธรรมราช มหาสารคาม กาฬสินธุ 
เชียงราย สตูล ลําปาง รอยเอ็ด จันทบุรี พังงา และอํานาจเจริญ ซ่ึงมีสัดสวนผูขอจดทะเบียนคนจนคิดเปน 
สัดสวนรอยละเมื่อเทียบกับประชากรในจังหวัด 28.34,  18.15,  17.66,  17.38,  17.27,  16.63,  16.46,  15.96, 
15.84, 15.79 ตามลําดับ (ภาพท่ี 2.4) 

2.3.3 สัดสวนของผูจดทะเบียนคนจนจําแนกตามปญหาในพื้นที่ 36 จังหวัด 
เมื่อพิจารณาสัดสวนของผูจดทะเบียนคนจน จําแนกตามปญหาพื้นที่ 36 

จังหวัด พบวา ปญหาหนี้สินภาคประชาชน มีผูจดทะเบียนมากที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 37.58 ของจํานวน 
ผูจดทะเบียนคนจนรองลงไปไดแก ปญหาที่ดินทํากิน ปญหาที่อยูอาศัยของคนจนและปญหาอ่ืน ๆ คิดเปน 
สัดสวนรอยละ 29.92 16.95 12.3 ตามลําดับ (ภาพท่ี 2.3) 

สย.2 
2,415 : 0.04% 

689,478 : 
12.30% 

949,924 : 16.95% 

1,676,721 : 29.92% 

2,105,923 : 37.58% 

สย.3 
5,715 : 0.1% 

สย.4 
134,693 : 2.4% 

สย.5 
38,990 : 7% 

ปญหาอื่นๆ 

ปญหาที่อยู 
อาศัยของคนจน 

ปญหาหน้ีสินภาคประชาชน 

ปญหาที่ดินทํากิน 

ปญหาการถูกหลอกลวง 

ปญหาชวยเหลือ นร./นศ. 

ปญหาผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 

ปญหาคนเรรอน 

ภาพที่ 2.3  สัดสวนและรอยละของปญหาคนจนจดทะเบียนในพื้นที่ 36 จังหวัด
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18.15 

28.34 

0.00  5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00 

นนทบุรี 
สมุทรสงคราม 

กรุงเทพมหานคร 
ภูเก็ต 

สมุทรปราการ 
ชลบุรี 

ปตตานี 
ราชบุรี 
พัทลุง 
ตราด 

พระนครศรีอยุธยา 
นครสวรรค 

อางทอง 
หนองบัวลําภู 
สุราษฎรธานี 
กาญจนบุรี 
พิษณุโลก 
ยโสธร 

หนองคาย 
อุตรดติถ 
อุดรธานี 

นครนายก 
กระบี่ 

สุรินทร 
สกลนคร 
มุกดาหาร 

อํานาจเจริญ 
พังงา 

จันทบุรี 
รอยเอ็ด 
ลําปาง 
สตูล 

เชียงราย 
กาฬสินธุ 

มหาสารคาม 
นครศรีธรรมราช 

รอยละของประชากร 

จังหวัด 

ภาพที่ 2.4 สัดสวนของผูจดทะเบียนคนจน เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรในจังหวัดในพื้นที่ 36 จังหวัด 

2.2.4 สัดสวนของสมาชิกที่จดทะเบียนคนจน ของกลุมสหกรณที่จดทะเบียนและ 
สหกรณภาคประชาชนและกลุม/องคกร/สหกรณที่เขารวมโครงการในพื้นที่ 36 จังหวัด 

จากขอมูลในตารางที่ 2.2 ซ่ึงทีมวิจัยระดับจังหวัด ใชความพยายามในการ 
เสาะหาขอมูลคนจดทะเบียน ในกลุมสหกรณที่จดทะเบียน สหกรณภาคประชาชน และกลุม/องคกร/สหกรณที่ 
เขารวมโครงการโดยใชวิธีการมอบหมายให ผูนํากลุม/องคกร/สหกรณ ตรวจสอบรายชื่อเปนรายคนจาก 
ทะเบียนรายชื่อคนที่ไปจดทะเบียนไวกับ ศ.ต.จ. จังหวัด อยางไรก็ตามมีหลายจังหวัดที่ไมสามารถรวบรวม 
ขอมูลดังกลาวได เนื่องจากพบวาในหลายพื้นที่จังหวัด อยูในชวงของการเปล่ียนแปลงขอมูลตามนโยบายของรัฐ 
ขณะเดียวกันขอมูลของสมาชิกสหกรณสวนใหญยังไมไดจัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงตองใชเวลาในการ 
ตรวจสอบขอมูล และเมื่อทีมประสานงานกลางไดพิจารณาเงื่อนไขเวลา และงบประมาณที่จํากัดและเกรงวาจะ 
สงผลกระทบตอ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ ในที่นี้จึงมีขอมูลเฉพาะบางพื้นที่จังหวัดซึ่งใชความพยายามให 
นักวิจัยลงตรวจเช็ครายชื่อจากสมาชิกกลุม/องคกร/สหกรณโดยตรงซ่ึงสรุปได ดังนี้ (ตารางที่ 2.2) 

1. สถานการณผูจดทะเบียนคนจนในกลุมสหกรณที่จดทะเบียนในพื้นที่ 
จากขอมูลพบวาสมาชิกสหกรณที่ไปจดทะเบียนคนจน มีสัดสวนอยู 

ระหวางรอยละ 0.78 ในจังหวัดกระบี่และสูงสุดรอยละ 46.98 ในจังหวัดหนองคาย
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2. สถานการณผูจดทะเบียนคนจนในกลุมสหกรณภาคประชาชน 
จากขอมูลพบวา สมาชิกสหกรณภาคประชาชนที่ไปจดทะเบียนคนจน มี 

สัดสวนอยูระหวางรอยละ 0.04 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงรอยละ 59.66 ในจังหวัดพิษณุโลก 
3. สถานการณผูจดทะเบียนคนจนในกลุม/องคกร/สหกรณที่เขารวมโครงการ 
จากขอมูล พบวา สมาชิกกลุม/องคกร/สหกรณ ที่เขารวมโครงการที่ไปจด 

ทะเบียนคนจนมีสัดสวนอยูระหวางรอยละ 0.01 ในจังหวัดพิษณุโลกและพระนครศรีอยุธยา ถึงรอยละ 38.88 
ในจังหวัดหนองคาย 

ตารางที่ 2.2 ขอมูลการจดทะเบียนคนจน ในกลุมสหกรณที่จดทะเบียน สหกรณภาคประชาชนและกลุม/ 
องคกร/สหกรณที่เขารวมโครงการ 

สหกรณที่จดทะเบียน  สหกรณภาคประชาชน  กลุม/องคกร/สหกรณ 
ที่เขารวมโครงการ ลําดับ

ที่  จังหวัด 
รอยละของสมาชิก 

ที่ไปจดทะเบียนคนจน 
รอยละของสมาชิก 

ที่ไปจดทะเบียนคนจน 
รอยละของสมาชิก 

ที่ไปจดทะเบียนคนจน 
1  กระบี่  0.78  -  0.80 
2  กาญจนบุรี  -  -  - 
3  กาฬสินธุ  -  -  1.56 
4  กรุงเทพฯ  -  -  - 
5  จันทบุรี  6.11  -  - 
6  ชลบุรี  -  -  - 
7  เชียงราย  -  -  - 
8  ตราด  -  -  - 
9  นครนายก  -  -  - 
10  นครสวรรค  3.73  -  - 
11  นครศรีธรรมราช  -  0.04  0.04 
12  หนองคาย  46.98  0.42  38.88 
13  หนองบัวลําภู  12.51  6.71  12.19 
14  นนทบุรี  -  -  0.91 
15  ปตตานี  10.78  1.08  2.63 
16  พระนครศรีอยุธยา  -  -  0.01 
17  พังงา  -  -  6.98
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ตารางที่ 2.2 ขอมูลการจดทะเบียนคนจน ระหวางกลุมสหกรณที่จดทะเบียน สหกรณภาคประชาชนและกลุม/ 
องคกร/สหกรณที่เขารวมโครงการ (ตอ) 

สหกรณที่จดทะเบียน  สหกรณภาคประชาชน  กลุม/องคกร/สหกรณ 
ที่เขารวมโครงการ ลําดับ

ที่  จังหวัด 
รอยละของสมาชิก 

ที่ไปจดทะเบียนคนจน 
รอยละของสมาชิก 

ที่ไปจดทะเบียนคนจน 
รอยละของสมาชิก 

ที่ไปจดทะเบียนคนจน 
18  พัทลุง  -  -  - 
19  พิษณุโลก  27.57  59.66  0.01 
20  ภูเก็ต  -  -  - 
21  มหาสารคาม  -  -  1.63 
22  มุกดาหาร  -  -  37.75 
23  ยโสธร  -  -  0.04 
24  ราชบุรี  -  -  0.62 
25  รอยเอ็ด  8.95  -  0.20 
26  ลําปาง  -  -  - 
27  สกลนคร  33.18  -  0.68 
28  สตูล  -  -  - 
29  สมุทรปราการ  5.60  -  8.60 
30  สมุทรสงคราม  5.95  0.36  - 
31  สุราษฎรธานี  5.64  7.19  0.75 
32  สุรินทร  -  -  - 
33  อางทอง  14.53  6.15  - 
34  อุดรธานี  -  -  4.32 
35  อุตรดิตถ  2.22  0.54  1.71 
36  อํานาจเจริญ  9.15  -  -
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2.4 บทสรุปสถานการณการจดทะเบียนคนจนในพื้นที่ 36 จังหวัด 

จากวิสัยทัศนของนโยบายการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลที่กําหนดไววา “ภายในป 
2551” ประชาชนที่มาจดทะเบียนปญหาสังคมและความยากจนไดรับการแกปญหาคนจนไดรับการพัฒนา 
ศักยภาพดีขึ้น และคนจนสามารถเขาถึงบริการตางๆ ของรัฐอยางทั่วถึง ภายใตยุทธศาสตรที่กําหนดไว 
ดังกลาวขางตน 5 ประการนั้น การดําเนินการรวบรวมขอมูลคนจนจดทะเบียนของทีมวิจัยในพื้นที่ 36 จงัหวดั 
ชี้ใหเห็นภาพสะทอน ไดดังนี้ 

1. นโยบายดังกลาวไดรับการขานรับ โดยมีคนจนจดทะเบียนตามฐานขอมูลของศูนยประมวล 
ขอมูลขาวสารแกปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 15 
มี.ค. 2546 จํานวนทั้งส้ิน 8.2 ลานคน คิดเปนรอยละ 13.15 ของประชาชนทั้งส้ิน 62 ลานคน โดยผูจดทะเบียนคน 
จนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนสูงสุดคิดเปนรอยละ 15.72 ปญหาที่มีผูจดทะเบียนคนจนมากที่สุด 
ไดแก ปญหาหนี้สินภาคประชาชน รองลงไปคือ ปญหาที่ดินทํากินและปญหาที่อยูอาศัยของคนจน 

2. นโยบายดังกลาวไดมีการจัดตั้งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ 
(ศตจ.) เพ่ือเปนหนวยงานบูรณาการแผนงานทั้งหมดของ 20 กระทรวงในการแกปญหาความยากจนนั้นมิได 
ครอบคลุมเครือขาย กลุม/องคกร/สหกรณ ที่เปนองคกรทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเปนไปตาม 
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่รัฐใหการสนับสนุนมายาวนาน เนื่องจากพบวาฐานขอมูลของ ศตจ. 
ในพื้นที่จังหวัด มิไดเช่ือมโยงกับสถานภาพการเปนสมาชิกกลุม/องคกรสหกรณ แตอยางใด จึงอาจกลาวได 
วานโยบายดังกลาวมิไดเปนการแกปญหาความยากจนเชิงบูรณาการแตอยางใด เนื่องจากแนวทางการแกไข 
ปญหายังคงตีกรอบอยูที่การขับเคล่ือนการแกปญหาจากบนลงลาง จากหนวยงานรัฐสูภาคประชาชนโดยมิได 
ดึงเอามิติของกลุม/องคกร/สหกรณเขามามีสวนรวม 

3.จากขอมูลของทีมวิจัยระดับจังหวัด พบวา ในพื้นที่หลายจังหวัดมีการตั้งคณะอนกุรรมการ 
หลายฝายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปญหาตางๆ เปนปญหาที่ดินทํากิน ปญหาหนี้สินภาคประชาชน ปญหาคน 
เรรอน ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน มีการจัดตั้งหนวยคาราวานแกปญหาความยากจน โดยมุงการแกปญหา 
เฉพาะหนา เชน การจัดหาที่อยูอาศัย การหาแหลงสินเชื่อเพื่อแกปญหาหนี้สิน ซ่ึงยอมไมสามารถแกปญหา 
ความยากจนแตอยางใดเพราะยังไมไดเขาถึงสาเหตุของปญหาเปนปญหาหนี้สินภาคประชาชนนั้น สวนใหญ 
มีสาเหตุมาจาก การประกอบอาชีพ ปญหาเรื่องภัยพิบัติ น้ําทวมฝนแลง ซ่ึงการแกไขปญหาตองแกแบบครบ 
วงจร และตองใชเวลาและมีองคกรรองรับการแกปญหาในระยะยาว จึงจะไดผล 

4. ภาพสะทอนความคิดของประชาชนผานทีมวิจัยในพื้นที่ 36 จังหวัด มีความคิดเห็น 
หลากหลายดังนี้ 

- เหตุผลของการไปจดทะเบียนคนจนเพราะตองการมีรายชื่อของผูที่อยูในขายที่รัฐจะให 
การสนับสนุน
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- มีคนจนในหลายพื้นที่จังหวัดที่ไมสามารถจดทะเบียนไดเนื่องจากไมใชถ่ินฐานหรือ 
ภูมิลําเนาเดิมแตไปประกอบอาชีพ อยูในจังหวัดนั้นๆ 

- เสียดายงบประมาณเพราะวิธีการไมสามารถชวยแกปญหาไดอยางยั่งยืน เปรียบเสมือน 
ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา 

- ประโยชนกลับไปตกอยูกับคนที่ไมยากจนจริง 

กลาวโดยสรุป นโยบายแกปญหาความยากจน ผานกลไกการจดทะเบียนผูประสบปญหา 
สังคมและความยากจนเชิงบูรณาการนั้น เปนไปในมิติของการแกปญหาใหริเริ่มจากขางนอกสูภายใน 
(Outside-in) โดยการที่รัฐจัดสรรทรัพยากรที่ดิน แหลงทุน ที่อยูอาศัย การหนุนเสริมการจัดทําแผนชุมชน 
และอ่ืนๆ แกผูที่มาจดทะเบียนคนจน ตามคุณสมบัติที่อยูในขายที่จะไดรับความชวยเหลือ โดยมิไดพิจารณา 
ผลกระทบและความเช่ือมโยงในการแกปญหาความยากจนในระยะยาวเกี่ยวของและสัมพันธกัน ตนทุนทาง 
สังคมและระบบความสัมพันธฐานทรัพยากรทองถ่ิน (ปาไม แหลงน้ํา ภูมิอากาศ) ระบบการผลิตและการคา 
ที่ตองใชวิธีการแกไขปญหาอยางเปนระบบและกระทําอยางตอเนื่อง ภายใตกลไกความสัมพันธทั้งในมิติ 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมควบคูกันไป ซ่ึงนาจะสงผลอยางเปนรูปธรรมมากกวา แมวาจะใชเวลาก็ตาม



บทที่ 3 

สถานการณการดําเนินงานของกลุม/องคกร/สหกรณและ 
เครือขายที่มีอยูเดิมในพื้นที่ 36 จังหวัด 

การสํารวจขอมูลพื้นฐาน (Baseline survey)เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการทํางานวิจัย 
ของทีมวิจัยจังหวัดในพื้นที่ 36 จังหวัด เพื่อชี้ใหเห็นสถานการณการดําเนินงานของกลุม/องคกร/สหกรณ 
และเครือขายพันธมิตรที่มีอยูเดิมในพื้นที่จังหวัด โดยใชขอมูลทั้งจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
อาทิ สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สํานักงาน 
สงเสริมอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร: ธ.ก.ส. 
และแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยวิธีสํารวจขอมูลจากผูนําองคกรในพื้นที่ และขอมูลที่ไดจากการ 
สนทนากลุมเปาหมาย (Focus Group) ผลการศึกษามีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

3.1 จํานวนกลุม/องคกรจําแนกตามสถานภาพการจดทะเบียนเปนสหกรณ 

การสํารวจจํานวนกลุม/องคกร ในที่นี้จะมุงเนนไปท่ีกลุม/องคกรที่เกิดจากการรวมตัวกัน 
ของปจเจกบุคคลเพ่ือการพึ่งพาซ่ึงกันและกันและการรวมมือกันในการแกไขปญหาการประกอบอาชีพ การ 
ดําเนินธุรกิจรวมกันหรือการพึ่งพาอยางอ่ืน โดยจะจําแนกออกเปน 2 กลุม ตามสถานภาพการจดทะเบียนเปน 
สหกรณโดย กลุมแรก คือ สหกรณซ่ึงหมายถึงองคกรประชาชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ 
และ กลุมที่สอง คือ กลุม/องคกรประชาชนที่มิไดจดทะเบียนเปนสหกรณ (เรียกวา สหกรณภาคประชาชน) 
จากขอมูลจากการสํารวจจะเห็นไดวาในบริบทพื้นที่ 36  จังหวัด พบวากลุม/องคกรที่มิไดจดทะเบียนเปน 
สหกรณจะมีจํานวนมากกวา กลุม/องคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณ โดยเมื่อพิจารณาจากขอมูลในภาพรวม 
36 จังหวัด ซ่ึงมีกลุม/องคกรและสหกรณรวมทั้งส้ิน 42,217  องคกร สหกรณที่จดทะเบียนมีสัดสวนเพียง 
3,875 องคกร คิดเปนรอยละ 9.18 ของจํานวนกลุม/องคกรที่มีอยูทั้งส้ินในพื้นที่ 36 จังหวัด สถานการณ 
ดังกลาวเปนภาพสะทอนที่ทุกฝายที่เกี่ยวของกับภารกิจการพัฒนาระบบสหกรณตองนําไปพิจารณา ทั้ง 
สาเหตุของการกอเกิดการรวมกันของสหกรณภาคประชาชนที่มิไดจดทะเบียนเปนสหกรณ และแนวทางการ 
พัฒนาระบบสหกรณ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขกับสมาชิก ชุมชน สังคม และประเทศอยางเหมาะสม ซ่ึงมี 
ขอมูลดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.1
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ตารางที่ 3.1 จํานวนและสัดสวนรอยละของกลุม/องคกร จําแนกตามสถานการณการจดทะเบียนเปนสหกรณ 

กลุม/องคกรที่จด 
ทะเบียนเปนสหกรณ 

กลุม/องคกรที่มไิดจด 
ทะเบียนเปนสหกรณ  รวม ลําดบั  ชื่อจังหวดั 

จํานวน  (%)  จํานวน  (%)  จํานวน  (%) 
1  กระบี่  81  8.22  904  91.78  985  100.00 
2  กาญจนบุรี  90  2.43  3,621  97.57  3,711  100.00 
3  กาฬสินธุ  21  11.73  158  88.27  179  100.00 
4  กรุงเทพฯ  554  35.11  1,024  64.89  1,578  100.00 
5  จันทบุรี  158  14.99  896  85.01  1,054  100.00 
6  ชลบุรี  80  47.06  90  52.94  170  100.00 
7  เชียงราย  11  4.82  217  95.18  228  100.00 
8  ตราด  54  24.77  164  75.23  218  100.00 
9  นครนายก  38  3.96  921  96.04  959  100.00 
10  นครสวรรค  72  1.57  4,515  98.43  4,587  100.00 
11  นครศรีธรรมราช  181  5.55  3,080  94.45  3,201  100.00 
12  หนองคาย  76  12.28  543  87.72  619  100.00 
13  หนองบัวลําภู  53  42.74  71  57.26  124  100.00 
14  นนทบุรี  56  9.29  547  90.71  603  100.00 
15  ปตตานี  99  9.30  966  90.70  1,065  100.00 
16  พระนครศรีอยุธยา  56  16.33  287  83.67  343  100.00 
17  พังงา  85  16.38  434  83.62  519  100.00 
18  พัทลุง  145  7.66  1,748  92.34  1,893  100.00 
19  พิษณุโลก  110  10.70  918  89.30  1,028  100.00 
20  ภูเก็ต  42  61.76  26  38.24  68  100.00 
21  มหาสารคาม  133  5.61  2,237  94.39  2,370  100.00 
22  มุกดาหาร  61  4.78  1,214  95.22  1,275  100.00 
23  ยโสธร  75  3.96  1,820  96.04  1,895  100.00 
24  ราชบุรี  119  79.87  30  20.13  149  100.00 
25  รอยเอ็ด  131  7.33  1,657  92.67  1,788  100.00
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ตารางที่ 3.1จํานวนและสัดสวนรอยละของกลุม/องคกร จําแนกตามสถานการณการจดทะเบียนเปนสหกรณ (ตอ) 

กลุม/องคกรที่จด 
ทะเบียนเปนสหกรณ 

กลุม/องคกรที่มไิดจด 
ทะเบียนเปนสหกรณ  รวม ลําดบั  ชื่อจังหวดั 

จํานวน  (%)  จํานวน  (%)  จํานวน  (%) 
26  ลําปาง  75  23.51  244  76.49  319  100.00 
27  สกลนคร  123  23.34  404  76.66  527  100.00 
28  สตูล  66  5.68  1,095  94.32  1,161  100.00 
29  สมุทรปราการ  127  70.17  54  29.83  181  100.00 
30  สมุทรสงคราม  19  8.96  193  91.04  212  100.00 
31  สุราษฎรธานี  8  23.53  26  76.47  34  100.00 
32  สุรินทร  153  3.03  4,902  96.97  5,055  100.00 
33  อางทอง  22  2.41  890  97.59  912  100.00 
34  อุดรธานี  99  9.14  984  90.86  1,083  100.00 
35  อุตรดิตถ  136  100  N/A  N/A  136  100.00 
36  อํานาจเจริญ  466  33.92  908  66.08  1,374  100.00 

รวม  3,875  9.18  38,342  90.82  42,217  100.00 

3.2 ประเภทตางๆ ของสหกรณที่จดทะเบียนและกลุม/องคกรที่มิไดจดทะเบียนในพื้นที่จังหวัด 

จากการสํารวจขอมูลในพื้นที่จังหวัด พบวามีสหกรณและกลุม/องคกรหลากหลายประเภท 
ที่ มีบทบาทภารกิจในการหนุนเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกตลอดจนการใหบริการและสวัสดิการ 
ตางๆ หลากหลายภายใตการสนับสนุนของหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 3.2) 

3.2.1 กลุม/องคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณ 
กลุมสหกรณที่จดทะเบียนเปนสหกรณประกอบดวยสหกรณ  7 ประเภท ไดแก 

สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง สหกรณออมทรัพย สหกรณรานคา สหกรณบริการ และ 
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ซ่ึงดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มีสํานักงานสหกรณจังหวัด โดย 
เปนหนวยราชการในภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหลักใหการหนุนเสริมตามนโยบายรัฐ 

บทบาทภารกิจที่สําคัญของสหกรณ ทั้ง 7 ประเภทนั้นมุงเนนในการใชคุณคา 
สหกรณ (Cooperative values) หลักและวิธีการสหกรณเปนแนวทางการดําเนินงาน เพื่อการแกไขปญหาการ 
ประกอบอาชีพและการยกระดับฐานะความเปนอยูใหแกสมาชิก สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม และ
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สหกรณประมงเปนสหกรณที่ดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค  (Multipurpose cooperatives)  เพื่อการ 
ใหบริการแกสมาชิกซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีบริการทั้งดานธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจซื้อ ธุรกิจขาย ธุรกิจ 
แปรรูปบริการและสงเสริมการเกษตร สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน มุงเนนไปที่การสงเสริม 
การออม การใหเงินกู การจัดสวัสดิการ และอ่ืนๆ แกสมาชิก สหกรณรานคา มุงเนนในดานการจัดหาสินคา 
อุปโภคบริโภคและบริการตางๆ แกสมาชิกและสหกรณบริการซ่ึงประกอบดวยสหกรณแท็กซ่ี สหกรณ 
รถยนตโดยสารส่ีลอเล็ก สหกรณสามลอ สหกรณเคหะสถานและบริการชุมชน และอ่ืนๆ มุงเนนไปที่การ 
รวมมือกันในการแกไขปญหาของสมาชิกตลอดจนการใหบริการสนองความตองการแกสมาชิก 

ตารางที่ 3.2 บริบทการดําเนินงานของกลุม/องคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณ จําแนกตามประเภทสหกรณ 

ลําดบั 
ที่  ประเภทสหกรณ  บทบาทภารกิจในการดําเนนิงาน  หนวยงานรัฐที่ใหการ 

สนับสนนุเปนหลกั 
1.  สหกรณการเกษตร  - ดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค เพื่อ 

ใหบริการแกสมาชิกในการประกอบอาชีพ 
และการยกระดับฐานะความเปนอยูของ 
สมาชิก ธุรกิจที่ใหบริการ ไดแก ธุรกิจ 
สินเชื่อ ธุรกิจซ้ือ ธุรกิจขาย ธุรกิจแปรรูป 
สงเสริมการเกษตรและบริการ ตลอดจน 
การจัดสวัสดิการตางๆ 

- สํ านั ก ง านสหกรณ 
จังหวัด 
- สํานักงานตรวจบัญชี 
สหกรณจังหวัด 

2.  สหกรณนิคม  - การจัดหาที่ดินทํากินใหแกสมาชิกและ 
การดํ า เนิน ธุรกิจแบบอเนกประสงค 
เชนเดียวกับสหกรณการเกษตร 

- สํ านั ก ง านสหกรณ 
จังหวัด 

- สํานักงานตรวจบัญชี 
สหกรณจังหวัด 

3.  สหกรณประมง  - การดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค เพื่อ 
ใหบริการแกสมาชิกที่เปนชาวประมง 

- สํ านั ก ง านสหกรณ 
จังหวัด 
- สํานักงานตรวจบัญชี 
สหกรณจังหวัด
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ตารางที่3.2บริบทการดําเนินงานของกลุม/องคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณ จําแนกตามประเภทสหกรณ  (ตอ) 

ลําดบั 
ที่  ประเภทสหกรณ  บทบาทภารกิจในการดําเนนิงาน  หนวยงานรัฐที่ใหการ 

สนับสนนุเปนหลกั 
4.  สหกรณออมทรัพย  - ดําเนินธุรกิจสงเสริมการออม การให 

เงินกู การจัดสวัสดิการเพื่อการยกระดับ 
ฐานะความเปนอยูของสมาชิกที่ประกอบ 
อาชีพอยางเดียวกัน 

-  สํ านั ก ง านสหกรณ 
จังหวัด 
- สํานักงานตรวจบัญชี 
สหกรณจังหวัด 

5.  สหกรณรานคา  - ดําเนินธุรกิจจัดซ้ือจัดหาสินคา อุปโภค 
บริโภคและบริการตางๆ ใหบริการตาม 
ความตองการของสมาชิกและผูบริโภคใน 
ราคายุติธรรม 

-  สํ านั ก ง านสหกรณ 
จังหวัด 
- สํานักงานตรวจบัญชี 
สหกรณจังหวัด 

6.  สหกรณบริการ  - ดําเนินธุรกิจเพื่อใหบริการตามความ 
ตองการของสมาชิกภายใตหลักการพึ่งพา 
ตนเองและการรวมมือกันทั้งในดานการ 
แกไขปญหาการประกอบอาชีพ ที่อยูอาศัย 
และบริการตางๆ 

-  สํ านั ก ง านสหกรณ 
จังหวัด 
- สํานักงานตรวจบัญชี 
สหกรณจังหวัด 

7.  สหก รณ เ ค รดิ ต ยู 
เนี่ยน 

- ดําเนินธุรกิจสงเสริมการออมทรัพย การ 
ใหเงินกู การบริการสงเสริมอาชีพ และการ 
จัดสวัสดิการแกสมาชิกและชุมชน 

-  สํ านั ก ง านสหกรณ 
จังหวัด 
- สํานักงานตรวจบัญชี 
สหกรณจังหวัด 

3.2.2 กลุม/องคกรที่ไมไดจดทะเบียนเปนสหกรณ 
กลุม/องคกรที่ไมไดจดทะเบียนเปนสหกรณ ที่มีปรากฏในพื้นที่การดําเนินการวิจัย 

36 จังหวัดประกอบดวย กลุมที่สําคัญๆ ไดแก กลุม/องคกรการเงิน กลุมอาชีพ กลุมอนุรักษ และอ่ืนๆ (ตาราง 
ที่ 3.2) กลุม/องคกรประชาชนเหลานี้สวนใหญมีบทบาทภารกิจมุงเนนไปที่ การสงเสริมการออมและการ 
แกไขปญหาชีวิตความเปนอยูบนพื้นฐานหลักการพึ่งพาตนเองและการรวมมือกัน บางกลุมเริ่มตนจากการ 
สงเสริมการออมและขยายบทบาทภารกิจของกลุมไปที่การจัดสวัสดิการ การศึกษา การรักษาพยาบาล การ 
รวมซ้ือ การรวมขาย และอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการตามความตองการของสมาชิก โดยสวนใหญจะมีผูนําที่เปนคนที่ 
สมาชิกใหความไววางใจเปนแกนนําในการขับเคล่ือนภารกิจของกลุม/องคกร ในขณะที่บางกลุมมีหนวยงาน 
รัฐใหการสนับสนุนการจัดตั้ง และการดําเนินงาน เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนหมูบานและ 
ชุมชนเมือง กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุม OTOP เปนตน
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ตารางที่ 3.3 บริบทการดําเนินงานของกลุม/องคกรที่ไมไดจดทะเบียนเปนสหกรณ 

ลําดบั 
ที่  ประเภทกลุม/องคกร  บทบาท/ภารกิจ  หนวยงานรัฐที่ใหการ 

สนับสนนุ 
1.  กลุมองคกรการเงิน : 

- กองทุนหมูบานและ 
ชุมชนเมือง 
- กลุมออมทรัพยเพื่อ 
การผลิต 
- กลุมเครดิตยูเนี่ยน 
- กลุมสัจจะออมทรัพย 
- วิสาหกิจชุมชน 
- ธนาคารหมูบานตาม 
แนวพระราชดําริ 

- การพึ่งพาซ่ึงกันและกัน และการ 
รวมมือกัน ในการสงเสริมการออม 
และการใหกูเพื่อการประกอบอาชีพ 
และชี้วัดความเปนอยู 

- การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อ 
สรางชุมชนเขมแข็ง และชี้วัดความ 
เปนอยูท่ีดี 

- การรณรงคการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
เพื่อการลดรายจาย/เพิ่มรายไดแก 
สมาชิก 

- การจัดสวัสดิการแกสมาชิกและ 
ชุมชน 

- การรวมซ้ือ รวมขาย รวมบริการการ 
ประสานภารกิจเพื่อประโยชนของ 
สมาชิก ชุมชนและสังคม 

- กรมการพัฒนาชุมชน 
- สถาบันพัฒนาองคกร 
ชุมชน :พอช. 
- สํานักงานเกษตรจังหวัด 

2.  กลุมอาชีพ : 
- กลุมเกษตรกร 
- กลุมสตรีสหกรณ 
- กลุมทํานา 
- กลุมทําไร 
- กลุมทําสวน 
- กลุมผูเล้ียงสัตว 
- กลุม OTOP 
- กลุมแปรรูปอาหาร 
- กลุมแมบานเกษตรกร 
- กลุมลูกคา ธ.ก.ส. 

- การรวมมือกันในการแกไขปญหา 
ประกอบอาชีพ การตลาด การสราง 
อํานาจการตอรอง การออม การจัด 
สวัสดิการ การแลกเปล่ียนเรียนรู 

- กรมพฒันาชุมชน 
- กรมสงเสริม 
อุตสาหกรรม 
- กรมสงเสริมการเกษตร 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณการเกษตร : 
ธ.ก.ส.
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ตารางที่ 3.3 บริบทการดําเนินงานของกลุม/องคกรที่ไมไดจดทะเบียนเปนสหกรณ (ตอ) 

ลําดบั 
ที่  ประเภทกลุม/องคกร  บทบาท/ภารกิจ  หนวยงานรัฐที่ใหการ 

สนับสนนุ 
3.  กลุมอนุรักษ : 

- กลุมทรัพยากรธรรมชาติ 
- ศูนยผลิตภัณฑขาวชุมชน 
- กลุมจัดการอนุรักษปา 
ชุมชน 

- การอนุรักษพันธุพืช พันธุ สัตว 
และส่ิงแวดลอม 
- การรวมพลังและรวมมือกับใช 
มาตรการปองกันคุมครองการตัด 
ไม ทําลายปา 
- การธํารงรักษาสัตวปา/สัตวสงวน 
ดวยการกําหนดกฎเกณฑของกลุม 
เพ่ือการอนุรักษ 

- กรมสงเสริมการเกษตร 
- กรมปาไม 

4.  กลุมอื่นๆ : 
- กลุมผูสูงอายุ 
- กลุมยุวชนเกษตรกร 
- ชมรมแพทยแผนไทย 
- กลุมฌาปนกิจ 
- กลุมปุยชีวภาพ/ปุยหมัก 
- ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน 

- การพึ่งพาซ่ึงกันและกันและการ 
รวมมือกันในการแกไขปญหา 
ความตองการพื้นฐานของคนใน 
ชุมชน 
- การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 
และประสบการณ ขอมูลขาวสาร 
เพ่ือการพัฒนา 

- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการปกครอง 
- กรมสงเสริมการเกษตร 
- ธ.ก.ส. 

3.3 สถานการณการดําเนินงานของกลุม/องคกรและสหกรณที่มีอยูเดิม 

การประเมินสถานการณของกลุม/องคกรและสหกรณที่มีอยูเดิมในพื้นที่ 36 จังหวัดในชวง 
ป 2548 โดยทีมวิจัยระดับจังหวัดใชขอมูลทั้งทุติยภูมิจากหนวยงานที่เกี่ยวของและขอมูลที่ไดจากเวที 
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกลุม/องคกรในขั้นตอนของการสํารวจ (Baseline survey) ตลอดจนขอมูลจากเวที 
แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม/องคกรและสหกรณ อาจชี้ใหเห็นประเด็น 
สถานการณการดําเนินงานของกลุม/องคกรและสหกรณในดานตางๆ ไดดังนี้ (ตารางท่ี 3.4) 

3.3.1 สมาชิก 
การดําเนินงานของกลุม/องคกรและสหกรณ บนวิถีสหกรณ ซ่ึงมีอัตตลักษณของการ 

เปน “องคกรของสมาชิก เพื่อสมาชิก โดยสมาชิก” นั้นสมาชิกยอมตองมีบทบาทอยางสําคัญที่จะเขาไปมสีวน 
รวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกลุม/องคกรเพื่อใหบริการสนองตอความตองการของตน เพื่อ 
แกปญหาและอยูรวมกัน ดังนั้น สมาชิกจึงจะตองมีจิตสํานึกการรวมมือที่ปรากฏอยูในตนเอง ตลอดจน
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ความคุนเคยรูจักกันของสมาชิกก็เปนปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดพลังความรวมมือในการที่จะขับเคล่ือนการ 
ดําเนินงานของกลุม/องคกรใหมีความเหมาะสม 

ผลการสํารวจของทีมวิจัยจังหวัดทั้ง 36 จังหวัด ชี้ใหเห็นวา สมาชิกกลุม/องคกรที่จด 
ทะเบียนเปนสหกรณยังมีจุดออนที่สมาชิกสวนใหญยังขาดจิตสํานึกความรวมมือกันและมักไมรูสึกคุนเคยกนั 
ในขณะที่สมาชิกกลุม/องคกรที่มิไดจดทะเบียนเปนสหกรณนั้นสมาชิกสวนใหญ มีจิตสํานึกความรวมมือ 
และมีความคุนเคยกัน อยางไรก็ดีพบวา สมาชิกของทั้งกลุม/องคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณและมิไดจด 
ทะเบียนเปนสหกรณ ยังมีจุดออนในดานการเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน กลาวคือ 
สวนใหญ ยังปลอยใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ และผูนํากลุม/องคกรจึงดูเสมือน 
วา บริบทการดําเนินงานของกลุม/องคกรและสหกรณ ขึ้นอยูกับปจจัยดานผูนํา และหรือฝายจัดการมากกวา 
สมาชิกที่เปนเจาขององคกร ซ่ึงถือเปนจุดออนสําคัญที่ตองเรงแกไข 

3.3.2 ผูนํา (กรรมการดําเนินการ) 
ผูนําหรือกรรมการดําเนินการเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จและการบรรลุ 

เปาหมายการดําเนินงานของกลุม/องคกรและสหกรณ จากขอมูลของทีมวิจัยระดับจังหวัดพบวา ปจจัยดาน 
ผูนํา (กรรมการดําเนินการ) ของกลุม/องคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณ สวนใหญยังเปนจุดออน กลาวคือ 
กรรมการดําเนินการสหกรณสวนใหญ ยังขาดจิตวิญญาณสหกรณ ขาดความมุงม่ันทุมเทในงานสหกรณทีต่น 
รับผิดชอบ ท้ังที่มีสาเหตุจากหลายประการ อาทิ กรรมการดําเนินการมีตําแหนงงานหลายดาน ไมมีเวลา และ 
ไมตระหนักถึงบทบาทของตนที่พึ่งมีตองานในหนาที่ สวนใหญมักขาดทักษะประสบการณในการบริหาร 
จัดการองคกร ขาดความคิดเชิงระบบ และการไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน โดยพบวาสาเหตุสวนใหญนั้นมา 
จากกระบวนการคัดสรรกรรมการที่สมาชิกสหกรณไมสามารถเลือกกรรมการดําเนินการที่พึงประสงค อัน 
เนื่องมาจากขอจํากัดของสมาชิกตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีไทยท่ีทําใหสมาชิกจําเปนตองเลือกคนที่คุนเคย 
ตลอดจนความเกรงใจเกรงบารมีและการซ้ือเสียงก็มีบทบาทอยูไมนอย 

เมื่อพิจารณาสถานการณดานผูนําของกลุม/องคกรที่มิไดจดทะเบียนเปนสหกรณ 
พบวาสวนใหญ กลุม/องคกรที่เกิดจากการรวมตัวโดยธรรมชาติ มักมีผูนําที่มีจิตวิญญาณสหกรณ มีความ 
มุงม่ันทุมเทเอาใจใสในภารกิจที่ตนรับผิดชอบ พากเพียรเรียนรูที่จะหาประสบการณดานการบริหารจัดการ 
แตก็ยังพบวาผูนําบางสวนนั้นยังขาดความคิดเชิงระบบจึงทําใหเกิดความเส่ียงในการบริหารจัดการองคกร 
โดยรูเทาไมถึงการณ ทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานมาแลวไมนอยเชนกัน ผูนําในลักษณะเชนนีแ้มจะ 
มีไมมากแตมักก็มีบทบาทสําคัญในการรณรงคและสรางแรงบันดาลใจใหเกิดการจัดตั้งกลุม/องคกรที่มิไดจด 
ทะเบียนแพรหลายเปนจํานวนมาก ซ่ึงหากกลุม/องคกรที่เกิดขึ้นเหลานั้นมิไดมีผูนําที่มีจิตวิญญาณสหกรณ 
และไมมีความมุงมั่น ทุมเทเทาที่ควรก็อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสมาชิกและภาพรวมของกลุม/องคกร 
เหลานี้ไดเชนกัน
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3.3.3 ฝายจัดการ 
สถานการณในดานของกลุม/องคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณพบวา สวนใหญมี 

บุคลากรอยางเพียงพอ และไดรับการหนุนเสริมการพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม 
พบวา บุคลากรฝายจัดการในสหกรณสวนใหญท่ียังมีจุดออนและขอจํากัดทั้งดานขวัญกําลังใจ ตลอดจน การ 
ขาดทักษะ/ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ของตน สาเหตุสําคัญมาจากหลายประการ อาทิเชน คาจาง/ 
คาตอบแทนต่ํา การถูกกาวกายจากกรรมการ การขาดกระบวนการบริหารจัดการงานบุคคลในสหกรณที่ยอ 
หยอน จึงทําใหระบบการพัฒนาบุคลากรของสหกรณไมเปนไปอยางที่ควรจะเปนอยางไรก็ตามพบวา มี 
สหกรณจํานวนไมนอยท่ีมีผูจัดการ และบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณสามารถขับเคล่ือนการ 
ดําเนินงานของสหกรณจนกอใหเกิดความสําเร็จจนเปนที่ยอมรับในวงกวาง 

สําหรับสถานการณของกลุม/องคกรที่มิไดจดทะเบียนเปนสหกรณนั้นพบวาสวน 
ใหญยังมีขอจํากัดดานความเพียงพอของบุคลากร ซ่ึงยอมสงผลกระทบตอความยั่งยืนของกลุม/องคกรใน 
อนาคตเมื่อขาดผูนําทีมีจิตวิญญาณ มุงมั่นทุมเท 

3.3.4 ขีดความสามารถขององคกร 
การพิจารณาขีดความสามารถขององคกรที่จะกลาวถึงในที่นี้จะมุงเนนไปที่ ปจจัย 

ภายในของกลุม/องคกรและสหกรณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของกลุม/องคกร ไดแก สถานภาพทาง 
กฎหมาย โครงสรางองคกร ระบบงาน เงินทุน การวางแผน ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กลไกการ 
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงตลอดจนบริบทการสนองความตองการของสมาชิก 

จากการตรวจสอบสถานการณของทีมวิจัยจังหวัด พบวาในกลุมของกลุม/ 
องคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณนั้นแมจะมีจุดเดนตรงที่มีสถานภาพเปนนิติบุคคลที่สามารถดําเนินธุรกิจได 
ในวงกวาง แตพบวา มีไมมากนักที่สหกรณมีโครงสรางองคกรและระบบงานที่เหมาะสมสอดคลองกบับรบิท 
การดําเนินงาน สวนใหญแมวามีการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานตามนโยบายในแผนพัฒนาการ 
สหกรณฉบับท่ี 1 แตก็ยังไมสามารถขับเคล่ือนภารกิจตามแผนที่วางไวแตอยางใด สวนใหญยังคงดําเนินงาน 
ในลักษณะตั้งรับ บางสวนดําเนินงานตามการหนุนเสริมจากภาครัฐ ทําใหมีการบริหารจัดการสหกรณขาด 
ความเช่ือมั่นในตนเอง และเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มุงการพึ่งพารัฐ แมวาสหกรณจะมีขีดความสามารถที่จะ 
พึ่งพาตนเองไดแลวก็ตามนอกจากนั้นยังพบวา สหกรณจํานวนไมนอยที่ยังขาดฐานขอมูล และระบบ 
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ จึงทําใหการบริหารจัดการของสหกรณไมสามารถสนองตอความตองการ 
หรือแกไขปญหาการประกอบอาชีพ หรือชีวิตความเปนอยูของสมาชิกไดอยางที่ควรจะเปน สหกรณสวน 
ใหญยังมีจุดออนในระบบการควบคุมภายในและขาดกลไกการบริหารความเส่ียง แมวากฎหมายจะ 
กําหนดใหทุกสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการซ่ึงเปนกลไกการควบคุมภายในแลวก็ตาม แตในทางปฏิบตัยิงัมไิด 
เปนไปอยางท่ีคาดหวัง ที่สําคัญยังพบวาสหกรณที่มีลักษณะการใหบริการแบบอเนกประสงค เชน กรณีของ 
สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง สวนใหญยังไมสามารถใหบริการอยางท่ีควรจะเปน
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สถานการณดานกลุม/องคกรที่มิไดจดทะเบียนเปนสหกรณนั้นแมวาจะมี 
จุดออนในดานสถานภาพการเปนนิติบุคคล แตบริบทการดําเนินงานของกลุม/องคกรที่สามารถสรางศรัทธา 
ไดจากตัวผูนํากลุม/องคกร ชวยใหกลุม/องคกรสวนใหญสามารถขับเคล่ือนภารกิจ ในการใหบริการแก 
สมาชิกไดในวงกวาง และเกิดประโยชนตอสมาชิกไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามพบวา กลุม/องคกรที่มีเงินทุน 
เพ่ิมมากขึ้น และมีนโยบายที่จะขยายกรอบทิศทางการดําเนินงานในเชิงธุรกิจประสบปญหาเรื่องความเปนนติิ 
บุคคลซ่ึงอาจพิจารณาไดทั้งขอดี ขอดอย กลาวคือ เปนขอดอยในเรื่องการขยายธุรกิจในวงกวาง แตขอดีก็คือ 
ชวยลดความเส่ียงอันเกิดจาก การไมเทาทันเรื่องธุรกิจของผูนําไมไดไมนอยทีเดียว 

ตารางที่ 3.4 การประเมินสถานการณการดําเนินงานของกลุม/องคกรและสหกรณที่มีอยูเดิม 

กลุม/องคกรที่จด 
ทะเบียนเปนสหกรณ 

กลุม/องคกรทีไ่มไดจด 
ทะเบียนเปนสหกรณ การประเมินสถานการณการดําเนนิงานของกลุม/ 

องคกรและสหกรณ 
จุดแข็ง  จุดออน  จุดแข็ง  จุดออน 

1. สมาชิก : 
1.1 จิตสํานึกการรวมมือของสมาชิก  ü ü 
1.2 สมาชิกมีความรกัใครคุนเคยกันดี  ü ü 
1.3 การเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศ 

ทางการดําเนนิงานขององคกร 
ü ü ü 

1.4 การไดรับบริการและสวัสดกิารจากองคกร  ü ü ü ü 
2. ผูนํา (กรรมการดําเนินการ) : 

2.1 จิตวิญญาณสหกรณของผูนํา  ü ü 
2.2 ความมุงม่ัน ทุมเทในงานสหกรณที่ตน 

รับผิดชอบ 
ü ü 

2.3 ทักษะและประสบการณในดานการ 
บริหารจัดการ 

ü ü 

2.4 ความคดิเชิงระบบ (System thinking)  ü ü 
2.5 การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน  ü ü ü 

3. ฝายจัดการ : 
3.1 ความเพียงพอดานบคุคลากร  ü ü ü 
3.2 ทักษะและประสบการณในดานการ 

บริหารการจดัการ 
ü ü ü
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ตารางที่ 3.4 การประเมินสถานการณการดําเนินงานของกลุม/องคกรและสหกรณที่มีอยูเดิม (ตอ) 

กลุม/องคกรที่จด 
ทะเบียนเปนสหกรณ 

กลุม/องคกรทีไ่มไดจด 
ทะเบียนเปนสหกรณ การประเมินสถานการณการดําเนนิงานของกลุม/ 

องคกรและสหกรณ 
จุดแข็ง  จุดออน  จุดแข็ง  จุดออน 

4. ขีดความสามารถขององคกร: 
4.1 สถานภาพการเปนนติิบุคคล  ü ü 
4.2 โครงสรางองคกรที่ชัดเจน  ü ü ü 
4.3 ระบบงานที่เอ้ือตอการบริหารจดัการอยางมี 

ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
ü ü ü 

4.4 ความเพียงพอของเงินทุน  ü ü ü ü 
4.5 การมีกรอบทิศทางการดําเนินงานที่ชดัเจน 

สอดรับกับปจจัยสภาแวดลอม 
ü ü ü 

4.6 ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการ 
บริหารจัดการองคกร 

ü ü 

4.7 กลไกการควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเส่ียง 

ü ü 

4.8 การสนองตอบความตองการของสมาชิก  ü ü ü 

3.4 เครือขายและสถานการณการดําเนินงานของเครือขายที่มีอยูเดิม 

3.4.1 รูปแบบของเครือขายที่มีอยูเดิม 
รูปแบบของเครือขายที่มีอยูเดิมในพื้นที่ 36 จังหวัด เมื่อพิจารณาจากลักษณะการกอ 

เกิดของเครือขายอาจจําแนกไดเปน 2 รูปแบบไดแก เครือขายที่เกิดจากการหนุนเสริมการจัดตั้งจากภายนอก 
และเครือขายที่เกิดจากความตองการของกลุม/องคกรที่เปนภาคีเครือขายโดยธรรมชาติ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
(ตารางท่ี 3.5) 

1) เครือขายที่เกิดจากการหนุนเสริมการจัดตั้งจากภายนอก ที่สําคัญๆ ไดแก 
- ชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับจังหวัด : ชสก. 
- ชุมนุมสหกรณจังหวัด 
- ชมรมสหกรณจังหวัด 
- เครือขายกลุมเกษตรกร 
- เครือขายกองทุนหมูบาน
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- เครือขายแลกเปล่ียนสินคาโดยระบบหักบัญชี (Account Trade) 
- เครือขายวิสาหกิจชุมชน 
- เครือขายกลุมอาชีพไดแก เครือขายทอผา เกษตรกรทํานา จักสาน 
ผูแปรรูป หมอพื้นบาน ผูจัดจําหนาย/บริการ/ทองเที่ยว 
- เครือขายธุรกิจ ไดแก เครือขายขาวสาร ปุยเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง OTOP 

2)  เครือขายที่เกิดจากความตองการของกลุม/องคกรที่ เปนภาคีเครือขายโดย 
ธรรมชาติ ที่สําคัญๆ ไดแก 

- ชมรมผูจัดการสหกรณการเกษตร 
- เครือขายสหกรณกองทุนสวนยาง 
- เครือขายเชิงพื้นที่/ลุมน้ํา 
- เครือขายชุมชนเขมแข็ง 
- เครือขายสัจจะสะสมทรัพย 
- เครือขายรวมซ้ือสัจจะสะสมทรัพย 
- เครือขายเชิงอนุรักษ 
- เครือขายเกษตรอินทรีย 
- เครือขายธุรกิจ 
- เครือขายกลุมอาชีพ/เครือขายเกษตรกรทํานา 
- เครือขายการเงินชุมชนไดแก เครือขายธนาคารหมูบานฯ เครือขาย 
เครดิตยูเนี่ยน เครือขายออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนตน 

3.4.2 สถานการณการดําเนินงานของเครือขายที่มีอยูเดิม 
ปริมาณการดําเนินงานของเครือขายที่มีอยูเดิมที่เดนชัด และมีความสัมพันธอยาง 

เหนียวแนน ไดแก กลุมองคกรการเงิน ที่มีผูนํากลุมที่ใหความสําคัญกับการรวมมือเปนเครือขาย ดังนั้น 
เครือขายที่เกิดขึ้นของกลุมองคกรการเงินมีความเขมแข็ง เปนปกแผน และมีบทบาทอยางสําคัญตอการ 
สงเสริมการออม การใหเงินกูเพื่อแกไขปญหาการประกอบอาชีพ การจัดสวัสดิการ และมีแนวโนมที่จะ 
ขับเคล่ือนภารกิจของเครือขายไปในการทําธุรกรรม การรวมซ้ือ การรวมมือปลูกปาชุมชนในเชิงอนุรักษ 
ตลอดจนการรณรงคเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกสมาชิกกลุมที่เปนปจเจกบุคคล และคนในรูปธรรม 
ซ่ึงเปนเรื่องนาจับตามองในอนาคตเปนอยางยิ่ง 

อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจของทีมวิจัยในระดับจังหวัด พบวาเครือขายสวนใหญ ทัง้ที่ 
เกิดขึ้นจากการหนุนเสริมของหนวยงานภายนอก มักเปนไปในลักษณะของเครือขายแบบหลวม ๆ โดยทีม่ไิด 
มีกิจกรรมเชิงธุรกิจอยางตอเนื่อง สวนใหญจะเปนในลักษณะของการทํากิจกรรมรวมกันในวันสําคัญ
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ประจําป หรือเปนไปในลักษณะของพันธมิตรคูคา ตามนโยบายของหนวยงานหนุนเสริมมากกวา 
ตัวอยางเชน เครือขายแลกเปล่ียนสินคาโดยระบบหักบัญชี (Account Trade) ก็เปนในลักษณะของธุรกิจคูคา 
ระหวางสหกรณ 2 แหง ซ่ึงไมคอยมีความตอเนื่องเทาใดนัก ชุมชนสหกรณระดับจังหวัดสวนใหญก็ประสบ 
ปญหาการบริหารจัดการ ธุรกิจขาดทุน สาเหตุสําคัญมาจากขาดการรวมมือในกลุมสหกรณสมาชิก 

เครือขายที่เกิดขึ้นเองตามความตองการของกลุม/องคกรที่เปนภาคีเครือขาย เชน กลุม 
อาชีพ กลุมธุรกิจ กลุมอนุรักษ เครือขายเชิงพ้ืนที่ เครือขายลุมน้ํา มักมีกิจกรรมรวมกันในเชิงการแลกเปล่ียน 
เรียนรู และความรวมมือในทางสังคมและวัฒนธรรมพื้นบาน แตมิไดมีกิจกรรมอยางตอเนื่องเทาใดนัก 
(ตารางท่ี 3.5) 

ตารางที่ 3.5 รูปแบบและบทบาทภารกิจของเครือขายที่มีอยูเดิม 

รูปแบบการจัดตัง้เครือขาย 

ลําดบั  ชื่อเครือขาย  การหนุน 
เสริมจาก 
ภายนอก 

เกิดจากความ 
ตองการของ 
กลุม/องคกร 

บทบาท/ภารกิจ  สมาชิก 
เครือขาย 

1  ชุมนุมสหกรณ 
การเกษตรระดับ 
จังหวัด:ชสก. 

P  ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ฐ า น ะ 
องคกรกลางระดับจังหวัด 
ที่ มุ ง เ น น ไ ป ที่ ก า ร 
เ ชื่ อ ม โ ย ง ธุ ร กิ จ ข อ ง 
สหกรณสมาชิกในจังหวัด 

- สหกรณ 
การเกษตร 
ขั้นปฐม 

2  ชุมนุมสหกรณ 
จังหวัด 

P  การรวมมือในเชิงธุรกิจ 
ของสหกรณตางประเภท 
ในระดับจั งหวั ด  ต าม 
พรบ.สหกรณ 2542 

- สหกรณ 
ในจังหวัด 

3  ชมรมสหกรณ 
จังหวัด 

P  เปนการรวมตัวกันอยาง 
ไ ม เ ป น ท า ง ก า ร ข อ ง 
สหกรณประเภทตาง ๆ 
ภายในจังหวัดภายใตการ 
หนุนเสริมของสหกรณ 
จั ง ห วั ด   เ พื่ อ ก า ร 
แลกเปล่ียนเรียนรูและการ 
รวมมือกันในทางธุรกิจ 

- สหกรณ 
ทุกประเภท 
ที่สมัครใจ
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ตารางที่ 3.5 รูปแบบและบทบาทภารกิจของเครือขายที่มีอยูเดิม (ตอ) 

รูปแบบการจัดตัง้เครือขาย 

ลําดบั  ชื่อเครือขาย  การหนุน 
เสริมจาก 
ภายนอก 

เกิดจากความ 
ตองการของ 
กลุม/องคกร 

บทบาท/ภารกิจ  สมาชิก 
เครือขาย 

4  ชมรมผูจัดการ 
สหกรณการเกษตร 

P  การรวมพลังเพื่อเปนเวที 
แลกเปล่ียนเรียนรู  และ 
การรวมมือในทางธุรกิจ 
ของสหกรณการเกษตร 
ทั่วประเทศ 

- ผจก.สหกรณ 
การเกษตร 
ที่สมัครใจ 

5  เครือขายสหกรณ 
กองทุนสวนยาง 

P  เปนการเชื่อมโยงธุรกิจ 
ยางพาราระหวางสหกรณ 
กองทุนสวนยางเพื่อการ 
รวมกันขายยางพารา 

- สหกรณ 
กองทุน 

6  เครือขายเชิงพื้นที่/ 
ลุมน้ํา 

P  การรวมมือกันระหวาง 
สหกรณ และกลุม/องคกร 
ที่มิไดจดทะเบียนเพื่อการ 
รวมมือทางธุรกิจ/สังคม 
และวิทยาการรวมกัน 

- สหกรณและ 
กลุม/องคกร 
ประชาชนใน 
พื้นที่ที่สมัครใจ 

7  เครือขายกลุม 
เกษตรกร 

P  รวมมือกันในเชิงธุรกิจ 
และการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ร ะ ห ว า ง ผู นํ า ก ลุ ม 
เกษตรกร 

- กลุมเกษตรกร 
ในจังหวัด 

8  เครือขายชุมชน 
เขมแข็ง 

P  การรวมมือกันของกลุม/ 
องคกรในชุมชนในระบบ 
การผลิต แหลงทุนตลาด 
และบริการรวมกัน 

- กลุม/องคกร 
ในชุมชน 

9  เครือขายกองทนุ 
หมูบาน 

P  เปน เครือขายของกลุม 
กองทุนหมูบาน เพื่อการ 
รวมมือซ่ึงกันและกัน 

- กองทุน 
หมูบาน
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ตารางที่ 3.5 รูปแบบและบทบาทภารกิจของเครือขายที่มีอยูเดิม (ตอ) 

รูปแบบการจัดตัง้เครือขาย 

ลําดบั  ชื่อเครือขาย  การหนุน 
เสริมจาก 
ภายนอก 

เกิดจากความ 
ตองการของ 
กลุม/องคกร 

บทบาท/ภารกิจ  สมาชิก 
เครือขาย 

10  เครือขายแลกเปล่ียน 
สินคาโดยระบบ 
หักบัญชี 
(Account Trade) 

P  -  การดําเนินธุรกิจของ 
สหกรณคูคาโดยวิธีซ้ือ 
ขายแลกเปล่ียนสินคา 
ระหวางกันโดยระบบ 
หักบัญชี 

- ลดภาระการใชเงินสด 
ในการทําธุรกิจ 

- สหกรณที่มี 
ขอตกลงทาง 
ธุรกิจรวมกัน 

11  เครือขายสัจจะ 
สะสมทรัพย 

P  - การรวมมือเพื่อพัฒนา 
ระบบการเงินชุมชนที่ 
เกื้อกูลตอวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชน 
- เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
- การรณรงคการสงเสริม 
การออม 

- กลุมสัจจะ 
สะสมทรัพย 

12  เครือขายรวมซ้ือ 
สัจจะสะสมทรัพย 

P  -  ก า ร ร วม ซ้ือ   เพื่ อ ล ด 
ตนทุนคาใชจายในการ 
ครองชีพ 

-  ก า ร ร ว ม พ ลั ง ส ร า ง 
อํานาจการตอรอง 

- กระบวนการเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- กลุมสัจจะ 
สะสมทรัพย 
ระดับอําเภอ 
- กลุมเกษตรกร 
ผูปลูกขาว 
- เครือขายปุย 
- ผูคาแกสหุง 
ตม
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ตารางที่ 3.5 รูปแบบและบทบาทภารกิจของเครือขายที่มีอยูเดิม (ตอ) 

รูปแบบการจัดตัง้เครือขาย 

ลําดบั  ชื่อเครือขาย  การหนุน 
เสริมจาก 
ภายนอก 

เกิดจากความ 
ตองการของ 
กลุม/องคกร 

บทบาท/ภารกิจ  สมาชิก 
เครือขาย 

13  เครือขายวิสาหกจิ 
ชุมชน 

P  - การรวมมือเปนเครือขาย 
เพื่ อ ให ธุ รกิ จ มี ค ว าม 
หลากหลาย 
- สรางอํานาจการตอรอง 
และการขยายตลาดในวง 
กวาง 
- การรวมซ้ือ  รวมขาย 
และอ่ืน ๆ 

- กลุมวิสาหกจิ 
ชุมชนใน 
จังหวัด 

14  เครือขายองคกร 
การเงินชุมชน 
- เครือขายธนาคาร 
หมูบานตามแนว 
พระราชดําริ 
- เครือขายเครดิต 
ยูเนี่ยน 
- เครือขายออม- 
ทรัพยเพื่อการผลิต 

P P  - การรวมมือเพื่อการเงิน 
สวัสดิการ 
- การรวมซ้ือ รวมขาย 
- การจัดเวทีแลกเปล่ียน 
เรียนรู ฯลฯ 

- กลุมองคกร 
การเงินชุมชน 

15  เครือขายเชิงอนุรกัษ 
- เครือขายคนรกั 
คูคลอง 
- กลุมอาชีพเชิง 
อนุรักษ 
- กลุมทองเที่ยวเชิง 
อนุรักษ 

P  - การรณรงคเชิงอนุรักษ 
สภาพแวดล อม   และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
- การทําธุรกิจของกลุม 
อนุรักษรวมกัน 

- กลุมอาชีพ/ 
กลุมอนุรักษ
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ตารางที่ 3.5 รูปแบบและบทบาทภารกิจของเครือขายที่มีอยูเดิม (ตอ) 

รูปแบบการจัดตัง้เครือขาย 

ลําดบั  ชื่อเครือขาย  การหนุน 
เสริมจาก 
ภายนอก 

เกิดจากความ 
ตองการของ 
กลุม/องคกร 

บทบาท/ภารกิจ  สมาชิก 
เครือขาย 

16  เครือขายเกษตร 
อินทรีย 

P  - การรวมมือในเชิงธุรกิจ 
สิน เชื่ อ  การผลิต  การ 
จัดหาปจจัยการผลิต 
-การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 

- กลุมเกษตรกร 
- ที่ทําเกษตร 
อินทรียใน 
จังหวัด 

17  เครือขายธุรกจิ 
- เครือขายขาวสาร 
- ปุยเคมี 
- น้ํามันเชิงเพลิง 
- OTOP 
- กลุมรานคาชุมชน 

P P  การรวมมือในเชิงธุรกิจ 
ตามหลักรวมซ้ือ รวมขาย 
เพื่ อ สร า ง อํ า น า จ ก า ร 
ตอรอง 

- กลุมธุรกิจ 
ดานตางๆ 
ในจังหวัด 

18  เครือขายกลุมอาชีพ 
- กลุมทอผา 
- กลุมเกษตรกร ทํา 
นา /ทําสวน/ ทําไร 
- กลุมจกัสาน 
- กลุมผูแปรรูป 
- กลุมหมอพื้นบาน 
- กลุมผูจัดจําหนาย 
บริการและทองเที่ยว 
- เครือขายกองทุน 
สวนยาง 
- เครือขายเกษตรกร 
ทํานา 
- กลุมผูผลิตสินคา 
SME 

P P  -การรวมมือในการ 
ประกอบอาชีพ 
-การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
- การเช่ือมโยงธุรกิจ/ 
สินเชื่อ ปจจัยการผลิต/ 
สวัสดิการ 

- กลุมอาชีพ 
ตางๆในจังหวัด



38 

3.5 สรุปสถานการณการดําเนินงานของกลุม/องคกร/สหกรณและเครือขายที่มีอยูในพื้นที่ 36 จังหวดั 

สถานการณการการดําเนินงานของกลุม/องคกร/สหกรณและเครือขาย ที่ไดกลาวมาขางตน 
ชี้ใหเห็นวา ในกลุมสหกรณที่จดทะเบียนมีการเชื่อมโยงเครือขายในแนวดิ่ง (Vertical integration)ในรูปของ 
การจัดตั้งองคกรกลาง ในระดับจังหวัด ที่เรียกกันวาชุมนุมสหกรณระดับจังหวัด สวนในกลุมของสหกรณ 
ภาคประชาชนในบางประเภทก็มีการจัดตั้งองคกรแมขายในระดับจังหวัดเชนเดียวกัน เชนกรณีของเครือขาย 
ธนาคารหมูบานระดับจังหวัด (ภาพท่ี 3.1) อยางไรก็ตาม พบวาองคกรขายสวนใหญ มีขอจํากัดและอุปสรรค 
ในการดําเนินงานใหบริการสมาชิก ซ่ึงเปนสหกรณหรือกลุม/องคกร สาเหตุสําคัญ คือเรื่องของ การขาดการมี 
สวนรวมจากสหกรณสมาชิก และ กลุม/องคกรสมาชิก จึงทําใหองคกรกลางไมมีปริมาณธุรกิจ หรือทุน 
ดําเนินงานมากพอ ที่จะขับเคล่ือนภารกิจไดตามความคาดหวัง 

ภาพที่ 3.1 ลักษณะของเครือขายในแนวดิ่ง (Vertical integration) ที่มีอยูเดิมในพื้นที่จังหวัด 

เมื่อพิจารณาสถานการณของเครือขายในแนวราบ (Horizontal  integration)  ที่มีอยูเดิมใน 
พื้นที่จังหวัดที่สําคัญๆ ไดแก ชมรมสหกรณจังหวัด เครือขาย OTOP  เครือขายเมล็ดพันธุ เครือขายน้ํามัน 
เช้ือเพลิง เครือขายแลกเปล่ียนสินคานั้น สวนใหญจะเปนไปในเรื่องของการรวมซ้ือ การรวมขาย หรือการ 
แลกเปล่ียนสินคาระหวางสหกรณ หรือกลุม/องคกร ซ่ึงมีทั้งที่เกิดจากความรวมมือของสหกรณ หรือกลุม/ 
องคกรดวยกันเอง และเกิดจากโครงการสนับสนุนของรัฐ (ภาพท่ี 3.2) และจากการสํารวจพบวา ภาคีเครือขาย 
สวนใหญ ยังมิไดมีการวางแผนทําธุรกิจรวมกัน แตเปนลักษณะของการรวมมือกันเปนครั้งคราวและเปนบาง 
ชวงเวลาเทานั้น
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ซื้อ 

ซื้อ 

ซื้อน
้ํามัน

 
ซ้ือ นํ้ามัน 

เครือขายน้ํามันเชื้อเพลิง  เครือขายการเงนิ 

เครือขายปุย  เครือขายฌาปนกิจสงเคราะห 

ชมุนุมสหกรณนนทบรุี 

สกก.บางบัวทอง 

สกต.สมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 

สกก.ปากเกรด็ 

สกก.ไทรนอย 

สกก.เมืองนนทบรุี 

สกก.บางกรวย 

สกก.บางใหญ 

สกก.เดชอุดม 
จ.อบุลราชธานี 

สกก.บานสราง 
จ.ปราจนีบุรี 

สกก.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี 

สกกยานตาขาว 
จ.ตรงี 

สกก.หวยยอด 
จ.ตรงั 

สกกเมืองสระบุรงี 
จ.สระบุร ี 

สกก.เมืองศรสีะเกษ 
จ.ศรสีะเกษ 

สกก.บางระจนั 
จ.สงิหบุรี 

สกก.มายอ 
จ.ปตตานี 

ชมุนุมฯ  สกต..ยะลา 
จ.ยะลา 

สกกเมอืงสรุาษฎร 
จ.สรุาษฎรธานี 

สกก.สรสีําโรง 
จ.สโุขทัย 

สกก.เสาไห 
จ.สระบุรี 

สกก.ทาชาง 
จ.สงิหบุรี 

สกก.สามโก 
จ.อางทอง 

ชมุนุมสหกรณนนทบรุี 

สกก.บางบัวทอง 

สกต.สมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร 

สกก.ปากเกรด็ 

สกก.ไทรนอย 

สกก.เมืองนนทบรุี 

สกก.บางกรวย 

สกก.บางใหญ 

สกก.เดชอุดม 
จ.อบุลราชธานี 

สกก.บานสราง 
จ.ปราจนีบุรี 

สกก.เดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี 

สกกยานตาขาว 
จ.ตรงี 

สกก.หวยยอด 
จ.ตรงั 

สกกเมืองสระบุรงี 
จ.สระบุร ี 

สกก.เมืองศรสีะเกษ 
จ.ศรสีะเกษ 

สกก.บางระจนั 
จ.สงิหบุรี 

สกก.มายอ 
จ.ปตตานี 

ชมุนุมฯ  สกต..ยะลา 
จ.ยะลา 

สกกเมอืงสรุาษฎร 
จ.สรุาษฎรธานี 

สกก.สรสีําโรง 
จ.สโุขทัย 

สกก.เสาไห 
จ.สระบุรี 

สกก.ทาชาง 
จ.สงิหบุรี 

สกก.สามโก 
จ.อางทอง 

เครือขายแลกเปลี่ยนสินคา 

ภาพที่ 3.2 ตัวอยางเครือขายในแนวราบ (Horizontal integration) ที่มีอยูเดิมในพื้นที่จังหวัด



บทที่ 4 

กระบวนงานการวิจัย และผลลัพธที่ได 

การดําเนินการชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด เพื่อแกไข 
ปญหาความยากจน” ในครั้งนี้ เปนไปภายใตกรอบคิดและแนวทางการปฏิบัติของนักสหกรณ ซ่ึงมีความ 
เช่ือมั่นวาคนที่ตระหนักเห็นความสําคัญในคุณคาสหกรณ (Cooperative values) หากไดมีการรวมมือกันใน 
การดําเนินงานในรูปของสหกรณ (Cooperatives) และมีการรวมมือกันในลักษณะของการผสมผสานสหกรณ 
(Cooperative integration) แลว ยอมกอใหเกิดพลังในการรวมมือกันทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
เพื่อประโยชนของสมาชิก ชุมชน และสังคม นั่นเปนวีถีสหกรณที่คนทั่วโลกใหการยอมรับ หากแตการ 
ดําเนินงานของขบวนการสหกรณ (Cooperative movement) ของประเทศไทยที่ผานมา จนถึงป 2546 นั้น ได 
ถูกตีกรอบใหเปนการรวมมือกันอยูในวงจํากัดเพียงในกลุมของสหกรณที่จดทะเบียนเปนสวนใหญ ทําให 
พลังความรวมมืออยูในวงแคบการดําเนินธุรกิจของสหกรณ เพื่อการใหบริการแกสมาชิก ทั้งที่อยูในอาชีพ 
เกษตรกรและอ่ืนๆ ซ่ึงไมสามารถเชื่อมโยงกับหวงโซอุปทาน (Supply chain) เพื่อใหเกิดประโยชนแก 
สมาชิกและชุมชนดังที่คาดหวัง ที่ผานมาโครงการความรวมมือในลักษณะของพันธมิตรทางธุรกิจหรือ 
เครือขาย มักจะเปนไปในลักษณะของการเปนคูคาที่สหกรณมักตกอยูในฐานะเสียเปรียบ และไมกอใหเกิด 
ผลดีหรือประโยชนตอสมาชิกเทาที่ควร เราจึงเห็นปรากฏการณอยูเนืองๆ ที่เครือขายพันธมิตรมักจะเลิกรากนั 
ไปเมื่อขาดที่หนุนเสริมจากภายนอก 

ในชวงป 2546-2547 เม่ือโครงการประสานงานดานสหกรณ (ปจจุบันคือ “สถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ) ไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยใหดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีสวนรวมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ จึงไดนําเอากรอบวิสัยทัศนในแผนพัฒนาการสหกรณ 
พ.ศ. 2546  -  2549 มาใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานวิจัยชุดโครงการ “ การเชื่อมโยงเครือขายกลุม 
องคกรประชาชน” โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะเรียนรูในการปฏิบัติจริง (Action learning) วา กระบวนการ 
เช่ือมโยงเครือขายที่จะกอใหเกิดพลังความรวมมือของสหกรณที่จดทะเบียน และสหกรณภาคประชาชนมี 
รูปแบบวิธีการอยางไร และผลกระทบท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงที่มีตอการดําเนินงานของสหกรณทั้งดานธุรกิจ 
สังคม และวิทยาการเปนไปไดหรือไมมากนอยเพียงใด 

ผลการดําเนินงานของชุดโครงการฯ  9 จังหวัด ชี้ใหเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
(Best practice) ของการเช่ือมโยงเครือขายระหวางสหกรณที่จดทะเบียน สหกรณภาคประชาชน และธุรกิจคู 
คา อีกทั้งยังบงบอกถึงผลกระทบในเชิงธุรกิจ สังคม และวิทยากรกลุม/องคกร และสหกรณที่เปนภาคี 
เครือขายจะไดรับ โดยมีจุดเนนในประเด็นของการกระตุนจิตสํานึก “คุณคาสหกรณ” และกระบวนการ 
เช่ือมโยงเครือขาย ในลักษณะของการพัฒนามาจากความตองการของกลุมองคกรอยางแทจริงและตองสอด 
รับกับวัฒนธรรมขององคกร จึงจะทําใหเครือขายมีกิจกรรมอยางตอเนื่องและเปนประโยชนอยางแทจริง
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4.1 กระบวนการวิจัย 

กระบวนการวิจัยของทีมวิจัยจังหวัดทั้ง 36 จังหวัด สวนใหญจะเปนไปตามขั้นตอน/วิธีการ 
(ภาพท่ี 4.1) ซ่ึงประกอบดวยการดําเนินการที่สําคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่หนึ่ง  เปนกระบวนการที่ทีมวิจัยจะกระตุนจิตสํานึกความรวมมือใหกับผูนํากลุม/ 
องคกร/สหกรณ โดยวิธีการสรางความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาสหกรณ การเชื่อมโยงเครือขายในรูปแบบของ 
“เครือขายคุณคา” ตลอดจนชุดความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงรุกแกผูนํากลุม/องคกร/สหกรณ ซ่ึงใน 
ขั้นตอนนี้ทีมวิจัยบางจังหวัดอาจเลือกใชเวทีในระดับอําเภอ หรือเวทีระดับจังหวัด ที่มีผูเขารวมประชุมเปน 
จํานวนมาก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณในจังหวัด วาวิธีการใดที่ทีมวิจัยจะเขาถึงและสรางความเขาใจใหแก 
ผูนํากลุม/องคกร/สหกรณ ไดดีดีกวากันอยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาหัวหนาทีมวิจัยที่ใหความสําคัญ และใช 
ความพยายามในการประชาสัมพันธเชิญชวน และลงรายละเอียดไดมากเทาไร การดําเนินงานในขั้นตอนนี้ ก็ 
จะประสบความสําเร็จไดดีกวามากเทานั้น กลาวคือ จะสามารถจูงใจและชี้ชวนผูนํากลุม/องคกรเขารวม 
โครงการ 

ขั้นตอนที่สอง  เปนกระบวนการคนหาหรือวิเคราะหตนเองของกลุม/องคกร ที่เขารวม 
โครงการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา ในขั้นตอนนี้ทีมวิจัยอาจเลือกใชวิธีการที่แตกตาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ 
ตองการ และความเหมาะสมทั้งดานศักยภาพของกลุม/องคกร และวัฒนธรรมในพื้นที่ดวย ตัวอยางเชน ใน 
บางจังหวัดอาจเลือกใชวิธีการจัดทําแผนกลยุทธ ซ่ึงจะชี้ใหเห็นจุดแข็ง จุดออน ของกลุม/องคกร/สหกรณ 
และวางกรอบทิศทางการดําเนินงานในการเชื่อมโยงเครือขายกับภาคีพันธมิตรในขั้นตอนที่สาม สวนบาง 
จังหวัด ทีมวิจัยอาจเลือกใชวิธีสังเคราะหตนเอง โดยใช Mind  Map ชวยสังเคราะหจุดของปญหารวม ใน 
ระหวางผูนํากลุม/องคกร/สหกรณที่เขารวมโครงการ ซ่ึงจะนําไปสูการเช่ือมโยงเครือขายในขั้นตอนตอไป 

ขั้นตอนที่สาม  เปนกระบวนการเช่ือมโยงเครือขายใหเกิดเปนเครือขายคุณคา ซ่ึงทีมวิจัยจะ 
ใชกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ที่จะใหกลุม/องคกร/สหกรณ ที่ผานกระบวนการวิเคราะหกลุม/องคกรแลว 
มารวมกันกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของเครือขาย กลไกการบริหารจัดการ เพื่อประโยชนรวมกันของ 
ภาคีเครือขาย ซ่ึงเครือขายที่เกิดขึ้นอาจเปนไปในเชิงธุรกิจ สังคม วิทยาการ ทั้งนี้ก็แลวแตความตองการของ 
ภาคีเครือขายเปนผูกําหนดภายใตคําปรึกษาของทีมวิจัยและผูทรงคุณวุฒิ แตที่สําคัญกวานั้น เครือขายตอง 
เปนเรื่องของความรวมมือในระยะยาว ตามกรอบคิดของชุดโครงการ ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง
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ภาพที่ 4.1  กระบวนการวิจัยการเช่ือมโยงเครือขายคุณคา 

4.2 การหนุนเสริมจากทีมประสานงานกลาง 

เพื่อใหกระบวนการวิจัยเขาปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่ทีมวิจัยจังหวัดทั้ง  36 ทีม 
ดําเนินการโครงการวิจัยในบริบทของทีมวิจัยจังหวัด สามารถบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง ทีมประสานงาน 
กลางจึงใหการหนุนเสริมแกทีมวิจัยจังหวัดในหลายๆ ดาน ดังนี้ 

1) การจัดเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู เพื่อเพ่ิมพูน ความรู ทักษะ และการแลกเปล่ียน 
ประสบการณระหวางผูทรงคุณวุฒิ ทีมประสานงานกลาง และนักวิจัย ตลอดจนผูสนใจ 

2) การพัฒนาความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู (Knowledge management) 
แกทีมวิจัยเพ่ือนําไปประยุกตใชในการวิจัยในพื้นที่ 

3) การเผยแพรสารสนเทศ ส่ือ ส่ิงพิมพ ดานวิชาการ ทั้งในรูปของเอกสารเผยแพร 
วีดีทัศน และสารสนเทศผานเว็ปไซดของชุดโครงการ (www.cai.ku.ac.th) 

4) การหนุนเสริมจากทีมประสานงานกลาง และสกว.โดยใชกิจกรรมเยี่ยมชมทีม 
วิจัยในพื้นที่จังหวัดเปนระยะๆ 

กิจกรรมหนุนเสริมที่ทีมประสานงานกลางดําเนินการในชวงเวลาการดําเนินการของชุด 
โครงการวิจัย ดังภาพท่ี 4.2 และภาคผนวกที่ 3 แสดงกิจกรรมการหนุนเสริมของทีมประสานงานกลาง
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ภาพที่ 4.2 การหนุนเสริมของทีมประสานงานกลางในชวงการดําเนินการวิจัย 

4.3 ผลลัพธที่ไดจากชุดโครงการ : เครือขายนักวิจัย 

การดําเนินการของทีมวิจัยจังหวัดวิจัยตามกระบวนการดังที่ไดกลาวมาขางตน โดยใช 
เวลาประมาณ 1 ป (15 สิงหาคม 2548 ถึง 14 สิงหาคม 2549) มีนักวิจัยเขารวมโครงการอยางเปนทางการ 
ตามสัญญาทั้งส้ิน 300 คน ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูนําสหกรณ นักพัฒนา เจาหนาที่ 
สงเสริมสหกรณ นักวิจัยอิสระ ผูนํากลุม/องคกร (ภาคผนวกที่ 1) 

นักวิจัยภายใตเครือขายการวิจัยของชุดโครงการ ถือเปนบุคลากรที่มีคุณคา ที่จะขยายผล 
ดานทักษะและประสบการณ งานวิจัยการเชื ่อมโยงเครือขายคุณคาในอนาคตไดเปนอยางดี และจาก 
ประสบการณที่ไดรับจากชุดโครงการ ผูทรงคุณวุฒิและหัวหนาทีมวิจัย มีขอคิดสําหรับ “เครือขายคุณคา” 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา” 

ลําดบัที่  ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ  ชื่อ-สกุล  ขอคิดเห็น 
1  ผูทรงคุณวุฒิ  ดร.สีลาภรณ  บัวสาย  เครือขายและอุดมการณ คือ พื้นฐาน 

ของพลัง 
2  ผูทรงคุณวฒุิ  ศ.ดร.โสภิณ  ทองปาน  การสรางเครือขาย ส่ิงที่ควรเนน คือ 

ตองตอความรวมมือระหวางกลุม มิใช 
สมาชิกแตละคนในกลุม 

3  ผูทรงคุณวฒุิ  นพ.สมเกียรติ  ธาตรีธร  กระบวนการวิจัยเชิงชาวบาน ผลที่ไดคอื 
ภูมิปญญาของไทย ที่บรรพบุรุษไดส่ัง 
สมประสบการณ เรียนรู ลองผิดลองถูก 
เพ่ือถายทอดแกชนรุนหลังตอไป 

4  ผูทรงคุณวฒุิ  อ.ไพโรจน  สุจินดา  ในกระบวนการความคิดทางวิชาการ 
สามารถรอยในส่ิงที่ยาก ใหเปนส่ิงที่ 
เปนไปได ทุกส่ิงในโลกยอมไมมีส่ิงที่ 
สมบูรณแบบ แตในความไมสมบูรณ 
คือ การเกิดนวัตกรรมใหมๆ ตอไป 

5  ผูทรงคุณวฒุิ  อ.เชิญ  บํารุงวงศ  ส่ิงที่ไมควรมองขาม  คือ  การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย  เพื่ อ เปนก าร เป ด 
วิสัยทัศน มองเห็นโอกาส แนวทางการ 
พัฒนา  ซ่ึงจะนําไปสูการเผยแพรชุด 
ความรูใหมๆ แกสังคม 

6  ผูทรงคุณวฒุิ  รศ.สมพร  อิศวิลานนท  การสร างความไววางใจ  เพื่อสร าง 
เครือขายความรวมมือนั้น ถือเปนการ 
สรางทุนทางสังคมและจะชวยแกไข 
ปญหาความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจได 

7  ผูประสานงานกลาง  รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท  จะสานขาย นักวิจัย เพื่อหนุนเสริมการ 
พัฒนาเครือขายคุณคา และตลอดจน 
ขยายผลการสรรสรางสหกรณและ 
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมเปนสุข 
ตลอดไป
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ตารางที่ 4.1 ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา” (ตอ) 

ลําดบัที่  ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ  ชื่อ-สกุล  ขอคิดเห็น 
8  ผูชวยผูประสานงาน 

กลาง 
ผูเชี่ยวชาญพิเศษวรรณะเสนทอง  เครือขายมิใชความฝน แตเปนผลของ 

การปฏิบัติจริง เกิดผลลัพท ที่ชัดเจน 
พิสูจนได บนความเชื่อมั่น ศรัทธา และ 
ไวใจกัน 

9  ผูชวยผูประสานงาน 
กลาง 

ดร.สยุมพร  โยธาสมุทร  การบูรณาการสรรพศาสตรอยางไมหลุด 
โลก แตยังคงวกกลับมาแตะที่จิตสํานึก 
อุดมการณ และคุณธรรมจริยธรรม รวม 
ไปจนถึงปรากฎการณการตอสู เชิ ง 
กระบวนทัศน อยางสรางสรรคทั้งใน 
ระดับพื้นที่ และในระหวางนักวิจัยดวย 
กันเอง 

10  ทีมประสานงานกลาง  นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร  เครื อข ายจะเกิดคุณค า  หากคนใน 
เครือขายรูคุณคา 

11  กระบี่  คุณสหพล  สังขเมฆ  มีความเชื่อมั่นวา การรวมตัวกันเพื่อ 
สรางศักยภาพและหนุนเสริมซ่ึงกันและ 
กัน เปนความยั่งยืนในการแกไขปญหา 
ไดอยางแนนอน วิธีคิดที่เห็นไดงายๆ 
คือ การใชกิจกรรมการออมเปนกุศโล 
บายในการเชื่อมคน เชื่อมองคกร และ 
ตอยอดไปสูกิจกรรมอ่ืน 

12  กาญจนบุรี  ดร.สมเกียรติ  ฉายโชน  เครือขายในจังหวัดเดิมมีอยูมากมาย 
หลากหลาย แตไมเขมแข็ง แคจับมาวาง 
ซ่ึงเปนโจทยที่ตองคนหาและดําเนินการ 
ตอไป 

13  กาฬสินธุ  คุณปาริชาติ  หาญไชยนะ  การสรางเครือขาย คือ เปนจุดเริ่มตน ซ่ึง 
จะใหเขมแข็งยั่งยืนได ขึ้นอยูกับภาคี 
เครือขาย ตองมีการประสานงานและ 
แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อการพัฒนาตัวเอง
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ตารางที่ 4.1  ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา” (ตอ) 

ลําดบัที่  ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ  ชื่อ-สกุล  ขอคิดเห็น 
14  กรุงเทพมหานคร  คุณสุรียรัช  อวนสกุล  การสรางเครือขายพันธมิตร จะชวยให 

องคกรกลางในระดับชาติอยางสันนิบาต 
สหกรณ   ไดทั้ งมุ มมองในประเด็น 
ภารกิจของตน อีกทั้งยังไดประโยชน 
จากกรอบคิดที่จะใชในการพัฒนาความ 
รวมมือกับภาคีพันธมิตร 

15  จันทบุรี  ผศ.ดร.รังสรรค  ปติปญญา  งานเครือข าย เปนการยกระดับงาน 
สหกรณจากตัวองคกรมาอยูที่เครือขาย 
ซ่ึงจะทําใหสหกรณมีความเขมแข็งมาก 
ขึ้น มีความเปนขบวนการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

16  ชลบุรี  อ.อรรธิกา  พังงา  ถาอยากไดเครือขายคุณคาที่แทจริงตอง 
ลงไปคลุกคลีกับคนที่ทํ าง านอย า ง 
แทจริง โดยการคนหาจุดรวมเล็ก ๆ 
กอน แลวคอยขยายไปในอนาคต 

17  เชียงราย  คุณจารุวรรณ  นันทพงษ  ในบทบาทการสงเสริมสหกรณ ควรทํา 
อะไรบางและรากแกวของงานสหกรณ 
อยูตรงไหน จึงอยากใหมองเปนเรื่อง 
ของชุมชน ชวยกันแกไขปญหา เชื่อมตอ 
คนอื่นได ซ่ึงอาจตองใชเวลา 

18  ตราด  อ.พนัส  ประดลชอบ  งานที่ทําอยูไมสามารถอยูไดดวยตนเอง 
ยังตองรับบริบท รับความซับซอนของ 
สังคม เทคนิคและกระบวนการ 

19  นครนายก  ร.ต.นิคม  เพ็ชรผา  มีคุณคา ที่จะสรางภูมิคุมกันใหชีวิตหาย 
หวง การใชระบบชุมชนที่พึ่งพากันและ 
กัน จะชวยสรางศักดิ์ศรีใหแกชุมชน
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ตารางที่ 4.1  ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา” (ตอ) 

ลําดบัที่  ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ  ชื่อ-สกุล  ขอคิดเห็น 
20  นครสวรรค  ดร.สานนท  ฉายเรืองโชติ  การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา เราทําอยู 

แลว แตทํากันแบบหลวมๆ ไมมีตัวคน 
รับผิดชอบ ส่ิงที่คิดถึงก็คือ ทําอยางไร 
เราจะหาทางวิจัยตอยอดขึ้นไป เพื่อให 
เกิดประโยชนอยางยั่งยืน 

21  นครศรีธรรมราช  ผศ.ยินดี  เจาแกว  คุณคาของงานสหกรณอยูที่คนรูจั ก 
คุณคาของตนเอง แลวคนจะไดรวมมือ 
กันพัฒนาองคกร พัฒนาชุมชน 

22  หนองคาย  ผศ.สุทิน  สุขคง  การสรางกระบวนการเปล่ียนแปลง ให 
เขามาทบทวนตนเอง ปรับใจใหตรงกัน 
รอยใจเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดคุณคาทาง 
สังคม และเปนฐานนําไปสูเครือขาย 
คุณคาทางเศรษฐกิจตอไป 

23  หนองบัวลําภู  ผศ.อานนท  ผกากรอง  การสรางเครือขายคุณคา ตองเริ่มตนจาก 
การสรางความสนใจ สนใจที่จะรวมกัน 
ชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกัน 
และกัน โดยมุงไปที่กระบวนการสราง 
การเรียนรู สรางจิตใหปลอดกอน แลว 
จึงเชื่อมตอในเชิงธุรกิจ 

24  นนทบุรี  คุณสมศักดิ์  สุภาจรูญ  กระบวนการทํางานวิจัย เปนเรื่องของ 
รูปแบบการทํางานที่เปนระบบ มีองคกร 
มารองรับภายใตเครือขายการพัฒนา 
ตอไป
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ตารางที่ 4.1  ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา” (ตอ) 

ลําดบัที่  ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ  ชื่อ-สกุล  ขอคิดเห็น 
25  ปตตานี  คุณนอรดีน  เจะแล  เปนระบบและกระบวนการเรียนรู เปด 

โอกาสใหคนในองคกรมีโอกาสคิด 
รวมกัน มีการบมเพาะปลูกฝงคานิยม 
กระตุนผูนําองคกรซ่ึงมาจากวิถีชีวิต 
ศาสนา วัฒนธรรม 

26  พระนครศรีอยุธยา  ผศ.ดร.วิจิตตศรี สงวนวงศ  การสรางเครือขายคุณคา กอใหเกิดการ 
พัฒนาขบวนการสหกรณในเรื่องของ 
ความเขมแข็ง เพราะการมีสวนรวมของ 
ชุมชน 

27  พังงา  คุณนารถพงศ  สุนทรนนท  งานวิจัยในมิติของสหกรณกระแสรอง 
ซ่ึงอาจมิใชเฉพาะเพียงสหกรณที่จด 
ทะเบียนเทานั้น งานวิจัยไดคนพบผูนําที่ 
แทจริงของหมูบานวาเปนหลักของพังงา 
ในอนาคต 

28  พัทลุงและสตูล  ผศ.บรรเจิด  พฤฒิกิตติ  หัวใจที่สําคัญของการทํางานเครือขาย 
คือการสรางปฏิสัมพันธที่ดี  มีความ 
จริงใจในการทํางานกับชุมชน พรอมให 
เขามีความคิดเชิงระบบ และเชิงบริหาร 
จัดการ 

29  พิษณุโลก  คุณวิรัช  วาณิชธนากุล  ความรวมมือจากสวนงานตางๆ ทั้งผูนํา 
องคกรสวนงานพัฒนาในพื้นที่ไดมา 
ชวยเหลือกันสรางเครือขาย นําไปสูการ 
แกไขปญหาทางธุรกิจ เพื่อประโยชน 
ของสมาชิกรวมกัน
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ตารางที่ 4.1  ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา” (ตอ) 

ลําดบัที่  ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ  ชื่อ-สกุล  ขอคิดเห็น 
30  ภูเก็ต  คุณพรหมโชติ  ไตรเวช  การเชื่อมโยงเครือขายตองเริ่มจากการ 

พัฒนาองคกรใหเขมแข็ง และเชื่อมไปสู 
การสรางเครือขายรวมกัน รูปแบบการ 
ทํ า ง านจึ ง ไม ค วร ยึ ดติ ดที่ รู ปแบบ 
กิ จ ก ร ร ม   แ ต ม อ ง ไ ป ที่ ผ ล ข อ ง 
กระบวนการทํางาน 

31  มหาสารคาม  คุณอัมพน  หอนาค  การทํางานของทีมวิจัยมุงไปที่การให 
ความรู เกิดการเชื่อมโยงความรวมมือ 
ระหวางกลุมองคกรทําใหเกิดโอกาสใน 
อาชีพเพ่ิมรายไดมากขึ้น 

32  มุกดาหาร  คุณปราณี  มัคนันท  เรามีความเช่ือวา แนวทางการทํางาน จะ 
นําไปสูการแกไขปญหาความยากจนได 
นั้ น   จ ะต อ ง เดิ นตามแนวทา งของ 
สหกรณ 

33  ยโสธร  อ.วีระ  ภาคอุทัย  เครือขายคุณคา ตองเนนที่ความตองการ 
ของตัวเอง โดยยึดฐานหรือทุนดั้งเดิม 
ของทองถ่ิน หนุนเสริมการสรางขีด 
ความสามารถในการขยายผลเครือขาย 
และเนนเรื่องของคุณธรรมเปนสําคัญ 

34  ราชบุรี  ดร.ทิพยวัลย  สีจันทร  จิตสํานึกสาธารณะเปนพื้นฐานสําคัญ 
ของการทํางานเครือขายเชิงคุณคา 

35  รอยเอ็ด  รศ.ดร.ปรีดา  ประพฤติชอบ  ทีมวิจัยไดเห็นวา สหกรณขนาดใหญ ไม 
ลืมสหกรณขนาดเล็ก มีการแลกเปล่ียน 
เรียนรูรวมกันในส่ิงใหมๆ อยูเสมอ ซ่ึงใน 
อนาคต ความรวมมือจะเปนหัวใจในการ 
ขับเคล่ือนเครือขายตอไป 

36  ลําปาง  คุณวันเพ็ญ  พรินทรากูล  อยากใหเจาหนาที่สงเสริมสหกรณมอง 
วา งานสหกรณไมใชงานของภาครัฐ แต 
เปนเรื่องของชุมชน
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ตารางที่ 4.1  ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา” (ตอ) 

ลําดบัที่  ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ  ชื่อ-สกุล  ขอคิดเห็น 
37  สกลนคร  อ.ปทมา  สุริยกุล ณ อยุธยา  การสรางเครือขายคุณคาที่ทีมวิจัยทําอยู 

คือ เปนเรื่องกระบวนการประชานิยมที่ 
เกิดจากความตองการของภาคประชาชน 
อยางแทจริง 

38  สมุทรปราการ  ผศ.วีรอร  วัดขนาด  การสรางเครือขาย เปนงานที่ไมยากไม 
งาย แตขอสําคัญก็คือ การใหผูตามมา 
สรางเครือขายมันเปนไปไมได 

39  สมุทรสงคราม  ดร.ณรงค  กูเจริญประสิทธ์ิ  ประสบการณทํ า วิ จั ย ในครั้ งนี้  ได 
แนวคิดวา  การทํางานเปนทีมตองมี 
ความอะลุมอะลวยกัน งานจึงจะสําเร็จ 

40  สุราษฎรธานี  คุณสุรศักดิ์  คงสงค  ดี ใ จที่ จ ะไดสร า งระบบที่สามารถ 
ตอบสนองตอความคิดเห็นของชาวบาน 
และผูนํา 

41  อางทอง  รศ.สุวรรณา  ธุวโชติ  บทเรียนที่ไดจากความไมสําเร็จในการ 
สรางเครือขายของทีมวิจัยนั้น พบวา เกิด 
จากปจจัยหลายประการ ไดแก ความ 
แข็งตัวที่จะเขารวมเครือขายของกลุมที่มี 
ศักยภาพและกระแสการให เปลาของ 
ภาครัฐ ที่ทําใหความรูสึกอยากพึ่งพา 
ตนเองนอยลง 

42  อุดรธานี  ผศ.วัชรินทร  สายสาระ  เช่ือมั่นวา การสรางทุนทางสังคมเหลานี้ 
จะเกิดขึ้นเพื่อผูกมัดเปนเกลียวใหเหนียว 
แนน และจะนําไปสูการสรางเครือขาย 
ทางธุรกิจตอไป
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ตารางที่ 4.1  ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา” (ตอ) 

ลําดบัที่  ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ  ชื่อ-สกุล  ขอคิดเห็น 
43  อุตรดิตถ  รศ.เสาวคนธ  สุดสวาสดิ์  การเสริมสรางและพัฒนาเครือขาย ควร 

เริ่มจากการคนหา และประเมินศักยภาพ 
ของเครือขายรวมกับชุมชน จากนั้นจึง 
เสริมจากส่ิงที่มีอยู 

44  อํานาจเจริญ  คุณบรรพต  ศรีจันทรนิตย  เครือขายพันธมิตรที่มีอยูในทั่วไป มีการ 
ซอนทับผลประโยชน ทั้งดานการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ในทุกระดับ ขาด 
ความภูมิใจใน “คุณคา” ของตนเองหรือ 
องคกร 

จากขอคิดและประสบการณรวมในการดําเนินการของชุดโครงการวิจัย ดังกลาวขางตน 
สามารถสรุปเปนกรอบคิดและแนวทางการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา เพื่อสรางความเขาใจและนําไป 
ประยุกตใชในทางปฏิบัติสําหรับผูสนใจ ดังนี้ 

ใหเริ่มจาก  องคกร  และชุมชน 
ใหระดม  ผูนํา  รวมสรางสรร 
ใหเกื้อหนุน  “ทุน”  ซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือรวมสาน  ขายงาน  มองการณไกล 

รวมเรียงรอย  เครือขาย  ในแนวราบ 
ดวยมิตรภาพ  และคุณธรรม  ตามจุดหมาย 
รวมแลกเปล่ียน  เรียนรู  สูไมคลาย 
ตามความหมาย  การผูกเส่ียว  และสรางเกลอ 

ที่จุดหมาย  และ  ปลายทาง 
จะชวยสราง  สังคม  แหงคุณคา 
ดวยจริงใจ  มุงม่ัน  และศรัทธา 
เพ่ือแนวทาง  แกปญหา  ความยากจน
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4.4 ผลลัพธในรูปของเครือขาย 

4.4.1  ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นของทีมวิจัยจังหวัด 
การดําเนินการวิจัย ไดผลลัพธเครือขายทั้งส้ิน จํานวน 117 เครือขาย มีรายละเอียดสําหรบั 

รูปแบบเครือขาย และลักษณะของเครือขายในตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น จําแนกตามพื้นที ่

รูปแบบเครือขาย  ลักษณะของเครือขาย 
ลําดับ  ช่ือเครือขาย  จังหวัด 

ธุรกิจ  สังคม/ 
พื้นที่  วิชาการ  มีแกนนํา 

เครือขาย 
ไมมีแกนนํา 
เครือขาย 

1  เครือขายชุมนุมสหกรณชาวสวน 
ปาลมน้ํามัน 

กระบี่  ü ü 

2  เครือขายการเงินตําบลเขาดิน  กระบี่  ü ü 
3  เครือขายฟนฟูชุมชน 

ผูประสบภัยสึนามิ 
กระบี่  ü ü ü 

4  เครือขายขบวนการกลุม องคกร 
ตําบลนาเหนือ 

กระบี่  ü ü 

5  เครือขายชุมชนเขมแข็ง 
ตําบลเขาคราม 

กระบี่  ü ü 

6  เครือขายกลุมเครื่องแกงสตรีอาสา 
พัฒนาบานทุง 

กระบี่  ü ü 

7  เครือขายเกษตรอินทรีย  กาญจนบุรี  ü ü 
8  เครือขายการเงิน  กาญจนบุรี  ü ü 
9  เครือขายการเงิน (เงินกู)  กาญจนบุรี  ü ü 
10  เครือขายการฝากเงิน  กาญจนบุรี  ü ü 
11  เครือขายขาวสาร  กาญจนบุรี  ü ü 
12  เครือขายกลุมอาชีพ  กาญจนบุรี  ü ü 
13  เครือขายปุย  กาญจนบุรี  ü ü 
14  เครือขายพนักงาน  กาญจนบุรี  ü ü 
15  เครือขายวัสดุสํานักงาน  กาญจนบุรี  ü ü 
16  เครือขายตลาดชุมชน  กาฬสินธุ  ü ü ü 
17  เครือขายทอผาพื้นเมืองภูไท  กาฬสินธุ  ü ü 
18  เครือขายเกษตรกรทํานา  กาฬสินธุ  ü ü
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ตารางที่ 4.2  ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น จําแนกตามพื้นที่ (ตอ) 

รูปแบบเครือขาย  ลักษณะของเครือขาย 
ลําดับ  ช่ือเครือขาย  จังหวัด 

ธุรกิจ  สังคม/ 
พื้นที่  วิชาการ  มีแกนนํา 

เครือขาย 
ไมมีแกนนํา 
เครือขาย 

19  เครือขายสันนิบาตสหกรณแหง 
ประเทศไทย 

กรุงเทพฯ  ü ü 

20  เครือขายโซนอําเภอขลุง  จันทบุรี  ü ü 
21  เครือขายโซนเหนือ  จันทบุรี  ü ü 
22  เครือขายระดับจังหวัด  จันทบุรี  ü ü ü 
23  เครือขายจักสาน  ชลบุรี  ü ü ü ü 
24  เครือขายสหกรณโคนม บานบึง  ชลบุรี  ü ü ü ü 
25  เครือขายสวนยางพารา  ชลบุรี  ü ü ü ü 
26  เครือขายสหกรณ  เชียงราย  ü ü 
27  เครือขายสัจจะสะสมทรัพย  ตราด  ü ü 
28  ศรีจุฬา Model  นครนายก  ü ü ü ü 
29  เครือขายกองทุนสวัสดิการ 

ชุมชน 
นครนายก  ü ü 

30  เครือขายคุณคากลุมวิสาหกิจ 
ชุมชน 

นครนายก  ü ü ü ü 

31  เครือขายการเงิน  นครสวรรค  ü ü ü 
32  เครือขายปุยเคมี  นครสวรรค  ü ü 
33  เครือขายน้ํามันเชื้อเพลิง  นครสวรรค  ü ü 
34  เครือขายขาวสาร  นครสวรรค  ü ü 
35  เครือขายน้ําขวดเพื่อดื่ม  นครสวรรค  ü ü 
36  เครือขายการผลิตเมล็ดพันธขาว  นครสวรรค  ü ü 
37  เครือขาย OTOP  นครสวรรค  ü ü 
38  เครือขายการฌาปนกิจ 

สงเคราะหศพ 
นครสวรรค  ü ü 

39  เครือขายสัจจะออมทรัพยพัฒนา 
ชีวิตครบวงจร 

นครศรีธรรมราช  ü ü 

40  เครือขายกลุมธุรกิจสหกรณใน 
ตําบลเขาขาว 

นครศรีธรรมราช  ü ü 

41  เครือขายกลุมธุรกิจของธนาคาร 
หมูบานไสสาน หมู 2 

นครศรีธรรมราช  ü ü ü
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ตารางที่ 4.2  ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น จําแนกตามพื้นที่ (ตอ) 

รูปแบบเครือขาย  ลักษณะของเครือขาย 
ลําดับ  ช่ือเครือขาย  จังหวัด 

ธุรกิจ  สังคม/ 
พื้นที่  วิชาการ  มีแกนนํา 

เครือขาย 
ไมมีแกนนํา 
เครือขาย 

42  เครือขายกองทุนหมูบาน 
ตําบลเขาขาว 

นครศรีธรรมราช  ü ü 

43  เครือขายสหกรณตําบลเขาขาว  นครศรีธรรมราช  ü ü 
44  เครือขายผลิตภัณฑชุมชน  นครศรีธรรมราช  ü ü 
45  เครือขายสหกรณ  หนองคาย  ü ü ü 
46  เครือขายการเรียนรู  หนองบัวลําภู  ü ü 
47  เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑ 

จากใยบวบ 
หนองบัวลําภู  ü ü 

48  เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑปลา  หนองบัวลําภู  ü ü 
49  เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑ 

บานกุดดู 
หนองบัวลําภู  ü ü 

50  เครือขายผลิตภัณฑจักสาน 
จากตนคลา 

หนองบัวลําภู  ü ü 

51  เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑ 
กะลามะพราว 

หนองบัวลําภู  ü ü 

52  เครือขายผลิตภัณฑ 
เครื่องประดับแมลงทับ 

หนองบัวลําภู  ü ü 

53  เครือขายรวบรวมขาว  หนองบัวลําภู  ü ü 
54  เครือขายผา  หนองบัวลําภู  ü ü 
55  เครือขายธุรกิจการเงินชุมนุม 

สหกรณ นนทบุรี จํากัด 
นนทบุรี  ü ü 

56  เครือขายการแลกเปลี่ยนสินคา 
โดยระบบหักบัญชี 

นนทบุรี  ü ü 

57  เครือขายกลุมผูผลิตเมล็ด 
ขาวพันธุ 

นนทบุรี  ü ü 

58  เครือขายกลุมอาชีพสหกรณ  นนทบุรี  ü ü 
59  เครือขายผูผลิตเกษตรปลอดภัย 

จากสารพษิ 
นนทบุรี  ü ü 

60  เครือขายบูโดสันติสุข  ปตตานี  ü ü ü ü 
61  เครือขายสหกรณลุมน้ําสายบุรี  ปตตานี  ü ü ü ü
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ตารางที่ 4.2  ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น จําแนกตามพื้นที่ (ตอ) 

รูปแบบเครือขาย  ลักษณะของเครือขาย 
ลําดับ  ช่ือเครือขาย  จังหวัด 

ธุรกิจ  สังคม/ 
พื้นที่  วิชาการ  มีแกนนํา 

เครือขาย 
ไมมีแกนนํา 
เครือขาย 

62  เครือขายสหกรณปตตานี  ปตตานี  ü ü 
63  เครือขายรักษถิ่นเขาตูม  ปตตานี  ü ü 
64  เครือขายศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  ü ü ü ü 
65  เครือขายตลาดผลไมพังงา  พังงา  ü ü 
66  เครือขาย Home stay  พังงา  ü ü 
67  เครือขายขาวสารและสินคา 

อุปโภคบริโภค 
พังงา  ü ü 

68  เครือขายปุย  พังงา  ü ü 
69  เครือขายสินคา OTOP  พังงา  ü ü 
70  เครือขายยางพารา  พังงา  ü ü 
71  เครือขายเชิงธุรกิจ  พัทลุง  ü ü 
72  เครือขายอาหารสัตว  พัทลุง  ü ü 
73  เครือขายยางพารา  พัทลุง  ü ü 
74  เครือขายคุณคา  พิษณุโลก  ü ü ü ü 
75  เครือขายทองเที่ยวอันดามัน 

จ.ภูเก็ต 
ภูเก็ต  ü ü ü ü 

76  เครือขายผาของกลุมสตรี 
แมบาน หรือศูนยวิสาหกิจ 
ชุมชน แปรรูปผาไหม 
ตําบลกุดรัง 

มหาสารคาม  ü ü 

77  เครือขายขาวของกลุมสหกรณ 
การเกษตร จ.มหาสารคาม 

มหาสารคาม  ü ü 

78  เครือขายสหกรณ  มุกดาหาร  ü ü 
79  เครือขายกลุมการเกษตร  ยโสธร  ü ü 
80  เครือขายกลุมอาชีพ  ยโสธร  ü ü 
81  เครือขายกลุมอนุรักษ  ยโสธร  ü ü 
82  เครือขายกลุมการเงิน  ยโสธร  ü ü 
83  เครือขายการผลิตทางการเกษตร  ราชบุรี  ü ü ü 
84  เครือขายการเรียนรู  ราชบุรี  ü ü
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ตารางที่ 4.2  ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น จําแนกตามพื้นที่ (ตอ) 

รูปแบบเครือขาย  ลักษณะของเครือขาย 
ลําดับ  ช่ือเครือขาย  จังหวัด 

ธุรกิจ  สังคม/ 
พื้นที่  วิชาการ  มีแกนนํา 

เครือขาย 
ไมมีแกนนํา 
เครือขาย 

85  เครือขายสหกรณการเกษตร  รอยเอ็ด  ü ü 
86  เครือขายภาคประชาชนและ 

สหกรณ 
ลําปาง  ü ü 

87  เครือขายคุณคาผายอมคราม 
คําตากลา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

สกลนคร  ü ü 

88  เครือขายเทือกผาภูพาน 
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

สกลนคร  ü ü 

89  เครือขายสหกรณ  สตูล  ü ü ü 
90  เครือขายยางพารา  สตูล  ü ü 
91  เครือขายทางการเงิน  สมุทรปราการ  ü ü 
92  เครือขายวิสาหกิจชุมชน  สมุทรปราการ  ü ü 
93  เครือขายความรวมมือทาง 

ธุรกิจและวิทยาการ 
สมุทรปราการ  ü ü 

94  ศูนยสงเสริมธุรกิจเครือขาย 
ภาคเอกชน จ.สมุทรสงคราม 

สมุทรสงคราม  ü ü 

95  เครือขายรวบรวมยางพารา  สุราษฎรธานี  ü ü 
96  เครือขายตลาดกลางยางพารา  สุราษฎรธานี  ü ü 
97  เครือขายขาวสาร  สุราษฎรธานี  ü ü 
98  เครือขายพื้นที่ สกก.เขานาใน 

จํากัด 
สุราษฎรธานี  ü ü 

99  เครือขายสหกรณ จ.อุดรธานี  อุดรธานี  ü ü 
100  เครือขายอาหารสัตว  อุดรธานี  ü ü 
101  เครือขายขาวเปลือก  อุดรธานี  ü ü 
102  เครือขายน้ําตาลทรายขาว  อุดรธานี  ü ü 
103  เครือขายขาวเปลือก – ขาวสาร  อุดรธานี  ü ü 
104  เครือขายสหกรณการเกษตรตรอน  อุตรดิตถ  ü ü 
105  เครือขายสหกรณการเกษตร 

ทองแสนขัน 
อุตรดิตถ  ü ü 

106  เครือขายกลุมประสานงาน 
องคกรตําบลบานฝาย 

อุตรดิตถ  ü ü
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ตารางที่ 4.2  ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น จําแนกตามพื้นที่ (ตอ) 

รูปแบบเครือขาย  ลักษณะของเครือขาย 
ลําดับ  ช่ือเครือขาย  จังหวัด 

ธุรกิจ  สังคม/ 
พื้นที่  วิชาการ  มีแกนนํา 

เครือขาย 
ไมมีแกนนํา 
เครือขาย 

107  เครือขายอุตรดิตถเมืองงาม  อุตรดิตถ  ü ü 
108  เครือขายกลุมสัจจะสะสม 

ทรัพยวัดโพธิ์ศิลา 
อํานาจเจริญ  ü ü 

109  เครือขายประชาสังคมเพื่อ 
การพัฒนาตําบลนาผือ 
แบบบูรณาการ 

อํานาจเจริญ  ü ü 

110  เครือขายพระผูนําแผนดินธรรม 
แผนดินทอง 

อํานาจเจริญ  ü ü 

111  เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม  สวนกลาง  ü ü ü 
112  KU Outlet Center  สวนกลาง  ü ü 
113  เครือขายนักวิจัย  สวนกลาง  ü ü 
114  เครือขายชมรมผูจัดการสกก. - 

สว.สก. 
สวนกลาง  ü ü 

115  เครือขายธนาคารหมูบาน - 
สว.สก. 

สวนกลาง  ü ü 

116  เครือขาย CAI - Coop Colledge  สวนกลาง  ü ü 
117  เครือขายสว.สก. - ชสอ. - กตส.  สวนกลาง  ü ü 

4.4.2  โครงสรางของเครือขายทีเ่กดิขึน้ 
ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นทั้งส้ินจํานวน 117 เครือขาย อาจจําแนกใหเห็นลักษณะ 

โครงสรางเครือขายออกเปน 2 รูปแบบ คือ เครือขายที่มีแกนนําเครือขาย (Dominated network) และเครือขาย 
ที่ไมมีแกนนําเครือขาย (Equal partner network) ซ่ึงแสดงใหเห็นโครงสรางของเครือขายที่เกิดขึ้นทั้งส้ิน 117 
เครือขายสหกรณ ดังนี้
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1. เครือขายชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามัน จ.กระบี่ 

2. เครือขายการเงินตําบลเขาดนิ จ.กระบี่
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3. เครือขายฟนฟูชุมชนผูประสบภัยสึนามิ จ.กระบี่ 

4. เครือขายขบวนการกลุม องคกรตําบลนาเหนือ จ.กระบี่
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5. เครือขายชุมชนเขมแข็ง ตําบลเขาคราม  จ.กระบี่ 

6. เครือขายกลุมเครื่องแกงสตรีอาสาพัฒนาบานทุง  จ.กระบี่
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7. เครือขายเกษตรอินทรีย  จ.กาญจนบุรี 

8. เครือขายการเงิน  จ.กาญจนบุรี
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9. เครือขายการเงิน (เงินกู)  จ.กาญจนบุรี 

10. เครือขายการฝากเงิน  จ.กาญจนบุรี
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11. เครือขายขาวสาร  จ.กาญจนบรุี 

12. เครือขายกลุมอาชีพ  จ.กาญจนบุรี
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13. เครือขายปุย  จ.กาญจนบุรี 

14. เครือขายพนกังาน  จ.กาญจนบุรี
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15. เครือขายวัสดุสํานกังาน  จ.กาญจนบุรี 

16. เครือขายตลาดชุมชน  จ.กาฬสินธุ



66 

17. เครือขายทอผาพ้ืนเมืองภูไท  จ.กาฬสินธุ 

18. เครือขายเกษตรกรทํานา  จ.กาฬสินธุ
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19. เครือขายสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   กรุงเทพฯ 

20. เครือขายโซนอําเภอขลุง  จ.จันทบุรี
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21. เครือขายโซนเหนือ  จ.จนัทบุรี 

22. เครือขายระดับจังหวัด  จ.จันทบุรี
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23. เครือขายจกัสาน  จ.ชลบุรี 

24. เครือขายสหกรณโคนม บานบึง  จ.ชลบุรี
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25. เครือขายสวนยางพารา  จ.ชลบุรี 

26. เครือขายสหกรณ  จ.เชียงราย



71 

27. เครือขายสัจจะสะสมทรัพย  จ.ตราด 

28. ศรีจุฬา Model  จ.นครนายก
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29. เครือขายกองทนุสวัสดิการชุมชน  จ.นครนายก 

30. เครือขายคณุคากลุมวิสาหกิจชุมชน  จ.นครนายก
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31. เครือขายการเงิน  จ. นครสวรรค 

32. เครือขายปุยเคมี  จ.นครสวรรค
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33. เครือขายน้ํามนัเชื้อเพลิง  จ.นครสวรรค 

34. เครือขายขาวสาร  จ.นครสวรรค
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35. เครือขายน้ําขวดเพ่ือดื่ม  จ.นครสวรรค 

36. เครือขายการผลิตเมล็ดพันธขาว  จ.นครสวรรค
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37. เครือขาย OTOP  จ.นครสวรรค 

38. เครือขายการฌาปนกิจสงเคราะหศพ  จ.นครสวรรค
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39. เครือขายสัจจะออมทรัพยพัฒนาชีวติครบวงจร   จ.นครศรีธรรมราช 

40. เครือขายกลุมธุรกิจสหกรณในตําบลเขาขาว  จ.นครศรธีรรมราช
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41. เครือขายกลุมธุรกิจของธนาคารหมูบานไสสาน หมู 2  จ.นครศรีธรรมราช 

42. เครือขายกองทนุหมูบานตําบลเขาขาว  จ.นครศรีธรรมราช
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43. เครือขายสหกรณตําบลเขาขาว  จ.นครศรีธรรมราช 

44. เครือขายผลิตภณัฑชุมชน  จ.นครศรีธรรมราช
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45. เครือขายสหกรณ  จ. หนองคาย 

46. เครือขายการเรียนรู  จ. หนองบัวลําภู
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47. เครือขายแปรรูปผลิตภณัฑจากใยบวบ  จ.หนองบัวลําภู 

48. เครือขายแปรรูปผลิตภณัฑปลา  จ.หนองบัวลําภู
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49. เครือขายแปรรูปผลิตภณัฑบานกุดดู  จ.หนองบัวลําภู 

50. เครือขายผลิตภณัฑ จกัสานจากตนคลา  จ.หนองบัวลําภู
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51. เครือขายแปรรูปผลิตภณัฑกะลามะพราว  จ. หนองบัวลําภู 

52. เครือขายผลิตภณัฑเครื่องประดับแมลงทับ   จ.หนองบัวลําภู
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53. เครือขายรวบรวมขาว  จ.หนองบวัลําภู 

54. เครือขายผา  จ.หนองบัวลําภู
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55. เครือขายธุรกจิการเงินชุมนุมสหกรณ นนทบรุี จํากัด  จ.นนทบุรี 

56. เครือขายการแลกเปล่ียนสินคา โดยระบบหักบัญชี  จ.นนทบุรี
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57. เครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดขาวพันธุ  จ.นนทบุรี 

58. เครือขายกลุมอาชีพสหกรณ  จ.นนทบุรี
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59. เครือขายผูผลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพษิ  จ.นนทบุรี 

60. เครือขายบูโดสันติสุข  จ.ปตตานี
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61. เครือขายสหกรณลุมน้ําสายบุรี  จ.ปตตานี 

62. เครือขายสหกรณปตตานี  จ.ปตตานี
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63. เครือขายรกัษถ่ินเขาตูม  จ.ปตตานี 

64. เครือขายศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา
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65. เครือขายตลาดผลไมพังงา  จ. พังงา 

66. เครือขายโฮมสเตย  จ.พังงา
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67. เครือขายขาวสารและสินคาอุปโภคบริโภค  จ.พังงา 

68. เครือขายปุย  จ.พังงา
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69. เครือขายสินคา OTOP  จ.พังงา 

70. เครือขายยางพารา  จ.พังงา
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71. เครือขายเชิงธุรกิจ  จ.พัทลุง 

72. เครือขายอาหารสัตว  จ.พัทลุง
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73. เครือขายยางพารา  จ.พัทลุง 

74. เครือขายคณุคา  จ.พิษณุโลก
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75. เครือขายทองเที่ยวอันดามนั  จ.ภูเก็ต 

76. เครือขายผาของกลุมสตรีแมบาน หรือศูนยวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผาไหม ตําบลกุดรัง  จ.มหาสารคาม



96 

77. เครือขายขาวของกลุมสหกรณการเกษตร จ.มหาสารคาม 

78. เครือขายสหกรณ  จ.มกุดาหาร
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79. เครือขายกลุมการเกษตร  จ. ยโสธร 

80. เครือขายกลุมอาชีพ  จ.ยโสธร
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81. เครือขายกลุมอนุรกัษ  จ.ยโสธร 

82. เครือขายกลุมการเงิน  จ.ยโสธร
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83. เครือขายการผลิตทางการเกษตร  จ.ราชบุรี 

84. เครือขายการเรียนรู  จ.ราชบุรี
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85. เครือขายสหกรณการเกษตร  จ.รอยเอ็ด 

86. เครือขายภาคประชาชนและสหกรณ  จ.ลําปาง
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87. เครือขายคณุคาผายอมครามคําตากลา ที่เกดิขึ้นในพืน้ที ่ จ.สกลนคร 

88. เครือขายเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้นในพืน้ที่  จ.สกลนคร
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89. เครือขายสหกรณ  จ. สตูล 

90. เครือขายยางพารา  จ.สตูล
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91. เครือขายทางการเงิน  จ.สมุทรปราการ 

92. เครือขายวิสาหกจิชุมชน  จ.สมุทรปราการ
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93. เครือขายความรวมมือทางธุรกิจและวิทยาการ  จ.สมุทรปราการ 

94. ศูนยสงเสริมธุรกิจเครือขายภาคเอกชน จ.สมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม
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95. เครือขายรวบรวมยางพารา  จ.สุราษฎรธานี 

96. เครือขายตลาดกลางยางพารา  จ.สุราษฎรธานี



106 

97. เครือขายขาวสาร  จ.สุราษฎรธานี 

98. เครือขายพื้นที่ สกก. เขานาใน จํากัด  จ.สุราษฎรธานี
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99. เครือขายสหกรณ จ.อุดรธานี  จ.อุดรธานี 

100. เครือขายอาหารสัตว   จ.อุดรธานี
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101. เครือขายขาวเปลือก  จ.อุดรธานี 

102. เครือขายน้ําตาลทรายขาว  จ.อุดรธานี
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103. เครือขายขาวเปลือก – ขาวสาร  จ.อุดรธานี 

104. เครือขายสหกรณการเกษตรตรอน  จ.อุตรดติถ
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105. เครือขายสหกรณการเกษตรทองแสนขัน  จ.อุตรดติถ 

106. เครือขายกลุมประสานงานองคกรตําบลบานฝาย  จ.อุตรดิตถ
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107. เครือขายอุตรดติถเมืองงาม  จ.อุตรดิตถ 

108. เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดโพธ์ิศิลา  จ.อํานาจเจริญ
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109. เครือขายประชาสังคมเพื่อการพัฒนาตําบลนาผือ แบบบูรณาการ  จ.อํานาจเจริญ 

110. เครือขายพระผูนําแผนดินธรรมแผนดินทอง  จ.อํานาจเจริญ
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111. เครือขายคณุคาขาวคุณธรรม 

112. KU Outlet Center
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113. เครือขายนกัวจิัย 

114. เครือขายชมรมผูจดัการสกก.
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115. เครือขายธนาคารหมูบาน-สว.สก. 

116. เครือขาย CAI - Coop Colledge
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117. เครือขายสว.สก. - ชสอ. - กตส. 

4.5 กลุม/องคกร/สหกรณ ที่เขารวมภาคีเครือขาย 

การดําเนินการเช่ือมโยงเครือขายของทีมวิจัย ภายใตชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการ 
สหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ซ่ึงมีเครือขายเกิดขึ้นทั้งส้ิน 117 เครือขาย มีภาคีเครือขายที่เปนกลุม/องคกร/ 
สหกรณ เขารวมทั้งส้ิน 872 องคกรที่เขารวมกิจกรรมเครือขาย ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.3 

ตารางที่ 4.3  ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นภายใตชุดโครงการ 

ลําดบั  ชื่อจังหวดั  ชื่อเครือขาย 
จํานวน 

ภาคีเครือขาย 
(องคกร) 

กิจกรรม 
เครือขาย 

1  กระบี่  •  เครือขายชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามัน 
•  เครือขายการเงินตําบลเขาดิน 

- เครือขายการเงินตําบลเขาดิน 
- เครือขายกลุมออมทรัพย 

•  เครือขายฟนฟูชุมชนผูประสบภัยสึนามิ 
•  เครือขายขบวนการกลุมองคกรตําบลนาเหนือ 
•  เครือขายชุมชนเขมแข็ง ตําบลเขาคราม 
•  เครือข ายก ลุม เครื่ องแกงสตรีอาสา 
พัฒนาบานทุง 

6 กลุม/องคกร  การเงิน/ 
สวัสดิการ
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ตารางที่ 4.3  ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นภายใตชุดโครงการ (ตอ) 

ลําดบั  ชื่อจังหวดั  ชื่อเครือขาย 
จํานวน 

ภาคีเครือขาย 
(องคกร) 

กิจกรรม 
เครือขาย 

2  กาญจนบุรี  •  เครือขายเกษตรอินทรีย 
•  เครือขายการเงิน 
•  เครือขายการเงิน (เงินกู) 
•  เครือขายการฝากเงิน 
•  เครือขายขาวสาร 
•  เครือขายกลุมอาชีพ 
•  เครือขายปุย 
•  เครือขายพนักงาน 
•  เครือขายวัสดุสํานักงาน 

16 กลุม  การผลิต/ 
การตลาด 

3  กาฬสินธุ  •  เครือขายตลาดชุมชน 
•  เครือขายทอผาพ้ืนเมืองภูไท 
•  เครือขายเกษตรกรทํานา 

14 องคกร  ตลาด/ผา/สงเสริม 
อาชีพทํานา 

4  กรุงเทพฯ  •  เครือขายสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  -  ความรู/ความ 
รวมมือ 

5  จันทบุรี  •  เครือขายโซนอําเภอขลุง  14 องคกร 
•  เครือขายโซนเหนือ 
•  เครือขายระดับจังหวัด 

ตลาด/การเงิน/ 
วัตถุดิบ 

6  ชลบุรี  •  เครือขายจักสาน  18 กลุม 
•  เครือขายสหกรณโคนม บานบึง 
•  เครือขายสวนยางพารา 

ตลาด/วัตถุดิบ/ 
พัฒนาผลิตภัณฑ 

7  เชียงราย  •  เครือขายสหกรณ  45 กลุม  การรวมกันขาย 
ผลิตภัณฑ 

8  ตราด  •  เครือขายสัจจะสะสมทรัพย  90 องคกร  การเงิน/ 
สวัสดิการ/ตลาด
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ตารางที่ 4.3  ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นภายใตชุดโครงการ (ตอ) 

ลําดบั  ชื่อจังหวดั  ชื่อเครือขาย 
จํานวน 

ภาคีเครือขาย 
(องคกร) 

กิจกรรม 
เครือขาย 

9  นครนายก  •  ศรีจุฬา Model  10 องคกร 
•  เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน 
•  เครือขายคุณคากลุมวิสาหกิจชุมชน 

กองทุน 
สวัสดิการ/ 
ชีวภาพ/โรงสี/ 
การเงิน/บญัชี 
ครัวเรือน/บัญชี 
ชุมชน 

10  นครสวรรค  •  เครือขายการเงิน  31 องคกร 
•  เครือขายปุยเคมี 
•  เครือขายน้ํามันเชื้อเพลิง 
•  เครือขายขาวสาร 
•  เครือขายน้ําขวดเพ่ือดื่ม 
•  เครือขายการผลิตเมล็ดพันธขาว 
•  เครือขาย OTOP 
•  เครือขายการฌาปนกิจสงเคราะหศพ 

ธุรกิจฝาก/กู/ปุย/ 
น้ํามัน 

11  นครศรีธรรมราช  •  เครือขายสัจจะออมทรัพยพัฒนาชีวิตครบ 
วงจร 

•  เครือขายกลุมธุรกิจสหกรณในตําบลเขาขาว 

25 กลุม/ 
องคกร 

•  เครือขายกลุมธุรกิจของธนาคารหมูบาน 
ไสสาน หมู 2 

•  เครือขายกองทุนหมูบานตําบลเขาขาว 
•  เครือขายสหกรณตําบลเขาขาว 
•  เครือขายผลิตภัณฑชุมชน 

การเงิน/ 
การตลาด/ 
การผลิต 

12  หนองคาย  •  เครือขายสหกรณ  25 องคกร  ตลาด/สังคม/ 
องคความรู
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ตารางที่ 4.3  ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นภายใตชุดโครงการ (ตอ) 

ลําดบั  ชื่อจังหวดั  ชื่อเครือขาย 
จํานวน 

ภาคีเครือขาย 
(องคกร) 

กิจกรรม 
เครือขาย 

13  หนองบัวลําภู  •  เครือขายการเรียนรู 
•  เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑจากใยบวบ 
•  เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑปลา 

21 กลุม/ 
องคกร 

•  เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑบานกุดดู 
•  เครือขายผลิตภัณฑ จักสานจากตนคลา 
•  เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑกะลามะพราว 

อาชีพ/ตลาด/ 
แปรรูปขาว 

•  เครือขายผลิตภัณฑเครื่องประดับแมลงทับ 
•  เครือขายรวบรวมขาว 
•  เครือขายผา 

14  นนทบุรี  •  เครือขายธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณ 
นนทบุรี จํากัด 

24 กลุม 

•  เครือขายการแลกเปล่ียนสินคาโดย 
ระบบหักบัญชี 

•  เครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดขาวพันธุ 
•  เครือขายกลุมอาชีพสหกรณ 
•  เครือข ายผู ผลิตเกษตรปลอดภัยจาก 
สารพิษ 

การเงิน/เมล็ด 
พันธุ/อาชีพ 

15  ปตตานี  •  เครือขายบูโดสันติสุข  18 องคกร 
•  เครือขายสหกรณลุมน้ําสายบุรี 

ปุย/น้ําตาลทราย/ 
การเงิน 

16  พระนครศรีอยุธยา  •  เครือขายศรีอยุธยา  18 องคกร  การผลิต/ 
การตลาด
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ตารางที่ 4.3  ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นภายใตชุดโครงการ (ตอ) 

ลําดบั  ชื่อจังหวดั  ชื่อเครือขาย 
จํานวน 

ภาคีเครือขาย 
(องคกร) 

กิจกรรม 
เครือขาย 

17  พังงา  •  เครือขายตลาดผลไมพังงา 
•  เครือขาย Home stay 

12 กลุม/ 
องคกร 

•  เครือขายขาวสารและสินคาอุปโภคบริโภค 
•  เครือขายปุย 
•  เครือขายสินคา OTOP 
•  เครือขายยางพารา 

ความรู/การ 
ประชาสัมพันธ 

18  พัทลุง  •  เครือขายเชิงธุรกิจ  20 องคกร 
•  เครือขายอาหารสัตว 
•  เครือขายยางพารา 

การเงิน/ 
ยางพารา/ปุย 

19  พิษณุโลก  •  เครือขายคุณคา  1,769 คน  รวบรวมขาวโพด/ 
วัสดุการเกษตร/ 
เล้ียงโค 

20  ภูเก็ต  •  เครือขาย จ.ภูเก็ต  17 องคกร  การตลาด/การ 
ผลิต/การ 
ทองเที่ยว 

21  มหาสารคาม  •  เครือขายผาของกลุมสตรีแมบาน หรือ 
ศูนยวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผาไหม 
ตําบลกุดรัง 

14 องคกร  ขาวสาร/น้ําขวด/ 
ขาว/เมล็ดพันธุ/ 
เงินฝาก 

22  มุกดาหาร  •  เครือขายสหกรณ  17 องคกร 
•  เครือขายเชิงพื้นที่ 
•  เครือขายธุรกิจที่มีพลังเชิงพ้ืนที่ 

ตลาดยางพารา/ 
ผลิต 

23  ยโสธร  •  เครือขายกลุมการเกษตร  5 องคกร 
•  เครือขายกลุมอาชีพ 
•  เครือขายกลุมอนุรักษ 
•  เครือขายกลุมการเงิน 

สงเสริมอาชีพ/ 
อนุรักษ/ตลาด
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ตารางที่ 4.3  ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นภายใตชุดโครงการ (ตอ) 

ลําดบั  ชื่อจังหวดั  ชื่อเครือขาย 
จํานวน 

ภาคีเครือขาย 
(องคกร) 

กิจกรรม 
เครือขาย 

24  ราชบุรี  •  เครือขายการผลิตทางการเกษตร  30 องคกร 
•  เครือขายการเรียนรู 

ความรู/การเงิน/ 
สวัสดิการ 

25  รอยเอ็ด  •  เครือขายสหกรณการเกษตร  8 องคกร  ขาว/เมล็ดพันธุ/ 
ปุย 

26  ลําปาง  •  เครือขายภาคประชาชนและสหกรณ  27  สหกรณ / 
กลุม 

ธุรกิจน้ํามนั/ 
ขาว/กู/ฝาก/ 
วัฒนธรรม 

27  สกลนคร  •  เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาที่ 
เกิดขึ้นในพื้นที่ 

15 องคกร 

•  เครือขายคุณคาเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้นใน 
พื้นที่ 

การผลิต/แปร 
รูป/ปุย/ตลาดยาง 

28  สตูล  •  เครือขายสหกรณ  20 องคกร 
•  เครือขายยางพารา 

ตลาด/ปุย/ 
ขาวสาร 

29  สมุทรปราการ  •  เครือขายทางการเงิน  7 กลุม 
•  เครือขายวิสาหกิจชุมชน 
•  เครื อข ายความร วมมือทางธุรกิจและ 
วิทยาการ 

ขอมูล/ 
การตลาด/ 
ความรู 

30  สมุทรสงคราม  •  เครือขายขอมูลขาวสาร  19 องคกร  ขอมูล/ 
การตลาด/ 
ความรู 

31  สุราษฎรธานี  •  เครือขายรวบรวมยางพารา  7 องคกร 
•  เครือขายตลาด 
•  เครือขายขาวสาร 
•  เครือขายพื้นที่ สกก.เขานาใน จํากัด 

การเงิน/ 
การตลาด/ 
การผลิต
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ตารางที่ 4.3  ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นภายใตชุดโครงการ (ตอ) 

ลําดบั  ชื่อจังหวดั  ชื่อเครือขาย 
จํานวน 

ภาคีเครือขาย 
(องคกร) 

กิจกรรม 
เครือขาย 

32  อุดรธานี  •  เครือขายการเรียนรู 
•  เครือขายอาหารสัตว 

24 กลุม/ 
องคกร 

•  เครือขายขาวเปลือก 
•  เครือขายน้ําตาลทรายขาว 
•  เครือขายขาวเปลือก – ขาวสาร 

ผลิตอาหารสัตว/ 
ขาวเปลือก/ 
น้ําตาล 

33  อุตรดิตถ  •  เครือขายสหกรณการเกษตร  30 องคกร 
•  เครือขายสหกรณการเกษตรทองแสนขัน 
•  เครือขายกลุมประสานงานองคกรตําบล 
บานฝาย 

•  เครือขายอุตรดิตถเมืองงาม 

การทองเที่ยว/ 
คุมครอง 
ผูบริโภค/ 
สุขภาพ/การ 
ประชาสัมพันธ 

34  อํานาจเจริญ  •  เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดโพธ์ิศิลา  31 องคกร 
•  เครือขายประชาสังคมเพื่อการพัฒนา 
ตําบลนาผือแบบบูรณาการ 

•  เครือขายพระผูนําแผนดินธรรมแผนดินทอง 

ออมทรัพย/ 
สวัสดิการ/ 
ทรัพยากร 

35  อางทอง  •  เครือข ายชุมชนสหกรณการเกษตร 
อางทอง จํากัด 

10 องคกร  ปุย/ความรู 

36  สุรินทร  -  -  - 
•  เครือขายคณุคาขาวคุณธรรม 
• KU Outlet Center 
•  เครือขายสว.สก. - ผูจัดการสกก. 
•  เครือขายสว.สก. - ธนาคารหมูบาน 
•  เครือขาย CAI - Coop Colledge 

37  ทีมกลาง 

•  เครือขายสว.สก. - ชสอ. - กตส. 

149 องคกร  วิชาการ/ธุรกจิ/ 
นวัตกรรม/ 
เทคโนโลยี 

รวม  872 องคกร
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4.6 รูปแบบของเครือขาย 

รูปแบบของเครือขายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการวิจัย ซ่ึงมีจํานวนทั้งส้ิน 117 เครือขายนั้น 

4.6.1  รูปแบบของเครือขาย เมื่อพิจารณาจากจุดมุงหมายการดําเนินงานเครือขาย 
หากพิจารณาจากจุดมุงหมายการดําเนินงานเครือขาย อาจจําแนกไดเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1) เครือขายเชิงธุรกิจ เปนเครือขายที่เกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขายที่เปน 

กลุม/องคกร และสหกรณ ที ่มีจุดมุ งหมายเชิงธุรกิจ ตัวอยางเชน เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก 
เครือขาย-เมล็ดพันธุขาว จ.นนทบุรี เครือขายรวบรวมยางพารา จ.สุราษฎรธานี เครือขายโฮมสเตย จ.พังงา 
เครือขายทองเที่ยวอันดามัน จ.ภูเก็ต เครือขายกลุมอาชีพ จ.กระบี่ เครือขายสหกรณจังหวัดเชียงราย เครือขาย 
รวบรวมขาว จ.หนองบัวลําภู เครือขายขาวเปลือก จ.อุดรธานี เครือขายผายอมคราม จ.สกลนคร เครือขาย 
ปุยชีวภาพ จ.กาฬสินธุ เครือขายธุรกิจยางพารา จ.มุกดาหาร เครือขายขาวหอมมะลิ จ.รอยเอ็ด เครือขายขาว 
จ.มหาสารคาม เครือขายกลุมอาชีพ จ.ยโสธร เครือขายวิสาหกิจชุมชน จ.นครนายก เครือขายการเงิน 
จ.สมุทรปราการ เครือขายโคนม จ.ชลบุรี เครือขาย OTOP จ.นครศรีธรรมราช เครือขายธุรกิจ จ.พัทลุง 
เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม จ.ยโสธร KU Outlet Center มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2) เครือขายทางสังคม/เครือขายเชิงพื้นที่ เปนเครือขายที่เกิดจากความรวมมือของ 
ภาคีเครือขายที่เปนกลุม/องคกร และสหกรณ ที่มีจุดหมายในการทํากิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม 
ตลอดจนการสรางเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน เพื่อการขับเคล่ือนและพัฒนาความรวมมือดานตางๆ 
ตัวอยางเชน เครือขายสหกรณ จ.เชียงราย เครือขายภาคประชาชน จ.ลําปาง  เครือขายศรีอยุธยา จ.อยุธยา 
เครือขายการเรียนรู จ.ราชบุรี เครือขายพันธมิตร สสท. เครือขายเชิงพื้นที่ จ.กระบี่ เครือขายสหกรณตําบลเขา 
ขาว จ.นครศรีธรรมราช เครือขายการเรียนรูสัจจะสะสมทรัพย จ.ตราด เครือขายพระผูนํา จ.อํานาจเจริญ 
เครือขายการเรียนรู จ.มุกดาหาร เครือขายการเรียนรู จ.อุดรธานี เครือขายเชิงพื้นที่ จ.หนองคาย 

3) เครือขายวิทยาการ เปนเครือขายที่เกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขายที่มี 
จุดมุงหมายในเชิงวิทยากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานวิชาการ หรือเทคโนโลยีใหกับภาคีเครือขาย ตัวอยางเชน 
ศูนยสงเสริมธุรกิจเครือขายภาคเอกชน จ.สมุทรสงคราม เครือขายวิชาการ สว.สก.-กตส.-ชสอ. เครือขาย 
ชมรมผูจัดการสกก.-สว.สก. เครือขายนักวิจัย เครือขายธนาคารหมูบาน-สว.สก. เปนตน 

4.6.2  รูปแบบของเครือขาย เมื่อพิจารณากลไกการบริหารจัดการเครือขาย 
หากจะพิจารณาในมิติของกลไกการบริหารจัดการเครือขายที่เกิดขึ้น พบวามีอยู 

2 ลักษณะ คือ เครือขายที่มีแกนนําเครือขาย (Dominated network) และเครือขายที่ไมมีแกนนําเครือขาย 
(Equal partner network) 

1)  เครือขายที่มีแกนนําเครือขาย หมายถึง เครือขายที่มีการมอบหมายภารกิจการ 
ขับเคล่ือนเครือขายแกองคกรใดองคกรหนึ่ง หรือหลายองคกรในภาคีเครือขาย ซ่ึงสวนใหญมักเปนองคกรที่
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มีความเขมแข็ง หรือมีประสบการณการทํางานที่เครือขายกําหนดเปนเปาหมายสําคัญ โดยแกนนําเครอืขายจะ 
ทําหนาที่ในการบริหารจัดการตามที่ไดรับมอบหมาย ภายในกรอบเวลาที่กําหนดไว ตัวอยางเชน เครือขาย 
คุณคา  จ.พิษณุโลก (ภาพท่ี 4.4) 

ภาพที่ 4.4  เครือขายที่มีแกนนํา (Dominated network) : เครือขายคุณคา จ.พิษณุโลก 

2)  เครือขายที่ไมมีแกนนําเครือขาย เปนเครือขายที่ไมไดกําหนดแกนนําเครือขาย แตจะ 
มีกลไกการขับเคล่ือนในรูปของคณะกรรมการบริหารเครือขาย ซ่ึงมีองคประกอบมาจากผูนํากลุม/องคกร/ 
สหกรณ ทั้งการแตงตั้งในที่ประชุมภาคีเครือขาย โดยมีภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายในที่ประชุม ภายใตกรอบ 
เวลาที่ตกลง เชน กรณีของเครือขายอุตดิตถเมืองงาม เครือขายโฮมสเตย และเครือขายอ่ืนๆ (ภาพที่ 4.5)
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ภาพที่ 4.5  เครือขายที่ไมมีแกนนํา (Equal parter network) : เครือขายโฮมสเตย จ.พังงา 

4.7 การประเมินผลกระทบของเครือขายที่มีตอการแกปญหาความยากจน 

เนื่องจากกรอบเวลาของทีมวิจัยในการเช่ือมโยงเครือขายมีเพียง 1 ป ดังนั้น การประเมินผล 
กระทบของเครือขายที่มีตอการแกปญหาความยากจน จึงคอนขางมีขอจํากัด ทั้งนี้ เพราะตัวเครือขายเพิ่งเริ่ม 
กอตัว ยังมิไดมีการดําเนินธุรกิจตามที่วางกรอบแนวทางของเครือขายไว อยางไรก็ตาม มีบางเครือขายที่ 
เกิดผลการดําเนินงาน ชี้ใหเห็นอยางเปนรูปธรรม และสามารถหยิบยกขึ้นมาเปนตัวอยาง สําหรับการบรรลุ 
เปาหมายการดําเนินงานของเครือขายที่มีตอการแกปญหาความยากจน ไดดังนี้ 

4.7.1  กรณีเครือขายจังหวัดพังงา 
ทีมวิจัยจังหวัดพังงาไดใหการหนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาภายในจังหวัด 

ซ่ึงภายในชวงเวลา 1 ป ไดผลลัพธเครือขาย 5 เครือขาย ไดแก เครือขายผลไม เครือขายปุย เครือขายขาวสาร 
และเครื่องอุปโภคบริโภค เครือขาย OTOP เครือขายยางพารา และเครือขายโฮมสเตย
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ปจจุบันเครือขายตางๆ ที่เกิดขึ้น มีการวางกรอบทิศทางการดําเนินการของเครือขาย 
ไวแลว ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องของการเพิ่มรายไดและการลดรายจาย แกกลุม/องคกร/สหกรณ ที่รวมเปนภาคี 
เครือขาย เปนกรณีของเครือขายผลไม เครือขายปุย เครือขายยางพารา สําหรับเครือขาย OTOP และเครือขาย 
โฮมสเตยนั้น นอกจากภาคีเครือขายจะไดประโยชนจากการเพ่ิมรายไดและลดรายจายแลว ยังจะเปนการขยาย 
โอกาสแกภาคีเครือขายในดานธุรกิจที่เกิดจากการรวมมือกันจัดดวย 

การประเมินผลกระทบในเบ้ืองตนของทีมวิจัยจังหวัดพังงาชี้ใหเห็นวา มีผูจดทะเบยีน 
คนจนเขารวมเครือขายมากกวา 5,400 คน (ตารางท่ี 4.4) 

ตารางที่ 4.4  การประเมินผลกระทบของเครือขายที่มีตอการแกปญหาความยากจน : กรณีจังหวัดพังงา 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากเครือขาย ประเภทเครือขาย 
ลดรายจาย  เพิ่มรายได  ขยายโอกาส 

จํานวนผูจดทะเบียนคนจน 
ที่เขารวมเครือขาย (คน) 

1.เครือขายผลไม  ü ü  1,506 
2.เครือขายปุย  ü ü  1,415 
3.เครือขายขาวสารและ 
เครื่องอุปโภคบริโภค  ü  507 

4.เครือขาย OTOP  ü ü ü  1,522 
5.เครือขายยางพารา  ü ü  448 
6.เครือขายโฮมสเตย  ü ü  - 

รวม  5,400 

ที่มา : ทีมวิจัยจังหวัดพังงา 

4.7.2  กรณีเครือขายจังหวัดอุดรธานี 
ทีมวิจัยจังหวัดอุดรธานีใหการหนุนเสริมการเช่ือมโยงเครือขายในจังหวัดภายในเวลา 

1 ปได ผลลัพธเครือขาย 6 เครือขาย ไดแก เครือขายสหกรณ เครือขายอาหารสัตว เครือขายขาวเปลือก 
เครือขายน้ําตาลทราย เครือขายขาวเปลือกขาวสาร และเครือขายปุยเคมี โดยมีจํานวนกลุม/องคกร/สหกรณ 
เขารวมโครงการทั้งส้ิน 65 องคกร จํานวน 106,635 คน ในบรรดาสมาชิกเหลานี้ไดเปนผูจดทะเบียนคนจน 
ทั้งส้ิน จํานวน 9,815 คน โดยเคือขายทั้ง 6 เครือขายจะชวยขยายโอกาสในการทําธุรกิจ เครือขายอาหารสัตว 
จะชวยลดรายจายแกสมาชิก เครือขายขาวเปลือกจะชวยเพิ่มรายไดและขยายโอกาส เครือขายขาวเปลือก 
ขาวสารจะชวยทั้งเพิ่มรายได ลดรายจายและขยายโอกาส เครือขายน้ําตาลทายและเครือขายปุยเคมีจะชวยลด 
รายจายและขยายโอกาส (ตารางท่ี 4.5)
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ตารางที่ 4.5  การประเมิลผลกระทบของเครือขายที่มีตอการแกปญหาความยากจน : กรณีจังหวัดอุดรธาน ี

เครือขาย/กิจกรรม  ลด 
รายจาย 

เพิ่ม 
รายได 

ขยาย 
โอกาส 

จํานวนกลุม 
องคกร 

ที่เชื่อมโยง 

จํานวน 
สมาชิก 
(ราย) 

จํานวนสมาชิก 
ที่จดทะเบยีน 

คนจน 
เครือขายสหกรณ  -  -  ü  24  37,914  2,868 
เครือขายอาหารสัตว  ü  -  -  5  3,920  449 
เครือขายขาวเปลือก  -  ü ü  4  13,128  1,788 
เครือขายน้ําตาลทราย  ü  -  ü  5  10,111  928 
เครือขายขาวเปลือก ขาวสาร  ü ü ü  4  14,280  916 
เครือขายปุยเคมี  ü  -  ü  23  27,282  2,866 

รวม  65  106,635  9,815 

4.7.3  กรณีเครือขายจังหวัดปตตานี 
ทีมวิจัยจังหวัดปตตานีใหการหนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือขายภายในจังหวัด ซ่ึง 

ภายในชวงเวลา 1 ป ไดผลลัพธเครือขายที่สําคัญ ไดแก เครือขายบูโดสันติสุข เครือขายสหกรณปตตานี ซ่ึง 
มุงเนนการเชื่อมโยงธุรกิจดานการจัดหาสินคาอุปโภคบริโคภ และการฝากเงินจากมัสยิด โดยมีสหกรณ 
การเกษตรสายบุรี จํากัด ทําหนาที่เปนแมขายในการขับเคล่ือนกิจกรรมของกลุม/องคกรในภาคีเครือขาย ซ่ึง 
เห็นผลเชิงประจักษวา ในชวงเดือน ก.ค. 2549 - ต.ค. 2549 เครือขายบูโดสันติสุขมียอดรายไดจากการจัดหา 
สินคา 206,000 บาท กลุมเครื่องแตงกายมุสลิมมีรายไดจากการตัดเย็บเส้ือผา คนละ 1,000 บาท/เดือน 
เครือขายสหกรณปตตานีมีกิจกรรมแลกเปล่ียนสินคากับพันธมิตรทั้งในจังหวัดและระดับภูมิภาครวมกัน 
ทั้งส้ิน 45 ลานบาท นอกจากนั้น ยังเกิดความรวมมือในการทํากิจกรรมรับฝากเงินระหวางภาคีเครือขายตาม 
แผนที่ไดวางไวดวย (ตารางท่ี 4.6)
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ตารางที่ 4.6  การประเมินผลกระทบของเครือขายที่มีตอการแกปญหาความยากจน : กรณีจังหวัดปตตานี 

ผลประโยชนตอสมาชิก/ภาคเีครือขาย 
ชื่อเครือขาย  กิจกรรม/มูลคา  ลดรายจาย 

(บาท) 
เพิ่มรายได 
(บาท) 

ขยาย 
โอกาส 

1. เครือขายบูโด 
สันติสุข 

- สหกรณแมขายจัดหาสินคาแกรานคาชุมชน 
206,000 บาท (ต.ค.48)  ü 

- มัสยิดฝากเงิน  ü 
- กลุมผูผลิต  ü ü ü 
- กองทุนหมูบานฝากเงิน 
- เครื่องแตงกายมุสลิม เพิ่มรายไดคนละ 
1,000 บาท/เดือน  ü ü 

2. เครือขายสหกรณ 
ปตตานี 

- กิจกรรมการแลกเปล่ียนสินคากับ 
พันธมิตร มูลคา 45 ลานบาท  ü ü 

4.7.4  กรณีเครือขาย จังหวัดภูเก็ต 
ทีมวิจัยจังหวัดภูเก็ตมีผลงานการเชื่อมโยงเครือขายในระบบ 7 เครือขาย โดยมีกลุม/ 

องคกรเขารวมเครือขาย 125 กลุม/องคกร/สหกรณ ประกอบดวย เครือขายวิสาหกิจชุมชน เครือขายผลิตภณัฑ 
ชุมชน OTOP เครือขายภาคเกษตรกร เครือขายสหกรณบริการ เครือขายเครดิตยูเนี่ยน เครือขายชุมชน 
ทองเที่ยวและเครือขายธุรกิจ โดยภาพรวมทีมประสานงานกลางเรียกวา เครือขายทองเที่ยวอันดามันภูเก็ต ซ่ึง 
ไดมีบทบาทพลิกฟนตํานานชีวิตความเปนอยูของชาวจังหวัดภูเก็ต ที่ผสมกลมกลืนทางเชื้อชาติศาสนา ภูมิ 
ปญญาไทย โดยกรอบการดําเนินงานของชุดโครงการที่มาจากกระบวนการมีสวนรวม ในการกระตุนใหเกิด 
กิจกรรมรวมกันตามท่ีจะรวมผนึกกําลังกัน เพ่ือเปนเครือขายลดรายจายเพิ่มรายไดและขยายโอกาสแกสมาชกิ 
ของภาคีเครือขาย นอกจากจะกอใหเกิดพลังแนวรวมของเครือขายชุมชนการแลกเปล่ียนของชุมชนบริการ 
เรียนรูรวมกัน เพ่ือสรางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งพาตนเองในรอบ 2 ปของการทํางานทีมวิจัย อาจสรุปใหเห็นวา 
เครือขายวิสาหกิจชุมชนไดรวมกันจัดตั้งสหกรณอัลอะมานะที่เปนกองทุนชุมชนมีกองทุนหมุนเวียน 3 แสน 
กวาในรอบป 2549 เครือขายมีรายไดไมนอยกวา 1.5 ลานบาท และกลุมสปามุสลิม ทําใหสมาชิกมีรายได 
เพ่ิมขึ้นจากเดิมวันละ 150 บาท เปน 800-1,000 บาทตอวัน ในสวนของเครือขายอ่ืนๆ เชน เครือขายสหกรณ 
บริการ ซ่ึงเมื่อมีการพัฒนามาตรฐานการใหบริการแกผูประกอบการ และการวางแผนธุรกิจรวมกันในภาคี 
เครือขายแลวปรากฏธุรกิจของเครือขายมีรายไดในป 2549 เพ่ิมขึ้นจากเดิมปละ 1.5 ลานบาท เปน 7 ลานบาท 
เครือขายชุมชนทองเที่ยวตางๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่ไดพัฒนาผลิตภัณฑ จุดจําหนายสินคา และที่พักโฮมสเตย ทํา 
ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ดังรายละเอียดตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7  การประเมินผลกระทบของเครือขายที่มีตอการแกปญหาความยากจน กรณีจังหวัดภูเก็ต 

ผลประโยชนตอสมาชิก/ภาคีเครือขาย 
ชื่อเครือขาย  กิจกรรม/มูลคา  ลดรายจาย 

(บาท) 
เพิ่มรายได 
(บาท) 

ขยาย 
โอกาส 

1. เครือขายวิสาหกิจ 
ชุมชน ต.ราไวย 

- มีกองทุนหมุนเวียน  300,000 บาทมี 
รายไดอากรกิจ 1.5 ลานบาทกลุมสปาวัน 
ละ 800-1,000 บาท/วัน 

ü ü ü 

2. เครือขายผลิตภัณฑ 
ชุมชนOTOP 

- การเชื่อมโยงการผลิต/การตลาดและ 
อัตราการผลิตชุมชนและนอกพื้นที่ 
จังหวัด 

ü ü ü 

3. เครือขายการเกษตร  - การรวมซ้ือ รวมขายของกลุมเส่ียงผูเล้ียง 
กุงมังกร 

ü ü ü 

4. เครือขายสหกรณ 
บริการ 

- พัฒนาความรวมมือ/ปรับปรุง มาตรฐาน 
การใหบริการ 
- รายไดรวมเพื่อเพ่ิม 1.5 ลานเปน 7 ลาน 

ü ü ü 

5. เครือขายเครดิต 
ยูเนี่ยน 

-  มี แ ผ น ง า น ข ย า ย กิ จ ก า ร ร ว ม กั บ 
บริษัททัวว 

ü ü ü 

6. เครือขายชุมชน 
ทองเที่ยว 

- ทําผาบาติก 
- มีจดทะเบียนทองเที่ยว มีรายได เดือนละ 
300 บาท 
- ที่พักโฮมสเตย 
- มีรายได 

ü ü ü 

7. เครือขายธุรกิจ 
ชุมชน 

- การจัดตลาดสินคาชุมชน มีรายไดไม 
นอยกวา 20 ลานบาท 

ü ü ü



บทที่ 5 

บทสังเคราะหและแนวทางการขยายผลการเช่ือมโยงเครือขายคุณคาเพื่อการพัฒนา 
ขบวนการสหกรณและการแกไขปญหาความยากจน 

เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงบทสังเคราะหสําหรับกระบวนการและผลลัพธที่ไดจากการ 
ดําเนินการชุดวิจัย วาเปนไปตามวัตถุประสงคและความคาดหวังหรือไม มากนอยเพียงใด ตอจากนั้นจะเปน 
ประเด็นสําหรับแนวทางการขยายผลการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา เพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณและการ 
แกปญหาความยากจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ผลลัพธจากการเชื่อมโยงเครือขายโดยทีมวิจัย 

ผลการดําเนินการเชื่อมโยงเครือขายโดยทีมวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัย “การพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ไดผลลัพธเครือขายทั้งสิ้น 117 เครือขาย โดยพบวาผลลัพธที่เกิดขึ้น 
จากการดําเนินงานของทีมวิจัยภายใตชุดโครงการ อาจจําแนก ไดเปน 4 กลุม คือ 

กลุมที่หนึ่ง ผลลัพธเครือขาย เปนที่เรียกวา “เครือขายคุณคา” หมายถึง เครือขายที่มีกลไก 
การบริหารจัดการอยางชัดเจน มีกิจกรรมอยางตอเนื่องเพื่อการบรรลุเปาหมายของเครือขายที่กําหนดไว 
รวมกัน และเกิดผลกระทบตอภาคีเครือขายในดานการลดรายจาย เพิ่มรายได และขยายโอกาสอยางเปน 
รูปธรรม 

กลุมที่สอง ผลลัพธเครือขาย ที่เรียกวา “เครือขายปรับเปลี่ยน” เปนเครือขายที่มีอยูเดิม และ 
ไดรับการหนุนเสริมจากทีมวิจัยใหพัฒนาเปนเครือขายที่มีกลไกการบริหารจัดการ เพื่อการสรางคุณคา 
รวมกันตามกรอบคิดของเครือขายคุณคา 

กลุมที่สาม ผลลัพธเครือขาย ที่เรียกวา “เครือขายเกิดใหม” เปนเครือขายที่ทีมวิจัยไปริเริ่ม และ 
กระตุนเราแกผูนํากลุม/องคกร และสหกรณ ใหเกิดการเชื่อมรอยเปนเครือขายตามกรอบคิดของเครือขายคุณคา 

กลุมที่สี่ “ไมเกิดเครือขาย” ในกรณีของบางจังหวัดที่กลุม/องคกร และสหกรณ ไมสนใจที่ 
จะเขาเปนภาคีเครือขายกับกลุม/องคกรอื่น ซึ่งในลักษณะเชนนี้ หากทีมวิจัยไมมีนักวิจัยที่ฝงตัวอยูในพื้นที่ 
เพื่อสรางกระบวนการกระตุนจิตสํานึกความรวมมือตลอดจนกระบวนการสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ 
สรางความเขาใจอยางตอเนื่อง ก็ยอมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหไมเกิดเครือขายตามความคาดหวังของชุด 
โครงการ
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5.2 บทวิเคราะห : ผลลัพธการเชื่อมโยงเครือขายบนปจจัยที่แตกตาง 

การพิจารณาผลลัพธการเชื่อมโยงเครือขายบนปจจัยที่แตกตางในที่นี้ อยูบนสมมุติฐานที่ 
กําหนดใหปจจัยสภาพแวดลอมอื่นคงที่ เหลือแตปจจัยดานทีมวิจัย และปจจัยดานกลุม/องคกร และสหกรณ ซึง่มี 
องคประกอบที่แตกตางกันไป โดยสงผลตอผลลัพธเครือขายที่เกิดจากกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายตามกรอบ 
แนวคิดของชุดโครงการ 

ปจจัยดานทีมวิจัย ที่สงผลตอความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา ประกอบดวย 
องคประกอบ 4 ดาน ไดแก 

- นักวิจัยมีความเขาใจในกรอบคิดและกระบวนการเชื่อมโยงเครือขาย 
- มีจิตวิญญาณของนักพัฒนา 
- มีทักษะของการทํางานวิจัยแบบมีสวนรวม 
- มีการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อการบรรลุเปาหมายการเชื่อมโยงเครือขาย 

ปจจัยดานกลุม/องคกร ที่สงผลตอความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา ประกอบดวย 
องคประกอบ 4 ดาน ไดแก 

- จิตสํานึกความรวมมือของผูนําองคกร 
- ความเชื่อถือไววางใจซึ่งกันและกัน ระหวางผูนําองคกร 
- ความตระหนักเห็นความสําคัญของเครือขายคุณคา 
- ภาพลักษณดานความมั่นคงของกลุม/องคกร/สหกรณ 

ภาพที่ 5.1 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา
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การวิเคราะหเพื่อชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางผลลัพธการเชื่อมโยงเครือขาย ที่เกิดจาก 
บริบทของปจจัยที่แตกตางในที่นี้จะใชวิธีการของ Portfolio matrix มาอธิบาย ในภาพที่ 5.2 กําหนดให แกน 
นอนแทนปจจัยดานทีมวิจัย ซึ่งระดับความเขมขนขององคประกอบดานทีมวิจัยจะเรียงจากนอยไปมาก จาก 
ซายไปขวา สวนแกนตั้งจะแทนปจจัยดานกลุม/องคกร โดยใหน้ําหนักความเขมขนเรียงจากนอยไปมาก จาก 
ลางขึ้นสูบน 

ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการเชื่อมโยงเครือขาย ที่แตกตางกัน 4 กลุมนั้น จะสะทอนใหเหน็ 
ระดับความเขมขนของปจจัยทั้ง 2 ดาน กลาวคือ 

- ผลลัพธ “เครือขายคุณคา” เกิดจากกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายที่องคประกอบ 
ของทีมวิจัย และองคประกอบดานกลุม/องคกร มีความเขมขนมากทั้งสองดาน กลาวคือ ทีมวิจัยมีความเขาใจ 
ในกรอบคิดและกระบวนการเชื่อมโยงเครือขาย มีจิตวิญญาณของนักพัฒนา มีทักษะการทํางานวิจัยแบบมี 
สวนรวม และมีการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อการบรรลุเปาหมายรวม เมื่อไดสรางกระบวนการรวมกับกลุม/ 
องคกร ที่ผูนํามีจิตสํานึกความรวมมือ มีความเชื่อถือไววางใจกันและกัน ตระหนักเห็นความสําคัญของ 
เครือขายคุณคา และมีภาพลักษณดานความมั่นคงในระดับดี ก็ยอมสงผลตอผลลัพธเครือขายคุณคาที่เปนไป 
ตามกรอบแนวคิดของโครงการ มีกลไกการบริหารจัดการในลักษณะที่จะนําพาไปสูการดําเนินกิจกรรมเพื่อ 
การบรรลุเปาหมายรวมของเครือขาย เพื่อการลดรายจาย เพิ่มรายได และขยายโอกาส เกิดประโยชนตอภาคี 
เครือขายและสมาชิกอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะชวยแกปญหาความยากจนในที่สุด 

- ผลลัพธ “เครือขายปรับเปลี่ยน” เกิดจากกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายที่ 
องคประกอบดานกลุม/องคกร มีความเขมขน หรือมีการรวมกันเปนเครือขายอยูเดิม ผูนํากลุม/องคกรมี 
จิตสํานึกความรวมมือ มีกิจกรรมอยูแตเดิมในลักษณะการรวมซื้อ รวมขาย หรือรวมกลุมกัน เมื่อทีมวิจัยไดมี 
โอกาสจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามกรอบแนวคิดของโครงการ ก็จะกอเกิดเปน “เครือขายปรับเปลี่ยน” ซึ่ง 
หากทีมวิจัยมีความเขมขนมากเทาใด โอกาสที่เครือขายปรับเปลี่ยนจะปรับเปนเครือขายคุณคาตามกรอบ 
แนวคิดของโครงการก็จะมีความเปนไปไดมากขึ้นตามลําดับ 

- ผลลัพธ  “เครือขายเกิดใหม”  เกิดจากกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายที่ 
องคประกอบดานทีมวิจัยมีความเขมขนและมุงมั่นทุมเทสําหรับการดําเนินการวิจัย ที่สามารถหนุนเสริมให 
กลุม/องคกร และสหกรณ เกี่ยวรอยกันเปนเครือขาย ซึ่งในระยะเวลาเพียง 1 ป เครือขายเกิดใหม อาจจะยังไม 
อยูในวิสัยที่จะดําเนินธุรกรรมดานเศรษฐกิจไดตามความคาดหวัง แตเริ่มมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 
วางกรอบทิศทางการดําเนินงานของเครือขายรวมกัน ซึ่งหากไดรับการหนุนเสริมอยางตอเนื่องก็อาจพัฒนา 
ไปเปนเครือขายคุณคาไดในอนาคต
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- ผลลัพธ “ไมเกิดเครือขาย” เกิดจากกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายในบางพื้นที่ 
ซึ่งกลุม/องคกร ไมสนใจเขารวมเปนภาคีเครือขาย ในขณะเดียวกันหากทีมวิจัย ไมมีนักวิจัยฝงตัวอยูในพื้นที่ 
จึงไมอาจหนุนเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายได อยางไรก็ตาม ทีมวิจัยไดสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแก 
บรรดา ผูนํากลุม/องคกร และสหกรณเกี่ยวกับกรอบคิดเครือขายคุณคาและกระบวนการบริหารจัดการเชงิรกุ 
ซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอๆไปในอนาคต 

นอย  มาก 

เครือขายปรับเปลี่ยน 

ไมเกิดเครือขาย 

เครือขายคุณคา 

เครือขายเกิดใหม 

ระดับความเขมขนของปจจัยดานทีมวิจัย : 4 องคประกอบ 

มาก 

ภาพที่ 5.2 Portfolio matrix แสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเชื่อมโยงเครือขายกับปจจัยที่แตกตาง 

5.3 บทสังเคราะห : เครือขายคุณคากับการแกปญหาความยากจนเชิงระบบอยางเปนกระบวนการ 

การแกปญหาความยากจนบนวิถีสหกรณ ดวยการเชื่อมโยงเปนเครือขายคุณคานี้ มุงเนนไป 
ที่การแกปญหาเชิงระบบอยางเปนกระบวนการที่เจาะไปถึงแกนแทของปญหาความยากจนที่เปนอยู โดย 
พิจารณาวาปญหาความยากจนของคนในสังคม มีอยู 3 ประการ คือ จนเศรษฐกิจ จนความคิด และจนเพื่อนฝูง 
(ภาพที่ 5.3) 

ความยากจนทั้ง 3 ประการนี้ มีสาเหตุสําคัญมาจากกระแสโลกาภิวัฒน และนโยบายรัฐที่ 
ละเลยระบบคุณคาที่มีอยูดั้งเดิม ไดแก ระบบนิเวศนวัฒนธรรม วิถีชุมชน และระบบคุณธรรม ไปให 
ความสําคัญพฤติกรรมบริโภคนิยม การแขงขัน ความสัมพันธเชิงอํานาจ และระบบอุปถัมภ ทําใหระบบติด
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และคุณคาของคนในสังคมถูกหลอหลอมไปในทางแกงแยงชิงดีชิงเดน การบริโภคฟุมเฟอย และการพึ่งพา 
ภายนอก และการขาดจริยธรรม ทําใหประชาชนที่ไมมีโอกาส หรือไมสามารถเขาถึงระบบเศรษฐกิจ และ 
สังคมทันสมัยได เกิดความยากจน ทั้งดานเศรษฐกิจ ความคิด และเพื่อนฝูง 

การดําเนินการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา เปรียบเสมือนการจูโจมเขาถึงปญหา และใช 
กระบวนการแกไขอยางเปนระบบ ดังนี้ 

- การแกปญหา “จนเศรษฐกิจ” นั้น เครือขายคุณคาจะใชพลังการรวมมือกันในการ 
นําศักยภาพ และความสามารถหลักทางธุรกิจของกลุม/องคกร/สหกรณ ที่เปนภาคีเครือขายในการวางแผน 
ดานธุรกิจ เพื่อการลดตนทุน การขยายตลาด เพื่อเพิ่มรายไดอันจะนําประโยชนกลับคืนสูสมาชิกที่เปนปจเจก 
บุคคลของกลุม/องคกร/สหกรณ ตามวิถีสหกรณในที่สุด 

- การแกปญหา “จนความคิด” นั้น เครือขายคุณคาจะเปนสังคมเรียนรู (Learning 
society) ของประชาคมที่เปนภาคีเครือขาย โดยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง จะชวยตดิอาวธุทางปญญา 
ใหประชาคม ดวยวิธีการเชื่อมโยงความรูทั้งที่มีอยูเดิม ไดแก วิถีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และความรู 
เพื่อใหเทาทันสถานการณภายนอก ผสมผสานกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะนําไปสูการแกปญหา “จน 
ความคิด” กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบคิดและคุณคา กลับคืนสูชุมชนและสังคม 

- การแกปญหา “จนเพื่อนฝูง” นั้น เครือขายคุณคา จะสรางความรวมมือกัน 
ระหวางกลุม/องคกร/สหกรณ ที่เปนภาคีเครือขาย ที่ยึดถือ “คุณคาสหกรณ” เปนจุดเชื่อมรอยความสัมพันธ 
ระหวางกัน ความสัมพันธในความเปนเครือขายนี้ นอกจากจะชวยแกปญหา “จนเพื่อนฝูง” แลวยังกอใหเกิด 
พลังทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งยังชวยหนุนเสริมนโยบายการสรางสังคมเปนสุขในที่สุด 

การ
เปล
ี่ยนแ

ปลง
กระ
บวน

การ
ผลิต

/การ
ตลา

ด 

การ
พึ่งพ

าตล
าด/ห

นี้สิน
/เทค

โนโล
ยี 

ภาพที่ 5.3 เครือขายคุณคากับการแกปญหาความยากจนเชิงระบบ
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5.4 ความคิดเห็นของนักวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายของชุดโครงการ 

5.4.1 ความคิดเห็นของนักวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการของชุดโครงการวิจัย 
การสํารวจความคิดเห็นของนักวิจัยที่เปนแกนหลักในการดําเนินการวิจัย จํานวนทัง้สิน้ 

93 คน ที่มานําเสนอรายงานขั้นสุดทาย ระหวางวันที่ 29 ส.ค.-8 ก.ย. 2549 โดยใชวิธีการตั้งคําถามโดยวิธีการ 
ของ Likert  Scale  ทั้งหมด 15 ขอ อาจสรุปใหเห็นประเด็นความคิดและระดับความคิดเห็นของนักวิจัย 
เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการวิจัยของชุดโครงการไดดังนี้ (ตารางที่ 5.1) 

ความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการวิจัยในภาพรวม การมีสวนรวมในการวิจัย การมองเห็น 
ประโยชนของการดําเนินการวิจัย ความรู ความเขาใจ ความเหมาะสมของทีมวิจัย การปรับกระบวนการของทีม 
วิจัยเพื่อความเหมาะสม การหนุนเสริมของทีมประสานงานกลาง และความมั่นใจวาเครือขายที่เกิดขึ้นจะสงผลดี 
ตอการพัฒนาขบวนการสหกรณ และการแกไขปญหาความยากจน อยูในเกณฑดี 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความยั่งยืนของเครือขายเมื่อสิ้นสุดโครงการอยูในระดับ 
ปานกลางเพราะนักวิจัยรอยละ 36 ไมมั่นใจวาเมื่อสิ้นสุดโครงการแลวเครือขายจะยังคงอยูตอไป 

กลุมตัวอยางนักวิจัยสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 
โครงการวิจัยชุดนี้ ทําใหมีความรูความเขาใจในสถานการณของขบวนการสหกรณดีขึ้นและกลุมตัวอยางรอย 
ละ 99 มีความตองการที่จะมีสวนรวมในการวิจัยตอยอดจากครั้งนี้ 

ตารางที่ 5.1  ความคิดเห็นของนักวิจัยที่มีตอการดําเนินการโครงการวิจัย 

ประเด็นความคดิเห็น  คาคะแนนเฉลี่ย 
( x )  เกณฑความคิดเห็น 

1. ทานยอมรับวายังไมคอยเขาใจเกี่ยวกับกรอบคดิการ 
ดําเนนิการโครงการวิจัยเทาใดนกั 

2.9  ปานกลาง 

2. ทานไดมีสวนรวมในการดําเนินการโครงการวิจัยตามที่ 
ตั้งใจไวทุกประการ 

4.25  ดี 

3. การดําเนนิการโครงการวิจัย นาจะเปนประโยชนตอการ 
พัฒนาขบวนการสหกรณบางไมมากก็นอย 

4.63  ดี 

4. การดําเนนิการโครงการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทานรูและเขาใจ 
สถานการณของขบวนการสหกรณมากยิ่งขึน้ 

4.43  ดี 

5. หากมีโอกาสทานยังตองการมีสวนรวมในการทําวิจัยตอ 
ยอดจากครั้งนี้ 

4.53  ดี
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ตารางที่ 5.1 ความคิดเห็นของนักวิจัยที่มีตอการดําเนินการโครงการวิจัย (ตอ) 

ประเด็นความคดิเห็น  คาคะแนนเฉลี่ย 
( x )  เกณฑความคิดเห็น 

6. หากองคประกอบของทีมวิจัยมีความเหมาะสมมากกวานี้ 
ผลวิจัยที่ไดรับจะดีกวานี้อยางแนนอน 

4.20  ดี 

7. มีการปรับวิธกีารและขั้นตอนการทําวิจัยของทีมงานหลาย 
ครั้ง จึงทําใหการวิจัยตองชะงกัไปบาง 

2.6  ปานกลาง 

8. ทานมีความมั่นใจวาการดําเนนิการวิจัยในครั้งนีก้อใหเกดิ 
ประโยชนตอการแกปญหาความยากจนไมทางตรงก็ 
ทางออม 

4.31  ดี 

9. การสราง “เครือขายพันธมิตร” ตามกรอบแนวคิดของชดุ 
โครงการวิจัยไมมีความแตกตางและเคยเกิดขึ้นแลว ใน 
จังหวัดที่ทานดําเนินการวิจัย 

3.5  ปานกลาง 

10. งานวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัตแิบบมีสวนรวม 
องคกร ทานทําอยูนี้ กอใหเกิดประโยชนทั้งทีต่ัวนักวิจัย 
และกลุมเปาหมายมากกวางานวิจัยอื่นทีเ่คยทํามากอน 

4.39  ดี 

11. ทานไมคอยมั่นใจนักวา งานวิจัยที่ทําอยูจะกอใหเกิดผลดี 
ตอการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด 

3.9  ดี 

12. “การสรางเครือขายพันธมิตร” เชนที่ทีมวิจัยดําเนินการอยู 
นี้นาจะเปนหนาที่ของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณมากกวา 

3.7  ดี 

1 3 .  ท านค อนข า งมั่นใ จวา เ มื่ อสิ้นสุดการดํ า เ นินการ 
โครงการวิจัย “วงสัมพันธ” ที่ทีมวิจัยพยายามสรางขึ้นนั้น 
ยอมสลายตัวอยางแนนอน 

3.5  ปานกลาง 

14. ทีมประสานงานกลางควรตองปรับปรุงดานการติดตอ 
ประสานงาน และการใหขอมูลขาวสารแกทีมวิจัยมากกวานี้ 

3.54  ปานกลาง 

15. ทานเชื่อมั่นวา เครือขายคุณคาที่ทีมวิจัยพยายามสราง 
ขึ้นมานั้น หากเกิดไดจริง และสามารถดําเนินการไดอยาง 
ตอเนื่อง ยอมจะเปนประโยชนตอทั้งการพัฒนาขบวนการ 
สหกรณ และการแกไขปญหาความยากจนในระยะยาว 

4.65  ดี 

รวมคาคะแนนเฉลี่ย ( x )  3.58  ดี
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5.4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการสรางเครือขาย 
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนักวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการสรางเครือขายตาม 

กรอบแนวคิดของชุดโครงการ โดยใหนักวิจัยกําหนดตัวปจจัยที่สงผลตอการสรางเครือขาย เรียงตามลําดับ 
ความสําคัญ 3 อันดับแรก และเมื่อนําคาคะแนนที่ถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญแลวมาเรียงลําดับตาม 
ความสําคัญแลว สรุปไดดังนี้ 

ปจจัยสําคัญอันดับที่ 1 ไดแก การมีเวทีพบปะสรางความสัมพันธอยางตอเนื่อง 
ปจจัยสําคัญอันดับที่ 2 ไดแก ความไววางใจระหวางผูนําองคกร 
ปจจัยสําคัญอันดับที่ 3 ไดแก การมีผูประสานงานกลางเปนที่ยอมรับนับถือ 
ปจจัยสําคัญอันดับที่ 4 ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารระหวางกัน 
ปจจัยสําคัญอันดับที่ 5 ไดแก ภาพลักษณดานความมั่นคงขององคกร 
ปจจัยสําคัญอันดับที่ 6 ไดแก ความเชี่ยวชาญเฉพาะขององคกร 
ปจจัยสําคัญอันดับที่ 7 ไดแก การทําสัญญาขอตกลง 

5.5 แนวทางการขยายผลเครือขายคุณคาเพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณและการแกปญหา 
ความยากจน 

ประสบการณจากชุดความรู การเชื่อมโยงเครือขายที่ไดรับจากชุดโครงการ เมื่อไดนํามา 
สังเคราะหในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูหลายครั้งและลาสุด ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เศรษฐกิจ 
พอเพียง : รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ณ หองประชุมเล็ก สํานักพิพิธภัณฑ 
การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีขอเสนอสําหรับแนวทางการขยายผลเครือขายคุณคา เพื่อการ 
พัฒนาขบวนการสหกรณและการแกปญหาความยากจน ดังรายละเอียดในภาพที่ 5.4 

กรอบคิดการเชื่อมโยงเครือขายคุณคานั้นควรขยายวงกวาง ใหครอบคลุมถึงการสรางคุณคา 
สหกรณ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกคนในชาติอยางเปนกระบวนการ การพัฒนาผูนํา/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
กับสหกรณในทุกระดับ การสรางกลไกการบริหารการเปลี่ยนแปลงในระบบสหกรณและการสรางกลไกการ 
เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกระบบสหกรณ 

ปจจุบันการขยายผลเครือขายคุณคาเพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ ไดถูกนําไปไวในเวที 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการจัดทําแผนพัฒนาขบวนการสหกรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 – 2554 ซึ่งจะถูก 
นําไปใชเปนแผนแมบทในการดําเนินนโยบาย การพัฒนาสหกรณของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตอไป 

กรอบคิดสําคัญเพื่อการขยายผลเครือขายคุณคาเพื่อการพัฒนาสหกรณสําหรับการยกราง 
แผนแมบทดังกลาว จะเริ่มตนจากการพัฒนาระบบสหกรณอยางมีคุณคาไปสูเปาหมาย สังคมอยูเย็นเปนสุข 
โดยภายใตกระบวนการทางยุทธศาสตรของแผนจะใหความสําคัญที่นําคุณคาสหกรณ (Cooperative values) 
มาเปนจุดเชื่อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ ซึ่งจะชวยลดจุดออน/ขอจํากัดที่มีสาเหตมุาจากการ
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ไมยอมรับซึ่งกันและกัน ระหวาง กลุมสหกรณที่จดทะเบียนและสหกรณภาคประชาชนในปจจุบันหากแต 
ประสบการณในพื้นที่จังหวัดชี้ใหเห็นวา ประชาชนในสังคมไมมีขอจํากัดหรือขอโตแยง สําหรับการรวมมือ 
กันภายใต “คุณคาสหกรณ” 

ภายใตการพัฒนาระบบสหกรณอยางมีคุณคา เพื่อการบรรลุเปาหมาย “สังคมอยูเยน็เปนสขุ” 
ซึ่งเปนเปาหมายของแผนพัฒนาฉบับที่ 10 นั้น ควรจะมียุทธศาสตรการดําเนินการ 4 ประการ ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางคุณคาสหกรณ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกคนในชาติอยางเปน 
กระบวนการ ยุทธศาสตรนี้จะหนุนเสริมใหเกิดกลไกการพัฒนา 3 ประการ ไดแก 

- การสรางพลังประชาชนในการขับเคลื่อนการดําเนินการของระบบ 
สหกรณอยางเปนกระบวนการ 
- การพัฒนาไปสูสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรม 
- การสรางพลังประชาชนในการหนุนเสริมการพัฒนาระบบคุณธรรม/ 
ความสามัคคีของคนในชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนา/ผูนํา/ผูมีสวนไดสวนเสียในทุกระดับ ใหตระหนักในคุณคา 
สหกรณ และความสําคัญของเครือขายคุณคาในการพัฒนาสหกรณ ที่จะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน 
การดําเนินการของระบบสหกรณ 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางกลไกการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดวยการขยายผลกระบวนการ 
เชื่อมโยงเครือขายคุณคาของชุดโครงการยอมกอใหเกิดกลไกการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่จะไปหนุนเสริม 
การพัฒนาขีดความสามารถของระบบสหกรณ ที่กระจายตัวในวงกวาง สําหรับสหกรณที่จดทะเบียน 
สหกรณภาคประชาชน ที่มารวมพลังภายใตเครือขายคุณคา เพื่อการตอบสนองความตองการของสมาชิก 
ชุมชน และสังคมอันจะชวยใหนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสามารถบรรลุเปาหมาย 
การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางกลไกเชื่อมโยงภายในและภายนอกสหกรณยุทธศาสตรประการ 
สุดทาย เปนไปเพื่อรองรับบริบทของการแขงขันในยุคการคาเสรี จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่กระบวนการ 
เชื่อมโยงเครือขายคุณคาใหเกิดเปนระบบสหกรณอยางมีคุณคาแกสมาชกิ ชมุชน และสงัคมอยางเปนรปูธรรม 
โดยกระบวนการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานสินคาและบริการที่จะพัฒนาไปสูระบบการคา และบริการที่เปน 
ธรรม ซึ่งจะชวยใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม อันจะแกปญหาความยากจนบนวิถีสหกรณ ไดในทีส่ดุ
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ภาพที่ 5.4 แนวทางการขยายผลเครอืขายคุณคาเพือ่การพัฒนาขบวนการสหกรณ



บทที่ 6 

สรุปและขอเสนอแนะ 

6.1 สรุป 

การดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” 
มีวัตถุประสงคสําคัญในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อเช่ือมโยงเครือขายระหวางกลุม/ 
องคกรและสหกรณเพ่ือการแกไขปญหาความยากจน มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

6.1.1 กรอบคิดและกระบวนการวิจัย 
การดําเนินกระบวนการวิจัยของชุดโครงการเปนไปตามกรอบคิดและแนวทางการ 

ปฏิบัติใน 3 ขั้นตอน ไดแก 
ขั้นตอนแรก : กระบวนการเขาถึงและสรางความเขาใจแกผูนํากลุม/องคกรและ 

สหกรณการดําเนินการใชขั้นตอนนี้จะประกอบไปดวย การสํารวจขอมูลพื้นฐานสําหรับกลุม/องคกร/ 
สหกรณและเครือขายที่มีอยูเดิมในพื้นที่จังหวัด การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ 
ชุดความรูหลัก 3 ประการ ไดแก “คุณคาสหกรณ”  “เครือขายคุณคา” และ “การบริหารจัดการเชิงรุก” และ 
ในขั้นตอนสุดทายทีมวิจัยจังหวัดจะไดชักชวนผูนํากลุม/องคกร/สหกรณที่สนใจเขารวมโครงการ 

ขั้นตอนที่สอง : อาจเรียกวาเปนขั้นตอนของการคนหาตนเองหรือการประเมิน 
ศักยภาพของกลุม/องคกร/สหกรณ ที่สนใจเขารวมโครงการ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะวางกรอบ  ทิศ 
ทางการดําเนินงานขององคกรและพิจารณาจุดเช่ือมโยงเครือขายกับกลุม/องคกรอ่ืน 

ขั้นตอนที่สาม : เปนการหนุนเสริมใหเกิดการเช่ือมโยงเครือขาย ซ่ึงทีมวิจัยภายใตการ 
หนุนเสริมของทีมประสานงานกลางจะเลือกวิธีการเชื่อมโยงเครือขายที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ซ่ึงจะ 
เกิดผลลัพธเครือขายที่แตกตางกันไปตามบริบทของกลุม/องคกรและปจจัยดานทีมวิจัยในพื้นที่จังหวัด 

6.1.2 ผลลัพธที่ไดจากการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยภายใตทีมประสานงานกลางและทีมวิจัยจังหวัดทั้ง 36 ทีม มี 

จํานวนนักวิจัยอยางเปนทางการทั้งส้ิน 300 คน ไดผลลัพธเครือขายทั้งส้ิน  116 เครือขาย มีกลุม/องคกร/ 
สหกรณเขารวมโครงการทั้งส้ิน 872 องคกร โดยเม่ือพิจารณาตามรูปแบบของเครือขายอาจจําแนกไดเปน 

1) เครือขายที่มีแกนนําเครือขาย (Dominated  network) อาทิเชน เครือขายคุณคา 
จ.พิษณุโลก, เครือขายบูโดสันติสุข จ.ปตตานี 

2) เครือขายที่ไมมีแกนนําเครือขาย (Equal  partner  network) อาทิเชน  เครือขาย 
อุตรดิตถเมืองงาม จ.อุตรดิตถ, เครือขายโฮมสเตย จ.พังงา
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อยางไรก็ตาม เครือขายที่เกิดขึ้นนั้นอาจยังมิไดเปนเครือขายคุณคาตามความคาดหวัง 
ทั้งหมดทุกเครือขาย แตเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาระบบสหกรณคุณคา ที่จะชวยสรางพลังความรวมมือ 
เพ่ือการพัฒนาขบวนการสหกรณและการแกปญหาความยากจนบนวิถีสหกรณตอไป 

6.1.3 ผลกระทบของการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาที่มีตอการแกไขปญหาความยากจน 
เนื่องจากชวงระยะเวลาการดําเนินการเช่ือมโยงเครือขายคุณคาของชุดโครงการวิจัยมี 

ระยะเวลาส้ันเพียง 1 ป ดังนั้นการประเมินผลกระทบอาจยังไมสามารถชี้ใหเห็นชัดไดทุกจังหวัดเนื่องจาก 
เครือขายในบางจังหวัดยังอยูในระยะเริ่มตน อยางไรก็ตามผลการประเมินสถานการณในบางพื้นที่จังหวัดที่ 
มีขอมูลเชิงประจักษเปนกรณีของจังหวัดพังงา ปตตานี ภูเก็ต และอุดรธานี ชี้ใหเห็นผลกระทบของการ 
เชื่อมโยงเครือขายที่มีตอการแกปญหาความยากจนในแนวทางของการลดรายจาย เพิ่มรายได และขยาย 
โอกาสแกสมาชิกของกลุม/องคกร/สหกรณไดอยางมีนัยสําคัญ และเปนวิธีการแกปญหาความยากจนเชิง 
ระบบอยางเปนกระบวนการและเปนกระบวนการแกปญหาที่เขาถึงสาเหตุของปญหาความยากจน 

6.1.4 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาอาจจําแนกได 

เปน 2 มิติ คือ ปจจัยดานกลุม/องคกรและสหกรณและปจจัยดานทีมวิจัย 
ปจจัยสงผลตอความสําเร็จในมิติกลุม/องคกร/สหกรณ ประกอบดวย 

- จิตสํานึกความรวมมือของผูนํากลุม/องคกร/สหกรณ 
- ความเช่ือถือไววางใจซ่ึงกันและกันในระหวางผูนําองคกร 
- การตระหนักเห็นความสําคัญของเครือขายคุณคา 
- ภาพลักษณดานความมั่นคงของกลุม/องคกร/สหกรณ 

ปจจัยสงผลตอความสําเร็จการเชื่อมโยงเครือขายมิติดานทีมวิจัย ประกอบดวย 
- ความเขาใจในกรอบคิดและเปาหมายของการเช่ือมโยง เครือขายคุณคา 
- มีจิตวิญญาณของนักพัฒนา 
- มีทักษะของการทํางานวิจัยแบบมีสวนรวม 
- มีการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อการบรรลุเปาหมายในการเชื่อมโยง 
เครือขาย 

ความรูที่ไดรับจากการดําเนินการชุดโครงการวิจัยชี้ใหเห็นวาหากน้ําหนักของปจจัยทั้ง 2 
มิติ ซ่ึงมี 4 องคประกอบมีมาก ผลลัพธของการเช่ือมโยงเครือขายก็จะเกิดเปนเครือขายคุณคา แตหากการให 
น้ําหนักของปจจัยที่เกี่ยวของนอยไป ผลลัพธของเครือขายที่เกิดขึ้นก็จะมีคุณลักษณะแตกตางกันไป อยางไร 
ก็ตามหากไดมีการหนุนเสริมอยางตอเนื่องเครือขายที่เกิดขึ้นก็สามารถพัฒนาไปสูการเปนเครือขายคุณคาได 
เชนเดียวกัน
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6.1.5 แนวทางการขยายผลเครือขายคุณคา  เพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณและ 
การแกปญหาความยากจน 
จากประสบการณที่ไดของชุดโครงการวิจัยไดมีขอเสนอสําหรับแนวทางการขยายผล 

เครือขายคุณคาตอการพัฒนาขบวนการสหกรณและการแกปญหาความยากจน ใน 4 ยุทธศาสตร ไดแก การ 
สรางคุณคาสหกรณ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกคนในชาติอยางเปนกระบวนการ การพัฒนาผูนําองคกรใน 
ทุกระดับใหตระหนักเรื่องคุณคาสหกรณและเห็นความสําคัญของเครือขายคุณคา การสรางกลไกการ 
เปล่ียนแปลงดวยการขยายผลกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาอยางกวางขวาง เพื่อพัฒนาพลังการ 
รวมมือระหวางกลุม/องคกร/สหกรณ การสรางกลไกการเชื่อมโยงระบบภายในและภานนอกสหกรณดวย 
การเช่ือมรอยหวงโซอุปทานสินคาและบริการใหเกิดประโยชนคืนกลับสูสมาชิกอยางเปนระบบ สําหรับ 
แนวทางการแกไขปญหาความยากจนนั้น ทีมวิจัยคอนขางมั่นใจวาเครือขายคุณคาเปนกระบวนการแกไข 
ปญหาความยากจนเชิงระบบอยางเปนกระบวนการที่สามารถเจาะเขาถึงแกนของปญหาซ่ึงอยูที่ตัวบุคคล ซ่ึง 
เปนกระบวนการที่ทีมวิจัยใหความสําคัญที่จะสรางคุณคาสหกรณใหคน/ผูนํา มีจิตสํานึกความรวมมือ ซ่ึงจะ 
กอใหเกิดพลังในการแกปญหาความยากจนอยางยั่งยืน 

6.2 ขอเสนอแนะ 

6.2.1 ขอเสนอแนะจากนักวิจัยระดับจังหวัด 
ขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถามนักวิจัยจังหวัดจํานวนทั้งส้ิน 139 คน สรุปไดดังนี้ 
1. ควรสรางทีมวิจัยระดับจังหวัดใหเขมแข็ง ใหมีจิตวิญญาณของนักพัฒนา มีความรูความ 

เขาใจเรื่องเครือขายคุณคาเพื่อการขยายผลในพื้นที่จังหวัดที่ดําเนินการอยูแลว ตลอดจนขยายผลในพื้นที่จังหวัดอ่ืน 
2. ควรหนุนเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตามกรอบแนวคิดของชุด 

โครงการฯ ในการเช่ือมโยงเครือขายใหกวางขวางมากขึ้น 
3. ควรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูนักวิจัยอยางตอเนื่อง 
4. ควรผลักดันยุทธสาสตร การเช่ือมโยงเครือขายคุณคา 
5. ควรมีการตอยอดเครือขาย 
6. ควรมีการเผยแพรขอมูลและความรูแกหนวยงานรัฐ และสหกรณที่ยังไมไดเขามามี 

สวนรวมใหตระหนักและเห็นความสําคัญของเครือขายคุณคากับการพัฒนาสหกรณ 
7. ใหมีการติดตามประเมินผลและหนุนเสริมเครือขายที่เกิดขึ้นตลอดไป 
8. ควรขยายผลสูกระบวนการจัดการความรูใหแกสํานักงานสหกรณจังหวัดทุกจังหวัด 
9. การจัดกลุมเครือขายคุณคาของสินคาและบริการและพัฒนาไปสูหวงโซอุปทาน 

สินคาและบริการตาง ๆ 
10. ใหมีการจัดอบรมเผยแพรไปทุกสหกรณ
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6.2.2 ขอเสนอแนะจากทีมประสานงานกลาง 
1)  ควรจัดใหมีการติดตามประเมินผลโดยใชเวลา 1-2 ป สําหรับเครือขายที่เกิดขึ้น 

ภายใตชุดโครงการดวยการศึกษาพัฒนาการของเครือขาย ควบคูกับหนุนเสริมการสรางเวทีแลกเปล่ียน 
เรียนรูในพื้นที่เครือขายและการประสานงานเพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนไปในทิศทางที่จะกอใหเกิดประโยชน 
แกภาคีเครือขายอยางเปนรูปธรรม 

2) ควรขยายผลการดําเนินการสําหรับเครือขายที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบอยางเปน 
รูปธรรมแกสังคมในวงกวาง เชน กรณีเครือขายคุณคาขาวคุณธรม KU Outlet Center เครือขายบูโดสันติสุข 
จ.ปตตานี เครือขายทองเที่ยวอันดามัน จ.ภูเก็ต เครือขายคุณคา จ.พิษณุโลก เครือขายสหกรณการเกษตร 
ตรอน จ.อุตรดิตถ เครือขายแคนดู โมเดล จ.รอยเอ็ด เครือขายเฉลิมพระเกียรติ ต.เขาขาว จ.นครศรีธรรมราช 
เครือขายโฮมสเตย จ.พังงา เครือขายยางพารา จ.สตูล เครือขายการเรียนรู จ.หนองบัวลําภู เครือขายจังหวัด 
จันทบุรี เครือขายหมูบานศรีจุฬา จ.นครนายก เปนตน 

3) ควรขยายผลการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาภายใตหวงโซอุปทานสําหรับพืช/สัตว 
เศรษฐกิจสําคัญๆ จากตนทุนเครือขายเดิมที่มีอยู เพ่ือพัฒนาใหเกิดระบบการผลิตและการคาที่เปนธรรม อัน 
จะนําไปสูการกระจายรายไดอยางเปนธรรม ไดแก เครือขายขาวหอมมะลิ เครือขายยางพารา เครือขายมัน 
เสน เครือขายโคนม เครือขายปุยอินทรีย เครือขายเมล็ดพันธุขาว 

4) ควรสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมนักวิจัยเครือขายคุณคาเพ่ือการ 
สรางสังคมเรียนรูอยางตอเนื่อง ซ่ึงถือเปนการพัฒนาทุนมนุษยที่จะเปนกลไกการพัฒนาอยางยั่งยืน 

5) การถอดบทเรียนสําหรับกรณีศึกษา “เครือขายคุณคา” ที่นาหยิบยกเปนตัวอยาง 
และเผยแพรแกสาธารณชน สําหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการเครือขายคุณคาเพื่อแกปญหาความ 
ยากจนและการสรางสังคมเปนสุข 

6)การสานตอการเชื่อมโยงเครือขายพระสงฆกับงานสหกรณ ซ่ึงไดริเริ่มในเบื้องตนไวแลว 
7) การนําชุดความรูไปใชประโยชนในการยกรางแผนพัฒนาสหกรณฉบับที่ 2 ซ่ึง 

กําลังดําเนินการอยูในปจจุบันสําหรับใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ ระหวางป 2550-2554
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วิจัยโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ 36 จังหวัด เพื่อแกไขปญหาความยากจน.บทความเสนอตอ 
ชุดโครงการ“การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด”, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 

วัชรินทร  สายสาระ และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวดั 
อุดรธานี 

วันเพ็ญ  พรินทรากูล และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 
จังหวัดลําปาง 

วิจิตตศรี  สงวนวงศ และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจั่งหวดั 
พระนครศรีอยุธยา 

วิฑูรย  แนวพานิช และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร 

วิรัช  วาณิชธนากุล และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด 
พิษณุโลก 

วีรอร  วัดขนาด และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด 
สมุทรปราการ 

วีระ  ภาคอุทัย และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด 
ยโสธร



วีระพล  แกวมณี และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด 
สุราษฎรธาน ี

สมเกียรติ  ฉายโชน และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด 
กาญจนบุรี 

สมหมาย  สาตทรัพย และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 
จังหวัดนครนายก 

สหพล  สังขเมฆ และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด 
กระบี่ 

สานนท  ฉายเรืองโชติ และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 
จังหวัดนครสวรรค 

สุทิน  สุขคง และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด 
หนองคาย 

สุวรรณา  ธุวโชติ และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด 
อางทอง 

เสาวคนธ  สุดสวาสดิ์ และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 
จังหวัดอุตรดิตถ 

อัมพน  หอนาค และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด 
มหาสารคาม 

อานนท  ผกากรอง  และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด 
หนองบัวลําภู 

อํานาจ  ธีระวนิช และคณะ. 2549. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด 
ชลบุรี



ภาคผนวกที่  1 
รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย



1 - 2 

รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย 

ชื่อ - สกุล  หนวยงานตนสงักดั 
1.ทีมวิจัยจังหวัดกระบี่ 
1.นายสหพล  สังขเมฆ  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 

2.นายเสนห  ศรีรักษา  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 

3.นายปราสาท  สุวรรณไตรย  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 

4.น.ส.เครือวัลย  บุญรินทร  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 

5.นายพรพิรุณ  เครือแกว  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
2.ทีมวิจัยจังหวัดกาญจนบุรี 
1.นายสมเกียรติ  ฉายโชน  กรมสงเสริมสหกรณ 

2.นางพรรณี  คัมภิรานนท  กรมสงเสริมสหกรณ 

3.นางนิ่มนวล  พิตรปรีชา  สํานักงานสหกรณจังหวดักาญจนบุรี 

4.นายสมภพ  ตติยาภรณ  กรมสงเสริมสหกรณ 

5.นายประจกัษ  เจริญศิลป  สํานักงานสหกรณจังหวดักาญจนบุรี 

6.น.ส.อัญชณา  สุเมธเสณีย  กรมสงเสริมสหกรณ 
3.ทีมวิจัยจังหวัดกาฬสินธุ 
1.น.ส.ปาริชาติ  หาญไชยนะ  องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

2.น.ส.น้ําออย  ทองคําสุก  องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

3.น.ส.สุภาพงษ  ศรีประภาส  องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

4.น.ส.วัทนวภิา  เขจรใหญ  องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

5.นายศรายุทธ  ตั้งประเสริฐ  องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)



1 - 3 

รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย 

ชื่อ - สกุล  หนวยงานตนสงักดั 
4.ทีมวิจัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
1.นายวิฑูรย  แนวพานิช  สหกรณแท็กซ่ีสยาม จํากัด 

2.นางราตรี  ภูมิฐานนท  กรมสงเสริมสหกรณ 

3.นางสุรียรัช  อวนสกุล  กรมสงเสริมสหกรณ 

4.นางฉลวย  ชาญสวัสดิ์  สํานักงานสงเสริมสหกรณพืน้ที่ 2 

5.นายกิตติพงษ  อรุณฉาย  กรมสงเสริมสหกรณ 

6.นายนิกุล  หรูประเสริฐรัตน  กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

7.นายคันศร  คมภักดี  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
5.ทีมวิจัยจังหวัดจันทบุรี 
1.นายรังสรรค  ปติปญญา  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.นายวีระยุทธ  ทุมทอง  สํานักงานสหกรณจังหวดัจันทบรุี 

3.นายอภิชาติ  พรหมจินดา  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
6.ทีมวิจัยจังหวัดชลบุรี 
1.นายอํานาจ  ธีระวนิช  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.น.ส.อัญธิกา  พังงา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.น.ส.วรรณวิภา  หงสนภาดล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.น.ส.ฐิติมา  ไชยะกุล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5.น.ส.นิภา  นิรุตตกิุล  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6.นายประจวบ  ทองศรี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



1 - 4 

รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย 

ชื่อ - สกุล  หนวยงานตนสงักดั 
7.ทีมวิจัยจังหวัดเชียงราย 
1.น.ส.จารุวรรณ  นันทพงษ  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม 

2.นายไพศาล  พรินทรากูล  สํานักงานสหกรณจังหวดัลําพูน 

3.นางจุฑามาศ  ชุมพานิช  สํานักงานสหกรณจังหวดัลําพูน 

4.นางวันเพ็ญ  พรินทรากูล  สถาบันวิจัยหริภุญชัย 

5.นายศรีศักดิ์  วงษทัศนะดิลก  สํานักงานสหกรณจังหวดัลําพูน 

6.นายสมัย  แกวภูศรี  สมาชิกสหกรณการเกษตรศรีวิชัย จํากัด 

7.นายสุวัฒน  ญาณะโค  สถาบันวิจัยหริภุญชัย 

8.นายกําจร  พิงคะสัน  สํานักงานสหกรณจังหวดัเชียงราย 

9.นางดุษณียภรณ  บุญพุมพวง  สํานักงานสหกรณจังหวดัเชียงราย 

10.น.ส.ศิวาพร  วังสมบัติ  สํานักงานสหกรณจังหวดัเชียงราย 

11.น.ส.ศิริขวัญ  อุทา  สถาบันวิจัยหริภุญชัย 

12.น.ส.สุทธิรา  ตะวิไชย  สถาบันวิจัยหริภุญชัย 

13.นายอินจันทร  นันจิตสัก  สถาบันวิจัยหริภุญชัย 
8.ทีมวิจัยจังหวัดตราด 
1.นายพนัส  ประดลชอบ  โรงเรียนตราษตระการคุณ 

2.นายจิณณวัตร  ปะโคทัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

3.น.ส.มยุรี  อภิวาท  โรงเรียนตราษตระการคุณ 

4.นายพรสันต  เลิศวิทยาวิวัฒน  โรงเรียนเทคโนโลยีลําปาง 

5.น.ส.มุทิตา  แพทยประทุม  โรงเรียนตราษตระการคุณ



1 - 5 

รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย 

ชื่อ - สกุล  หนวยงานตนสงักดั 
9.ทีมวิจัยจังหวัดนครนายก 
1.นายสมหมาย  สาตทรัพย  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

2.นายบรรจง  ขจรไชยกูล  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

3.นายปญญา  ปุลิเวคินทร  องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

4.นายสมศักดิ์  เจริญพิทยา  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5.นายศุภชัย  นุกูลกจิ  สํานักงานสหกรณจังหวดันครนายก 

6.นายธวัชชัย  จั่นเพ้ิง  สํานักงานสหกรณจังหวดันครนายก 

7.นางสศิกาญจน  ตระการศาสตร  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก 

8.นายอุดร  สวัสดี  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

9.นายวิชาญ  ดวงสุวรรณ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

10.นายไพโรจน  กระจางโพธ์ิ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

11.นายสมศักดิ์  เกาะกิ่ง  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

12.นายนิคม  เพชรผา  องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
10.ทีมวิจัยจังหวัดนครสวรรค 
1.นายสานนท  ฉายเรืองโชติ  สหกรณการเกษตรหนองฉาง จํากดั จ.อุทัยธานี 

2.นายสุรชา  กองหาโคตร  สํานักงานสหกรณจังหวดันครสวรรค 

3.นายสุรพล  บุตรลพ  สํานักงานสหกรณจังหวดันครสวรรค 

4.น.ส.อรทัย  สันเทพ  สํานักงานสหกรณจังหวดันครสวรรค 

5.นายกฤดากร  กิ้มสวัสดิ์  สํานักงานสหกรณจังหวดันครสวรรค 

6.น.ส.สุจันทร  มะระประเสรฐิศกัดิ์  สํานักงานสหกรณจังหวดันครสวรรค 

7.นางณัฐสินี  นาคพงศ  สํานักงานสหกรณจังหวดันครสวรรค



1 - 6 

รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย 

ชื่อ - สกุล  หนวยงานตนสงักดั 
10.ทีมวิจัยจังหวัดนครสวรรค (ตอ) 
8.นายพนมพร  กางสําโรง  สํานักงานสหกรณจังหวดันครสวรรค 

9.นางนงลักษณ  วิเศษทักษ  สํานักงานสหกรณจังหวดันครสวรรค 

10.นายวิทย  เช่ียววัฒกี  สํานักงานสหกรณจังหวดันครสวรรค 

11.นายพิศิษฐ  ฉันทแตง  สํานักงานสหกรณจังหวดันครสวรรค 

12.นายสุทัศน  บัวเทศ  สํานักงานสหกรณจังหวดันครสวรรค 

13.นายมโน  อยูวัฒนา  สํานักงานสหกรณจังหวดันครสวรรค 

14.นายสมภพ  ตติยาภรณ  กรมสงเสริมสหกรณ 

15.นางพรรณี  คัมภิรานนท  กรมสงเสริมสหกรณ 

16.นางหนึ่งฤทัย  วัสธูป  สหกรณการเกษตรทัพทัน จํากดั 

17.น.ส.นวพร  ฉายเรืองโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
11.ทีมวิจัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1.น.ส.ยินดี  เจาแกว  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2.นายอวยชัย  ยอดแกว  สํานักงานสหกรณจังหวดันครศรีธรรมราช 

3.นายสวงค  สีเผือก  สํานักงานสหกรณจังหวดันครศรีธรรมราช 

4.นายสุชาย  สุชลจิต  สํานักงานสหกรณจังหวดันครศรีธรรมราช 

5.นางสุพรรณี  ใจหาว  สํานักงานสหกรณจังหวดันครศรีธรรมราช 

6.นายโสภณ  ชุมทองโด  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย 

ชื่อ - สกุล  หนวยงานตนสงักดั 
12.ทีมวิจัยจังหวัดหนองคาย 
1.นายสุทิน  สุขคง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2.นายสมพงษ  ดุลยอนุกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

3.นายสุรพงษ  พลดาหาญ  องคกรบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ 

4.น.ส.ปยากร  กองไกรกลาง  สํานักงานสหกรณจังหวดัหนองคาย 

5.นายอรุณ  ขอคํา  สํานักงานสหกรณจังหวดัหนองคาย 
13.ทีมวิจัยจังหวัดหนองบัวลําภ ู
1.นายอานนท  ผกากรอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2.นางอารีรัตน  ภูธรรมะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

3.นายอรรคนติย  กล่ินแกวณรงค  นักวิชาการสหกรณ 7ว. 

4.นายจอมประสาน  ผิวหูม  นักวิชาการสหกรณ 6ว. 
14.ทีมวิจัยจังหวัดนนทบุรี 
1.นางรัชนี  โพธิแทน  คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.นายธนพงศ  โพธิแทน  กรมปาไม 

3.นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ  กรมสงเสริมสหกรณ 

4.นายศักดิ์เดช  ลีวิวัฒน  กรมสงเสริมสหกรณ 

5.นายเทียม  เพชรจั่น  สหกรณการเกษตรปากเกรด็ จํากัด
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รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย 

ชื่อ - สกุล  หนวยงานตนสงักดั 
15.ทีมวิจัยจังหวัดปตตานี 
1.นายนอรดีน  เจะแล  สํานักงานสหกรณจังหวดัปตตานี 

2.นายอาหะมะ  แหละ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จ.ปตตานี 

3.นางยุภาณี  คุปตกาญจนากุล  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปตตานี 

4.นางอัสลินา  ระเดนอาหมัด  สํานักงานสหกรณจังหวดัปตตานี 

5.นายฉาฝอี  ลาเตะ  สํานักงานสหกรณจังหวดัปตตานี 
16.ทีมวิจัยจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
1.นางวิจิตตศรี  สงวนวงศ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.นายวินัย  อาจคงหาญ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.นายเกรียงศกัดิ์  บุณยะสุต  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

4.นายทวีศกัดิ์  ยังใหผล  สํานักงานสหกรณจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

5.นายถาวร  เนคมานุรกัษ  สหกรณการเกษตรบางบาล จํากัด 

6.นายอุบล  เทพทอง  สํานักงานสหกรณจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

7.น.ส.พรพรรณ  วีระแพทย  นิสิตภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

17.ทีมวิจัยจังหวัดพงังา 
1.นายนารถพงศ  สุนทรนนท  สํานักงานสหกรณจังหวดัพังงา 

2.นายภักดี  เข็มขาว  สํานักงานสหกรณจังหวดัพังงา 

3.นายธีรพงศ  ไกรนรา  สํานักงานประมง จังหวัดพังงา 

4.นายฉัตรชยั  สิงหสุทธ์ิ  สํานักงานสหกรณจังหวดัประจวบคีรขีันธ 

5.น.ส.โศภิน  ใจเย็น  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 

6.นายชวรัตน  มณีโลกย  สํานักงานสหกรณจังหวดักระบี่
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รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย 

ชื่อ - สกุล  หนวยงานตนสงักดั 
18.ทีมวิจัยจังหวัดพัทลุง 
1.นายบรรเจิด  พฤฒิกิตติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2.นายบัญชา  สมบูรณสุข  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3.น.ส.ศษิวิมล  อ๋ิวสกุล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

4.น.ส.อรุณ  เมืองสง  สํานักงานสหกรณจังหวดัพัทลุง 

5.นายธวัชชัย  ฤกษเกลี้ยง  สํานักงานสหกรณจังหวดัพัทลุง 
19.ทีมวิจัยจังหวัดพษิณุโลก 
1.นายวิรัช  วาณิชธนากุล  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จ.พิษณุโลก 

2.นายอดิศัย  ประไพศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จ.พิษณุโลก 

3.นายยงยุทธ  อินทชาติ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จ.พิษณุโลก 

4.นายทองสุข  พระบาง  พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก 

5.นายดุสิต  องอาจ  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองพิษณโุลก 

6.นายมนตรี  ณ รังษี  สํานักงานสหกรณจังหวดัพิษณุโลก 
20.ทีมวิจัยจังหวัดภเูก็ต 
1.นายพรหมโชติ  ไตรเวช  ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดภูเก็ต 

2.นายสุพัฒน  จันทรออน  ผูจัดการฝายบุคคลและฝกอบรมโรงแรม เอส.ที.พลาซา จ.ภูเก็ต 

3.น.ส.สมจิตต  เชาฉอง  กรมสงเสริมสหกรณ 

4.นายเกรียงศกัดิ์  จูนินทร  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต



1 - 10 

รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย 

ชื่อ - สกุล  หนวยงานตนสงักดั 
21.ทีมวิจัยจังหวัดมหาสารคาม 
1.นายอัมพน  หอนาค  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2.นายรังสรรค  สิงหเลิศ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

3.นายชาตรี  ศิริสวัสดิ์  คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มรภ.มหาสารคาม 

4.น.ส.เสาวลักษณ  โกศลกิตติอัมพร  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

5.นางชมพูนุช  เมฆเมืองทอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

6.นางดารณี  แยมศรีสุข  สํานักงานสหกรณจังหวดัมหาสารคาม 
22.ทีมวิจัยจังหวัดมกุดาหาร 
1.น.ส.ปราณี  มัคนันท  เครือขายองคกรชุมชนลุมน้ํามนู 

2.นายอภินันท  บุญทอน  สมาคมปาชุมชนภาคอีสาน 

3.นายประสิทธ์ิ  โนรี  สภาเครือขายองคกรชุมชนจังหวัดมกุดาหาร 

4.นายโสภณ  แสงงาม  นักวิชาการสหกรณ 7ว. สํานักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร 

5.นายชัยนิพนธ  บุดดา  นักวิชาการสหกรณ 7ว. สํานักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร 

6.นายธเนศ  เยื่องกระโทก  นักวิชาการสหกรณ 7ว. สํานักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร 

7.นายแรมเล็ก  นิลนวล  สมาคมเกษตรกรรมยั่งยืนลุมน้ําโขง 

8.นายอดิศร  วัฒนสุข  สมาคมเกษตรกรรมยั่งยืนลุมน้ําโขง
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รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย 

ชื่อ - สกุล  หนวยงานตนสงักดั 
23.ทีมวิจัยจังหวัดยโสธร 
1.นายวีระ  ภาคอุทัย  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มข. 

2.นายดิเรก  ศรีวะโสภา  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษายโสธร เขต 1 

3.นายพูลชัย  ปองวิชัย  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษายโสธร เขต 1 

4.นายประพันธ  ขลุยเงิน  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษายโสธร เขต 1 

5.นายมงคล  รุงเรือง  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษายโสธร เขต 1 

6.นายนิยม  แกวทอง  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษายโสธร เขต 1 

7.น.ส.เยาวรัตน  ศรีวรานนัท  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มข. 

8.นายเพียรศักดิ์  ภักดี  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มข. 
24.ทีมวิจัยจังหวัดราชบุรี 
1.นางทิพวัลย  สีจันทร  คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.น.ส.พันธจิตต  พรประทานสมบัติ  คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.น.ส.พวงทอง  เมงเกร็ด  นักวจิัยอิสระ 

4.นายยุทธภัณฑ  เตชะแกว  นักวจิัยอิสระ 

5.นายนิรันดร  ยิ่งยวด  นักวจิัยอิสระ 
25.ทีมวิจัยจังหวัดรอยเอด็ 
1.นายปรีดา  ประพฤติชอบ  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มข. 

2.นายสถาพร  มงคลศรีสวัสดิ์  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

3.นายการณุ  พงศศาสตร  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ม.ราชภัฏรอยเอ็ด 

4.นายปรมัตถ  โพดาลพล  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ม.ราชภัฏรอยเอ็ด 

5.นายเกรียงไกร  กันแกว  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ม.ราชภัฏรอยเอ็ด
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รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย 

ชื่อ - สกุล  หนวยงานตนสงักดั 
25.ทีมวิจัยจังหวัดรอยเอด็ (ตอ) 
6.น.ส.ชนาใจ  หม่ืนไธสง  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ม.ราชภัฏรอยเอ็ด 

7.นายชยพล  ธานีวัฒน  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ม.ราชภัฏรอยเอ็ด 

8.นางจินตนา  คาวาซากิ  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มข. 

9.นายปฏิญญา  ประพฤติชอบ  ผูชวยนักวิจัย 
26.ทีมวิจัยจังหวัดลําปาง 
1.นางวันเพ็ญ  พรินทรากูล  สถาบันวิจัยหริภุญชัย 

2.น.ส.จารุวรรณ  นันทพงษ  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม 

3.นายไพศาล  พรินทรากูล  สํานักงานสหกรณจังหวดัลําพูน 

4.นางจุฑามาศ  ชุมพานิช  สํานักงานสหกรณจังหวดัลําพูน 

5.นายศรีศักดิ์  วงษทัศนะดิลก  สํานักงานสหกรณจังหวดัลําพูน 

6.นายสมัย  แกวภูศรี  สมาชิกสหกรณการเกษตรศรีวิชัย จํากัด 

7.นายสุวัฒน  ญาณะโค  สถาบันวิจัยหริภุญชัย 

8.นายณรงค  จันทรหวย  สํานักงานสหกรณจังหวดัลําพูน 

9.นายชัย  วงศตระกูล  สถาบันแสนผะหญา จังหวัดลําปาง 

10.นายชาญ  อุทธิยะ  สถาบันแสนผะหญา จังหวัดลําปาง 

11.นายสมาน  สุภัควาณิชย  สถาบันแสนผะหญา จังหวัดลําปาง 

12.นายสุเทพ  วงคสุภา  นักวิชาการพฒันาชุมชน 6ว. 

13.นายสํารวย  จิตใส  สถาบันแสนผะหญา จังหวัดลําปาง 

14.น.ส.ศิริขวัญ  อุทา  สถาบันวิจัยหริภุญชัย 

15.น.ส.สุทธิรา  ตะวิไชย  สถาบันวิจัยหริภุญชัย 

16.นายอินจันทร  นันจิตสัก  สถาบันวิจัยหริภุญชัย
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รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย 

ชื่อ - สกุล  หนวยงานตนสงักดั 
27.ทีมวิจัยจังหวัดสกลนคร 
1.นางปทมา  สุริยกุล ณ อยุธยา  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ ม.เกษตรศาสตร 

2.นายอลงกรณ  สุริยกุล ณ อยุธยา  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ ม.เกษตรศาสตร 

3.นายชินภัทร  คัณธพนิต  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ ม.เกษตรศาสตร 

4.นางฐิตาวรรณ  อินสะอาด  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ ม.เกษตรศาสตร 

5.น.ส.ขวัญชนก  วงศแพงสอน  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ ม.เกษตรศาสตร 
28.ทีมวิจัยจังหวัดสตลู 
1.น.ส.กัลยา  นิติเรืองจรัส  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2.นายวันชัย  ธรรมสัจจการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3.นายบรรเจิด  พฤฒิกิตติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

4.น.ส.อุไรรัตน  พรหมหนู  สํานักงานสหกรณจังหวดัสตูล 

5.นายถาวรศักดิ์  รัตนชูศรี  สํานักงานสหกรณจังหวดัสตูล 
29.ทีมวิจัยจังหวัดสมุทรปราการ 
1.นางวีรอร  วัดขนาด  วิทยากรอิสระ 

2.นายถวัลย  คลายมงคล  กรมชลประทาน 

3.น.ส.อรนุช  กันภัย  สถาบันฝกอบรมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

4.นางสุภา  พรสุธี  โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

5.น.ส.เหมือนฝน  มูลศรีแกว  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั มหาชน 

6.นางเตือนจิตต  วนะไชยเกียรติ  วิทยากรเรื่องธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

7.น.ส.พิณผกา  ทองกระโทก  สถาบันฝกอบรมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

8.น.ส.ศศิธร  เช่ียวชาญกจิการ  วิทยากรเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนษุย
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รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย 

ชื่อ - สกุล  หนวยงานตนสงักดั 
29.ทีมวิจัยจังหวัดสมุทรปราการ (ตอ) 
9.น.ส.ชุติกาญจน  ไกรสิน  สถาบันฝกอบรมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

10.น.ส.ฤมล  คงนอย  สถาบันฝกอบรมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

30.ทีมวิจัยจังหวัดสมุทรสงคราม 
1.นายณรงค  กูเจริญประสิทธ์ิ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.นางอภิวันท  กําลังเอก  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.นายไพโรจน  ล้ิมศรีสกุลวงศ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.นายชาญชัย  เพ็ชรประพันธกุล  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5.นายโสภณ  ทองนพคุณ  นักวิชาการสหกรณ 7 ว. 

6.นายโสภณ  เสาวทองหยุน  นักวิชาการสหกรณ 7 ว. 

7.น.ส.รุจิราภา  บุญเจือ  นิสิตภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

8.นายวิฑิต  พิสิฐพร  นิสิตภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

9.นายอรรถพล  สงคดี  นิสิตภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

31.ทีมวิจัยจังหวัดสุราษฎรธานี 
1.นายวีระพล  แกวมณี  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

2.นายธวัชชัย  ปฏิบัติ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

3.นางผริตา  หอมทิพย  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

4.นายนันทวัช  แกวอําดี  สํานักงานสหกรณจังหวดัสุราษฎรธานี 

5.นายสุรศักดิ์  คงสงค  นักวิชาการอิสระ
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รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย 

ชื่อ - สกุล  หนวยงานตนสงักดั 
32.ทีมวิจัยจังหวัดสุรินทร 
1.นายภาสกร  นันทพานิช  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2.นายโกวิท  ดีลอม  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

3.นายวิทยา  หมันเทศมัน  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

4.นางอารีรัตน  หอมเนียม  นักวิชาการพฒันาชุมชน 6ว. 

5.นายมณฑล  สายกล่ิน  นักวิชาการสหกรณ 7 ว. 
33.ทีมวิจัยจังหวัดอางทอง 
1.นางสุวรรณา  ธุวโชติ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.นายธรีพงษ  ประสพเกยีรติโภคา  สํานักงานสหกรณจังหวดัอางทอง 

3.น.ส.นลินี  สาระกูล  สํานักงานสหกรณจังหวดัอางทอง 

4.นางสุภาพร  ตั้งธงทองกุล  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอางทอง 

5.น.ส.สรินทร  โมฬีพันธ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
34.ทีมวิจัยจังหวัดอุดรธานี 
1.นายวัชรินทร  สายสาระ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2.นายยุทธศิลป  ชัยสิทธ์ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

3.นายประยุทธ  วรรณอุดม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

4.นายพยอม  สวัสดี  สํานักงานสหกรณจังหวดัอุดรธานี
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รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย 

ชื่อ - สกุล  หนวยงานตนสงักดั 
35.ทีมวิจัยจังหวัดอุตรดิตถ 
1.รศ.ดร.เสาวคนธ  สุดสวาสดิ์  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.น.ส.สุมนา  สุดรัก  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

3.นายประยกุต  สุดธัญญรัตน  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

4.น.ส.ยาใจ  ไวพยาบาล  สํานักงานสหกรณจังหวดัอุตรดติถ 

5.นายสมศักดิ์  ปานดอนไพร  สํานักงานสหกรณจังหวดัอุตรดติถ 
36.ทีมวิจัยจังหวัดอํานาจเจริญ 
1.นายบรรพต  ศรีจันทรนติย  สมาคมสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยนืลุมน้ําโขง 

2.นายธิปไตย  ฉายบุญครอง  องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

3.นายสมหวัง  สินชู  องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

4.นายประมวล  บุญสงค  ผูนําเครือขายกลุมออมทรัพย จังหวัดอํานาจเจริญ 

5.นายเพียร  ละทารุณ  ประธานสหกรณฯ (สกต.) จังหวัดอํานาจเจรญิ
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สรุปแบบสอบถาม ชดุโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ที่ 36 จังหวดั” 
การนําเสนอ (ราง)รายงานฉบับสมบูรณ 

วันที่ 29 สิงหาคม ถึง วนัที่ 8 กนัยายน 2549 

ขอ  ความถี่  Percent 
จังหวัด 
1.กระบี ่ 1  0.7 
2.กทม.  4  2.9 
3.กาญจนบุรี  10  7.2 
4.กาฬสินธุ  2  1.4 
5.จันทบุร ี 5  3.6 
6.ชลบุร ี 3  2.2 
7.เชียงราย  3  2.2 
8.ตราด  1  0.7 
9.นครนายก  4  2.9 
10.นครศรีธรรมราช  1  0.7 
11.นครสวรรค  2  1.4 
12.นนทบุร ี 3  2.2 
13.ปตตานี  3  2.2 
14.พังงา  2  1.4 
15.พัทลุง  4  2.9 
16.พิษณุโลก  4  2.9 
17.ภูเก็ต  2  1.4 
18.มหาสารคาม  2  1.4 
19.มุกดาหาร  3  2.2 
20.ยโสธร  7  5.0 
21.รอยเอ็ด  5  3.6 
22.ลําปาง  4  2.9 
23.สกลนคร  2  1.4 
24.สมุทรปราการ  1  0.7 
25.สมุทรสงคราม  9  6.5 
26.สุราษฎรธานี  3  2.2 
27.สุรินทร  3  2.2
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ขอ  ความถี่  Percent 
จังหวัด (ตอ) 
28.หนองคาย  5  3.6 
29.หนองบัวลําภ ู 3  2.2 
30.พระนครศรีอยุธยา  3  2.2 
31.อางทอง  1  0.7 
32.อุดรธานี  4  2.9 
33.อุตรดิตถ  1  0.7 
ไมระบ ุ 29  20.9 
รวม  139  100
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สวนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคล 
ขอ  ความถี่  Percent 

เพศ
1.1 ชาย  93  66.9 
1.2 หญิง  46  33.1 

1 

รวม  139  100 
สถานภาพของทานทีเ่กี่ยวของกบัชุดโครงการวิจัยจังหวดั 
2.1 หัวหนาโครงการวิจัย  25  18.0 
2.2 หัวหนาโครงการวิจัย (รวม)  4  2.9 
2.3 นักวจิัย  65  46.8 
2.4 อ่ืนๆ  45  32.4 

นักวิจัยไทบาน  1  0.7 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  1  0.7 
กลุมสมัครใจ  1  0.7 
ผูจัดการสหกรณ  1  0.7 
ไมระบุ  44  29.6 

2 

รวม  139  100 
3  อาชีพ/หนวยงานตนสังกัดของทานในปจจุบนั 

3.1 อาจารยมหาวิทยาลัย  30  21.6 
3.2 เจาหนาที่ กสส. (สวนกลาง)  5  3.6 
3.3 เจาหนาที่ กสส. (สนง.สหกรณจังหวัด)  27  19.4 
3.4 เจาหนาที่ กตส.(สวนกลาง)  2  1.4 
3.5 พนักงาน ธ.ก.ส. (สํานักงานใหญ)  2  1.4 
3.6 พนักงาน ธ.ก.ส. (สํานักสาขา)  7  5.0 
3.7 พนักงานสหกรณ  12  8.6 
3.8 อ่ืนๆ  54  38.8 

NGO  3  2.2
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สวนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
ขอ  ความถี่  Percent 

3.8 อ่ืนๆ (ตอ) 
ตัวแทนกลุมพังงา  1  0.7 
นักวิจัยอิสระ  1  0.7 
ประชาชน  1  0.7 
เจาหนาที่สหกรณบริการเขื่อนคลองทาดาน  1  0.7 
วิทยากรอิสระ  1  0.7 
ประธานกรรมการสหกรณ  1  0.7 
กรรมการสหกรณ  1  0.7 
ขาราชการบํานาญ  1  0.7 
นักวิจัยอิสระ  2  1.4 
ผูประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น  1  0.7 
สกว.  1  0.7 
เจาหนาที่กรมการพัฒนาชุมชน  1  0.7 
ไมระบุ  38  26.6 

รวม  139  100 
ทานเคยมปีระสบการณในการทําวิจัยมากอนหรือไม 
4.1 ไมเคย  40  28.8 
4.2 เคยทําแตไมใชงานวิจยัแบบมีสวนรวม  50  36.0 
4.3 เคยทํามากอน....โครงการ  49  35.2 
เคยทํามากอน 1 โครงการ  16  11.5 
เคยทํามากอน 2 โครงการ  9  6.7 
เคยทํามากอน 3 โครงการ  6  4.3 
เคยทํามากอน 4 โครงการ  1  0.7 
เคยทํามากอน 5 โครงการ  4  2.9 
เคยทํามากอน 7 โครงการ  1  0.7 
เคยทํามากอน 8 โครงการ  1  0.7 
เคยทํามากอน 9 โครงการ  1  0.7 
เคยทํามากอน 10 โครงการ  3  2.2 

4. 

เคยทํามากอน 11 โครงการ  1  0.7
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ทานเคยมปีระสบการณในการทําวิจัยมากอนหรือไม (ตอ) 
เคยทํามากอน 13 โครงการ  1  0.7 
เคยทํามากอน 14 โครงการ  1  0.7 
เคยทํามากอน 15 โครงการ  1  0.7 
เคยทํามากอน 19 โครงการ  1  0.7 
4.4 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ  2  1.4 

4. 

รวม  139  100 
ทานเคยมีสวนรวมในการดําเนินการ  ชุดโครงการวิจัย  “แนวทางพฒันาเครือขายกลุม/ 
องคกรประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวดั”หรือไม 
5.1 ไมเคย  107  77.0 
5.2  เคย  32  23.0 

5. 

รวม  139  100
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สวนที่ 2 :ความคิดเหน็ของนกัวิจัยที่มีตอการดําเนนิโครงการวิจัยในครั้งนี้ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

รวม 
ประเด็นความคิดเห็น 

ความถี่  %  ความถี่  %  ความถี่  %  ความถี่  %  ความถี่  %  ความถี่  % 
1. ทานยอมรับวายังไมคอยเขาใจเกี่ยวกับกรอบคิดการดําเนินการ 
โครงการวิจัยเทาใดนัก 

1  1.1  16  17.2  15  16.1  46  49.5  15  16.1  93  100 

2. ทานไดมีสวนรวมในการดําเนินการโครงการวิจัย ตามที่ต้ังใจไวทุก 
ประการ 

41  44.1  39  41.9  8  8.6  5  5.4  0  0  93  100 

3. การดําเนินการโครงการวิจัย นาจะเปนประโยชนตอการพัฒนา 
ขบวนการสหกรณบางไมมากก็นอย 

63  67.7  27  29.0  2  2.2  1  1.1  0  0  93  100 

4. การดําเนินการโครงการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทานรูและเขาใจสถานการณ 
ของขบวนการสหกรณมากยิ่งข้ึน 

45  48.4  44  47.3  3  3.2  1  1.1  0  0  93  100 

5. หากมีโอกาสทานยังตองการมีสวนรวมในการทําวิจัยตอยอดจากครั้ง 
นี้ 

57  61.3  30  32.3  5  5.4  0  0  1  1.1  93  100 

6. หากองคประกอบของทีมวิจัยมีความเหมาะสมมากกวานี้ ผลวิจัยที่ 
ไดรับจะดีกวานี้อยางแนนอน 

46  49.5  28  30.1  14  15.1  2  2.2  3  3.2  93  100 

7. มีการปรับวิธีการและขั้นตอนการทําวิจัยของทีมงานหลายครั้งจึงทํา 
ใหการวิจัยตองชะงักไปบาง 

11  11.8  39  41.9  17  18.3  22  23.7  4  4.3  93  100 

8. ทานมีความม่ันใจวา การดําเนนิการวจิัยในครั้งนี้กอใหเกิดประโยชน 
ตอการแกปญหาความยากจนไมทางตรงก็ทางออม 

40  43.0  45  48.4  6  6.5  1  1.1  1  1.1  93  100



2- 7 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

รวม 
ประเด็นความคิดเห็น 

ความถี่  %  ความถี่  %  ความถี่  %  ความถี่  %  ความถี่  %  ความถี่  % 
9. การสราง “เครือขายพันธมิตร” ตามกรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจัย 
ไมมีความแตกตางและเคยเกิดขึ้นแลว ในจังหวัดที่ทานดําเนินการวจิัย 

6  6.5  13  14.0  14  15.1  48  51.6  12  12.9  93  100 

10. งานวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมอยางท่ี 
ทานทําอยูนี้ กอใหเกิดประโยชนทั้งท่ีตัวนักวิจัยและกลุมเปาหมาย 
มากกวางานวิจัยอื่นที่เคยทํามากอน 

47  50.5  35  37.6  11  11.8  0  0  0  0  93  100 

11. ทานไมคอยมั่นใจนักวา งานวิจัยที่ทําอยูจะกอใหเกิดผลดีตอการ 
พัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด 

3  3.2  3  3.2  16  17.2  47  50.5  24  25.8  93  100 

12. “การสรางเครือขายพันธมิตร” เชนที่ทีมวิจัยดําเนินการอยูนี้นาจะเปน 
หนาที่ของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณมากกวา 

5  5.4  13  14.0  14  15.1  30  32.3  31  33.3  93  100 

13. ทานคอนขางม่ันใจวา เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการโครงการวจิัย “วง 
สัมพันธ”ที่ทีมวิจัยพยายามสรางข้ึนนั้น ยอมสลายตัวอยางแนนอน 

2  2.2  5  5.4  27  29.0  34  36.6  25  26.5  93  100 

14. ทีมประสานงานกลางควรตองปรับปรุงดานการติดตอประสานงาน 
และการใหขอมูลขาวสารแกทีมวิจัยมากกวานี้ 

14  15.1  46  49.5  12  12.9  18  19.4  3  3.2  93  100 

15. ทานเชื่อม่ันวา เครือขายคุณคาที่ทีมวิจัยพยายามสรางข้ึนมานั้น หาก 
เกิดไดจริงและสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ยอมจะเปนประโยชน 
ตอทั้งการพัฒนาขบวนการสหกรณ และการแกไขปญหาความยากจนใน 
ระยะยาว 

66  71.0  23  24.7  2  2.2  2  2.2  0  0  93  100
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สวนที่ 3 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักวิจัย 
1.  อะไรคือปจจัยสําคัญตอการสรางเครือขายพันธมิตรระหวางองคกรในความคิดเห็นของทาน 

ความสําคัญอันดับ 1  ความสําคัญอันดับ 2  ความสําคัญอันดับ 3  ไมระบุ  รวม ขอ  ปจจัย 
ความถี่  %  ความถี่  %  ความถี่  %  ความถี่  %  ความถี่  % 

1  ความไววางใจระหวางผูนําองคกร  36  38.7  25  26.9  12  12.9  20  21.5  93  100 
2  ภาพลักษณดานความม่ันคงขององคกร  5  5.4  7  7.5  10  10.8  71  76.3  93  100 
3  การไดรับขอมูลขาวสารของแตละองคกร  3  3.2  12  12.9  13  14.0  65  69.9  93  100 
4  การทําสัญญา/ขอตกลง  1  1.1  0  0  7  7.5  85  91.4  93  100 
5  ความโดดเดน / ความเชี่ยวชาญเฉพาะขององคกร  0  0  5  5.4  11  11.8  77  82.8  93  100 
6  การมีเวทีพบปะสรางความสัมพันธอยางตอเนื่อง  40  43.0  24  25.8  13  14.0  16  17.2  93  100 
7  การมีผูประสานงานกลางท่ีเปนที่ยอมรับนับถือ  7  7.5  17  18.3  21  22.6  48  51.6  93  100 
8  อื่นๆ  1  1.1  0  0  3  3.2  89  95.7  93  100 

ความสําคัญอันดับ 1  ความสําคัญอันดับ 2  ความสําคัญอันดับ 3 ขอ  ปจจัย 
ความถี่  คะแนน  ความถี่  คะแนน  ความถี่  คะแนน 

1  ความไววางใจระหวางผูนําองคกร  36  108  25  50  12  12 
2  ภาพลักษณดานความม่ันคงขององคกร  5  15  7  14  10  10 
3  การไดรับขอมูลขาวสารของแตละองคกร  3  9  12  24  13  13 
4  การทําสัญญา/ขอตกลง  1  3  0  0  7  7 
5  ความโดดเดน / ความเชี่ยวชาญเฉพาะขององคกร  0  0  5  10  11  11 
6  การมีเวทีพบปะสรางความสัมพันธอยางตอเนื่อง  40  120  24  48  13  13 
7  การมีผูประสานงานกลางท่ีเปนที่ยอมรับนับถือ  7  21  17  34  21  21 
8  อื่นๆ  1  3  0  0  3  3



2-9 

ปจจัยสําคัญตอการสรางเครือขายพนัธมิตรระหวางองคกรในความคดิเหน็ของทาน  (เรียงลําดับตามคะแนน 
ที่ถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญ) 
ความสําคัญอนัดบั 1 ไดแก การมีเวทีพบปะสรางความสัมพันธอยางตอเนื่อง 
ความสําคัญอนัดบั 2  ไดแก ความไววางใจระหวางผูนําองคกร 
ความสําคัญอนัดบั 3  ไดแก การมีผูประสานงานกลางท่ีเปนที่ยอมรับนับถือ 
ความสําคัญอนัดบั 4  ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารของแตละองคกร 
ความสําคัญอนัดบั 5  ไดแก ภาพลักษณดานความมัน่คงขององคกร 
ความสําคัญอนัดบั 6  ไดแก ความโดดเดน / ความเช่ียวชาญเฉพาะขององคกร 
ความสําคัญอันดับ 7  ไดแก การทําสัญญา/ขอตกลง
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ขอ 3 กรอบการปฏิบัตงิานสรางเครือขายพันธมิตรที่ทานคดิวาเหมาะสมในความคดิเหน็ของทาน 
ควรมีขั้นตอนไดแก 

ลําดบัที่  ประเด็น/เนื้อหา  ความถี่ 

1 
ขั้นตนของการวิจัย 
สรางความเขาใจ  พบปะผูนํา  สรางความไวเนื้อเชื้อใจ  แลกเปล่ียนความ 
คิดเห็นเรียนรูรวมกันระหวางกลุมองคกร  สรางกรอบคิด 

34 

2  จัดเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรูผูนําองคกร / สรางความเขาใจ / กระตุนคานิยม 
สหกรณ/ประชุมกลุมยอย 

27 

3  การศึกษาสถานการณและบทบาทการดําเนินงานเบื้องตน  20 
4  สํารวจกลุมเปาหมาย องคกร / กลุม / ชุมชน ในหมูบาน ตําบลและหมูบาน 

ตําบลและอําเภอ 
13 

5  สรางศรัทธาปณิธาน(ความตั้งใจ)ใหเกิดกอน  6 

1 
ขั้นดําเนินการวิจัย 
เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ / วิเคราะห / กําหนดพื้นที่ / ผูนําองคกรเปาหมาย 
เปดเวทีตลาดนัดขอมูล 

30 

2  วิเคราะหจดุเดน จดุดอย โอกาส อุปสรรคของแตละองคกร(SWOT)  23 
3  รวมวางแผน ประชุม จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  19 
4  จัดเวที/รวมคนหาปญหา / แนวทางการเช่ือมโยง / วางรูปแบบเครือขาย  16 
5  การไดรับการสนับสนนุสงเสริมจากภาครัฐ  15 
6  เครือขายมีกจิกรรมโดยกําหนดเปนแผนการดําเนนิงานกลุมมีแผนทิศทางการ 

พัฒนากลุม 
15 

7  การพัฒนาและขยายผลของเครือขายสูความเขมแข็ง  15 
8  รวมประชุม สรางความเขาใจ และความมั่นใจ  14 
9  การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนนิของกลุม /วัตถุประสงคเครือขาย / กําหนด 

กิจกรรมนํารอง  / วางรูปแบบ /องคกร ที่เปนสมาชิกของเครือขาย 
14 

10  กลุมสมัครใจรวมกันเปนเครือขายประสานเชื่อมโยงเครือขายกับ 
กลุมเปาหมาย 

13 

11  การสรางรูปแบบเครือขาย และกิจกรรมที่เหมาะสมกับธรรมชาติ  12 
12  กระตุนเครือขายใหขับเคล่ือนจนกวากลุมมีวิวัฒนาการตนเองไดเขมแข็ง  10 
13  คนหาศักยภาพของกลุม  9
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ขอ 3 กรอบการปฏิบัตงิานสรางเครือขายพันธมิตรที่ทานคดิวาเหมาะสมในความคดิเหน็ของทาน 
ควรมีขั้นตอนไดแก (ตอ) 

ลําดบัที่  ประเด็น/เนื้อหา  ความถี่ 
14  การติดตอสรางความเขาใจในการปฏิบัตกิาร  8 
15  การริเริ่มและดําเนนิการกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง และกําหนดเครือขาย 

เพ่ือสรางความเข็มแข็งของเครือขาย 
8 

16  การมีผูประสานงานกลางท่ีเปนที่ยอมรับนับถือและเปนทีมสอดรับกับองคกร 
เครือขาย 

6 

17  รวบรวมกลุมที่แสดงความสนใจทีจ่ะเขารวมเครือขาย สรางกระบวนการ 
ตอเนื่อง 

5 

18  ดําเนินการตามแผนและการหนุนเสริมของทีมวิจัย และหนวยงานที่เกี่ยวของ  33 
19  ประเมินผล,สรุปปรับปรุงแกไข และกําหนดแผนในอนาคตตอไป  44
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชดุโครงการวิจัยในระดับทีมวิจัยจังหวัด 

ลําดบัที่  ประเด็น  ความถี่ 
1  ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรม / โครงการ / แผนงานของเครือขายใน 

ชุมชนที่เกิดขึ้น สรางความเขาใจ การจัดเครือขายพันธมิตรและการหนนุเสรมิ 
ความเขมแข็ง และขยายกิจกรรมการเชื่อมโยง และกลุมองคกรและมีการ 
เรียนรูมากขึ้น 

24 

2  ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง และทําความเขาใจถึงความจําเปนของโครงการ 
ในทกุระดับ เพื่อกอใหเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการเรียนรู เพื่อสราง 
เครือขายคณุคาของกลุม / องคกร ในพื้นที่จังหวดัการทํางานรวมกันระหวาง 
นักวิชาการ นักวิจัยมืออาชีพ กับสวนอื่นควรปรับแนวคิดทศันคตใิหเขากนั 
ใหไดมากที่สุด 

10 

3  เปนแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณกับขยายเครือขายใหเปนรูปธรรม 
มากขึ้นจากเครือขายเดิมที่มีอยูแลว 

6 

4  ทีมวิจัยควรประกอบไปดวย จากทุกภาคสวน เชน นกัวิจัยในพื้นที่, 
นักวิชาการ, ภาคประชาชน, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
เปนตน และควรเพิ่มบทบาทหนาที่ของทีมประสานงานกลางใหมากขึ้น 

5 

5  ระยะเวลา 1 ปสําหรับการวิจัยพื้นทีจ่ังหวัด ซ่ึงมกีิจกรรมหลากหลายอาจจะ 
ไมครบถวน ละเอียดเพียงพอ พลังความเขมแข็งของสหกรณ/องคกรยังไม 
เช่ือมโยงอยางจริงจัง ควรที่จะมี Phase วิจัยครั้งตอไปและใหงบประมาณ 
สนับสนุน 

5 

6  สงเสริมองคความรูตางๆ ดานการตลาดโดยเฉพาะการทําการคากับหางขนาด 
ใหญ ตลาดในพื้นทีจ่ังหวัดตางๆ (กระจายตลาด) และการคาตางประเทศ 
สํารวจความตองการผลิตภัณฑของเครือขาย (เนน 4 P: Product, Promotion, 
Price, Place) 

3 

7  มีการวางแผนงานและการมอบหมายงานใหชัดเจนพรอมกรอบเวลาการ 
ทํางาน 

3 

8  ควรสนับสนุนการพฒันาขบวนการสหกรณในจังหวดั โดยการขยายเครือขาย 
และสนับสนุนการดําเนนิงานในลักษณะของธุรกจิ เชน การพัฒนาดานการ 
เพ่ิมมูลคา (Value add), การเสริมดาน Logistics ฯลฯ 

2
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชดุโครงการวิจัยในระดับทีมวิจัยจังหวัด (ตอ) 

ลําดบัที่  ประเด็น  ความถี่ 
9  ตั้งคณะทํางานประสานงานสรางเครือขายพนัธมิตรโดยสํานักงานสหกรณ 

จังหวัดตอยอดจากทีมวิจัยจังหวัด ตั้งงบประมาณสนับสนนุงานวิจยัสหกรณ 
ทุกจังหวดั จากกรมสงเสริมสหกรณระยะดําเนินการ 3 ป 

2 

10  ควรมีเวทใีหสหกรณ/กลุม ไดมีโอกาสมาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกนั รวมแกไข 
ปญหาอุปสรรค กันอยางตอเนื่องตรงกับความตองการที่แทจริงของกลุม/ 
สหกรณ 

2 

11  ควรสรางทีมงานวิจัยในระดับจังหวดัใหเขมแข็ง  2 
12  จิตวิญญาณของนกัพัฒนาเพื่อใหกอใหเกิดความรูความเขาใจของ 

กระบวนการเรียนรู เพื่อสรางเครือขายคุณคาของคนในองคกรในพืน้ที่ 
จังหวัด 

2 

13  การวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อสรางระบบเศรษฐกิจพอเพียงใน 
หนวยสหกรณตางๆ ตลอดจนเชื่อมโยงขยายเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงใน 
ระดับเครือขาย 

2 

14  ความหลากหลายขององคความคิด ตองมีการเรียนรูและสรางความเขาใจ 
รวมกนักอน และยอมรับความจริงที่เปนอยู การตอยอดโครงการ จะนําเขาสู 
กิจกรรมปกติ และสนับสุนนใหเครือขายชุมชนไดรวมพลังความคดิ 
สรางสรรค และดําเนินการรวมกับทองถ่ินในระดับการปฏิบัติการได 

2 

15  สรางเครือขายสหกรณฯ ใหไดเปนรูปธรรม  2 
16  จิตวิญญาณของนกัพัฒนาและทุมเทเพื่อผลสําเร็จ  2 
17  การวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางระบบเศรษฐกิจพอเพียงใน 

หนวยสหกรณตางๆ ตลอดจนการเช่ือมโยงขยายเครือขายเศรษฐกจิพอเพียง 
ในระดับเครือขาย 

2 

18  นําขอมูลงานวิจัยทั้งหมดทั้งกลุมองคกร มาดําเนินการพัฒนาตอยอดรวมกับ 
องคกรในพื้นทีจ่ังหวัด ทําการสนับสนนุสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งตอไป 
โดยเฉพาะการประสานงานกับผูวา CEO ใหการหนนุเสริมตอไป และหนุน 
ใหกลุมที่เขมแข็งชวยเหลือกลุมที่ออนแอกวาใหรวมในขบวนการ 

1 

19  การผลักดนัใหการดําเนนิงานกับเครือขายพันธมิตรสามารถดําเนินกิจกรรม 
ทางเครือขายสามารถชวยเหลือเช่ือมโยงเปนรูปธรรม 

1
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชดุโครงการวิจัยในระดับทีมวิจัยจังหวัด (ตอ) 

ลําดบัที่  ประเด็น  ความถี่ 
20  ควรมกีารตอยอดเจาะลึกเฉพาะเครือขายที่ดีเดนหรือเรื่องที่สําคัญๆ  1 
21  ควรจดัทําจังหวดัที่ยังเหลืออยู  1 
22  ใหการอบรม สัมมนารวมกันของทกุสหกรณ  1 
23  ทีมนักวจิัยจะเริ่มถอยออกมา และอยูเปนพี่เล้ียงอยูจะทําใหเครือขายมีอิสระ 

ในการประชุมและเสนอแนวคดิ 
1 

24  นําขอมูลกับผลการดําเนินการวจิัยมาประยกุตใชกับนําหนวยงานภาครัฐกับ 
เอกชนกับสหกรณการเกษตรที่ยังไมไดเขามามีสวนรวมใหตระหนักและให 
ความสําคัญกับการพัฒนาการสหกรณ 

1 

ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชดุโครงการวิจัยในระดับทีมประสานงานกลาง 

ลําดบัที่  ประเด็น  ความถี่ 
1  การประสานงาน การติดตามประเมินผล ความกาวหนางานวิจัย เปาหมาย 

งานวิจัยตองชี้แจงเพื่อใหเขาใจตรงกัน 
8 

2  จัดใหมีการประสานงานระหวางสวนกลาง และจังหวดัหรอืเช่ือมพบปะกับ 
องคกรเครือขายแตละจังหวดัดวย และขอใหดําเนินการวิจยัพัฒนาขบวนการ 
สหกรณ ตอไปอีกสัก 2 ป เปนอยางนอย 

5 

3  ใหคําปรกึษา,สรางองคความรูและสรางเวที การพฒันาองคความรู  4 
4  ควรหนนุเสริมในเรื่ององคความรูจากภายนอกที่เครือขายในพื้นที่ตองการ  4 
5  ใหการสนับสนนุในเชิงวิชาการและในเชิงการทําวจิัย นําเสนอเผยแพรกับ 

องคกรอ่ืนๆ สาธารณะชนตอไป 
4 

6  ควรมกีารขออนุมัตกิับหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหบุคลากรที่ทางราชการ 
โยกยาย สามารถกลับไปชวยเหลืองานวิจัยไดเต็มเวลา  3 

7  การส่ือสารองคความรูใหมๆ และขยายการแลกเปล่ียนในการเรียนรูในหมู 
นักวจิัยตางพืน้ที่เพ่ือความหลากหลายขององคความรู 

3 

8  จัดกระบวนการและพัฒนากระบวนการเรียนรูของนกัวจิัยติดตามผลการ 
ดําเนินงานและเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานขององคกรเครือขาย 

4 

9  วิจัยเรื่องการอยูรอดของชุมชน,เรื่องสรางอุปนิสัยของชุมชน  2
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชดุโครงการวิจัยในระดับทีมประสานงานกลาง (ตอ) 

ลําดบัที่  ประเด็น  ความถี่ 
10  ควรทําความเขาใจวัฒนธรรมองคกรแตละองคกร เพ่ือใหเกิดการทํางานที่ 

ชัดเจนขึน้ เนื่องจากทางองคกรมองไมเห็นถึงความสําคัญเลย ไมใหความ 
รวมมือโดยเฉพาะในระดับจังหวัด 

2 

11  การส่ือสารองคความรูใหมๆ และการเลกเปล่ียนเรียนรูในหมูนักวจิัยตางพื้นที่ 
เพ่ือความหลากหลายขององคความรู 

2 

12  การประสานงาน เปาหมาย งานวิจยัตองชี้แจงเพื่อใหเกดิความเขาใจสามารถ 
ทําใหตอบโจทยได ทําใหทีมวิจัยสามารถเดินไดอยางถูกตอง 

2 

13  เพ่ิมประเด็นวิจยัและพัฒนา ใหชุมชนไดประโยชนจากงานวิจัยทั้งทางตรง 
และทางออม 

2 

14  ควรมีโครงการตอเนื่อง ขยายผลขอคนพบที่เปนเครือขายคณุคากระจายไปสู 
พื้นที่ที่มีบริบทคลายกัน 

2 

15  มีการพบปะกับทีมวิจยัจังหวดัมากขึ้น เพื่อใหคําแนะนําหรอืถายทอดขอมูล 
หรือประสบการณที่พบจากทีมอ่ืน โดยการวิจยัแบบมีสวนรวม (PAR) จะ 
เปนประโยชนในการดําเนนิงานมากขึน้ 

2 

16  สรางองคความรู- การจัดการความรูของสํานกังานสหกรณจังหวัด  2 
17  ใหการสนับสนนุกับการวางกรอบในการดําเนนิงานตามแนวทางการพัฒนา 

ขบวนการสหกรณใหสอดคลองและตอเนื่องจาก ป 2549 
1 

18  มีการติดตออยางตอเนื่อง และลงไปสัมผัสงานวิจัย ไมควรอยูสวนกลางเพียง 
อยางเดียว จะไดทราบปญหาของโครงการวิจยัในแตละชุดโครงการ และ 
สามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

1 

19  ขยายโครงการเพ่ิมขึ้นในพื้นที่เปาหมายใหม ควรเปนพื้นทีจ่ังหวัดเปาหมาย  1 
20  หัวหนาโครงการนาจะเปนคนในพื้นที่ เพราะสามารถทุมเทกับงานได ใน 

สวนกลางนาจะมีการหนุนเสริมในพื้นที่บางเพื่อกระตุนการทํางานในพื้นที่ 
และพัฒนาโจทย 

1 

21  พยายามนําปญหาที่แทจริง เสนอเพื่อแกไขนําวิชาการที่เปนประโยชนเสนอ 
เขาโครงการ 

1 

22  การอบรมเพื่อเสริมสรางความรูและเทคนคิกระบวนการทํางานใหนกัวจิัย 
ควรจดัใหมีมากกวานี้ รวมทั้งจดัตั้งเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางนักวิจัย 
จังหวัดตางๆ เพิ่มมากขึ้น 

1
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชดุโครงการวิจัยในระดับทีมประสานงานกลาง (ตอ) 

ลําดบัที่  ประเด็น  ความถี่ 
23  จัดกลุม Cluster เครือขายคณุคาที่มีสินคา / บริการ พฒันาหวงโซทางธุรกิจ 

โดยจัดวางระบบให และสรุปผลการดําเนินงานในลักษณะการพัฒนา 
เครือขายคณุคาเพิ่มขึ้น 

1 

24  ควรมคีวามรูพืน้ฐานทางสหกรณ และปฏิบัติงานอยูในชุมชนโดยมีพี่เล้ียง 
ทั้งนี้ไดประสานความรวมมือกับ อบจ. สนับสนุนโครงการ “คลังสมอง” ให 
เปนวิทยาการเสริมความรูกิจการสหกรณในโรงเรียนและชุมนุม 

1 

25  กําหนดแนวทางวจิัยรวมกันระหวาง จังหวดั, สวนกลาง, ทมีวิจัยจังหวัด  1
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชดุโครงการวิจัยในระดับตัวนักวิจัย 

ลําดบัที่  ประเด็น  ความถี่ 
1  พัฒนางานวจิัยตอไปอยางสรางสรรคและเปนประโยชนตอสังคม  6 

2  พัฒนาดานการเขยีนรายงานทางวิจยั และมีความรู ประสบการณ และความ 
ชัดเจนมากขึ้น พฒันาตวัเองมากขึน้ ทุมเทมากขึ้น 

5 

3  โครงการใหมๆ นีจ้ะชวยยกระดับความเปนอยูของสมาชิก  4 
4  ควรดําเนินการตอเนื่อง เพราะเปนคนในพื้นที่ และเห็นคณุคาของการ 

ดําเนินงาน ตองมีการสรางสัมพันธกนัอยางตอเนื่องระหวางสวนกลาง และ 
ทีมวิจัยจังหวัด 

4 

5  นําขอเสนอแนะที่ไดจากการดําเนินการวิจัยมาวิเคราะหและวางแผนรวมกับ 
เครือขายฯ เพื่อวางแผนหาแนวทางในการดําเนินงานรวมกนัเพื่อดําเนิน 
กิจกรรมที่ตอยอดจากเดิม 

4 

6  ควรมกีารเสริมความรูดานการวิจัยใหมากขึ้น และมีความชดัเจนในการลง 
ทํางานในพืน้ที่มากกวานี้ 

3 

7  การใหหลักทฤษฏีเกี่ยวกับการวจิัย ควรสังเคราะหแนวทางการวจิัยเชิงลึก  3 
8  หนุนเสริมรากหญา ภารกจิหลักของสังคม การอยูรวมกัน การสงเสริมในการ 

คิดคาดการณไวลวงหนา ทิศทาง และการนําทรัพยากร มนษุย และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ กอใหเกิดประโยชนกับชุมชน กิจการ องคกร และ 
ประเทศ 

3
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชดุโครงการวิจัยในระดับตัวนักวิจัย (ตอ) 

ลําดบัที่  ประเด็น  ความถี่ 
9  การตอยอดในเรื่องนี้ จะทําใหผูวจิัยมีความเช่ียวชาญ มีเทคนิค สามารถสราง 

องคความรูได ตองเรียนรูและพัฒนากรอบการคิด วิเคราะหดานวิชาการเพ่ิม 
มากขึ้น การทํางานอยูบนพื้นฐานประสบการณเดิม 

3 

10  ตองเขารวมทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง กลาที่นําเสนอขอมูลและปญหาตางๆ 
เขาสูขบวนการ 

3 

11  ผลักดันยุทธศาสตรการเช่ือมโยงขอมูล ขาวสาร จากตวัแทนเครือขายไปสู 
สมาชิกของกลุมตางๆ (อาจเรียกวา มวลชนเครือขาย ตองหาทางเชื่อมโยงการ 
เรียนรูสูมวลชนเครือขายใหได) 

2 

12  ตองวางแผนใหสามารถใชประโยชนตอการจดัเวทใีหไดประโยชนมากขึ้น 
ในคาใชจายที่ไมมาก ฯลฯ 

2 

13  ในสวนที่ทําอยูแลวใหมีการดําเนินการตอ เม่ือในการสรางเครือขายตอเนื่อง 
ยั่งยืน และมีการขยายผลตอไปเพื่อใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ 

2 

14  งานวิจัยและการสรางเครือขายถือเปนงานใหม และตองใชเวลาในการศึกษา 
และรวมงานมากกวานี้ 

2 

15  พัฒนาทักษะเรื่องการทําวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหมากขึ้น  2 
16  งานวิจัยของ สกว. สราง Learning Process แตการ Change Thinking System 

ไมเกิดในตัวนักวิจัย 
2 

17  Initiative thinking to word Innovation สําหรับนักวจิัย / ผูประสานโครงการ 
ไมเกิด ทําให Present ที่เกิดขึ้นมองไมออกวาจะสราง Researcher อยางไร ได 
แค KM เทานั้น 

2 

18  พัฒนาคน (สมาชิก) โครงการฝกอบรม ทําความเขาใจ (ใหเขาใจและปฏิบัติ 
อยางแนๆ ไมใช “ไฟไหมฟาง”) 

2 

19  คนหากรอบแนวคดิใหมในการเช่ือมโยงเครือขาย  2 
20  ผลักดันยุทธศาสตรการเช่ือมโยงขอมูล ขาวสาร จากตวัแทนเครือขายไปสู 

สมาชิกของกลุมตางๆ (อาจเรียกวา มวลชนเครือขาย ตองหาทางเชื่อมโยงการ 
เรียนรูสูมวลชนเครือขายใหได) 

2 

21  สรางนักวจิัยในพื้นทีใ่หมากที่สุด เนื่องจากจะสามารถทําใหชุมชนสามารถที่ 
จะวิเคราะหตัวเองได 

2
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชดุโครงการวิจัยในระดับตัวนักวิจัย (ตอ) 

ลําดบัที่  ประเด็น  ความถี่ 
22  เม่ือมีโครงการสรางเครือขายแลว มกีารประชุมระหวางองคกรแลว หาขอมูล 

ขาวสารเพื่อที่จะสรางเครือขายในมุมมองใหกวางๆ หากความพรอมทุกๆ 
องคกร คาดหวังวาเครือขายนั้นจะสําเร็จอยางแทจริง 

2 

23  ตัวนกัวิจยัคงดําเนนิการอยางตอเนื่อง เพราะเปนคนในพื้นที่และเห็นคุณคา 
ของการดําเนินการ 

2 

24  ควรจะไดรับงบประมาณในการวิจยัตอยอดเพื่อใหเครือขายที่ไดรวมกันสราง 
ขึ้นในระดับประชาชน มคีวามเขมแข็งมากขึ้นโดยใหเปนทมีวิจัยทีใ่หการ 
สนับสนุนและใหขอเสนอแนะแกเครือขายในอีกระยะหนึง่ 

2 

25  ควรจะมีการสงเสริมความรูดานงานวจิัยใหมากขึน้ และมีความชัดเจนในการ 
ลงทํางานในพื้นที่มากกวานี้ 

2 

26  ตองมีเวทีพัฒนาโครงการใหมากกวานี้ เพื่อเปาหมายและโจทยวิจัยจะได 
ชัดเจน 

2 

27  การทบทวนบทบาทเครือขายผานพันธมิตรที่ลมเหลว เพื่อสรางระบบ 
เครือขาย 

1 

28  คนควาหาทางท่ีจะพัฒนา “ศรัทธา” ตออุดมการณสหกรณ  1 
29  ตองพยายามประสานงานกับหนวยงานตางๆ  ที่อยูเบ้ืองหลังการจดัตั้งองคกร 

ชุมชน และหาทางใหเจาหนาที่ตางหนวยงาน หันหนามาทํางานรวมกัน 
1 

30  ตองทําความเขาใจ และชี้แจงหนวยงานใหชัดเจน เพื่อใหยอมรับการทํางาน 
วิจัย และเอ้ือตอการทําวิจยั ใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวง และไมเปน 
ปญหาสําหรับงานประจําอยู 

1 

31  ตองการใหมีการสรางเครือขาย ในดานการจัดจําหนาย ในระดับจังหวดัและ 
ระดับภูมภิาคตอไป 

1 

32  การทํางานนี้ตองวางอยูบนพืน้ฐานความเช่ือมั่นวาชาวบานและชุมชนมี 
ศักยภาพ สามารถนําเองได ผูวจิัยเปนเฉพาะตัวเสริม ซ่ึงจะเปนเรื่องที่ตอง 
สอนใหนักวิจัย “เปดใจรับความจริง” และสอนวิธีการทํางานรวมกันกับ 
ชุมชนโดนเฉพาะกรณีของนักวิจัยจากสวนกลาง (อาจารย/ขาราชการ) 

1
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พิธีลงนามความรวมมือการดําเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” 
วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2548 

ณ หองประชุมกําพล อดุลวทิย อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

การประชุมโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวดั” คร้ังที่ 1/2548 
วันพุธ ที่ 22 มถิุนายน 2548 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

รองศาสตราจารย ดร.  วิโรจ อิ่มพิทักษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รวมลงนามกับ 
ศาสตราจารยปยะวัติ บุญหลง  ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในพิธีลงนามความรวมมือการดําเนิน 
โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” เพื่อตอยอดและขยายองคความรูจากงานวิจัยสหกรณ 
ตลอดจนเชื่อมโยงและสรางเครือขาย ซึ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สนับสนุนในการวิจัย ฯ จํานวน 40 ลานบาท 
เพื่อดําเนินการในพื้นที่ 36 จังหวัด ภายในระยะเวลา 1 ป โดยรองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบัน 
วิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูประสานงานโครงการวิจัยฯ นี้ 

เม่ือวันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2548 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูประสานงานของสถาบันฯ มก. ซึ่งไดรับเงินทุน 
สนับสนุนการวิจัยจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุม 
โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ครั้งที่ 1/2548 
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2548 ระหวางเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุม 9 ช้ัน 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อหารือในเบื้องตน 

ประมวลกิจกรรมการหนุนเสริมจากทีมประสานงานกลาง
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การประชุมชี้แจงโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวดั” 
วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2548 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 1 สํานักถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ ถ.พิชัย เทเวศร กรงุเทพฯ 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท เปนผูประสานงานของโครงการวิจัยฯ ไดกลาวเปดการประชุมและกลาวถึงประสบการณ 
จากบทเรียนชุดวิจัย 9 จังหวัดท่ีผานมา พรอมทั้งช้ีแจงความเปนมาของโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 
36 จังหวัด” และทีมประสานงานกลางจะจัดเวทีขึ้นในชวงเดือน กรกฎาคม 2548 เพื่อสรุปสังเคราะหจากบทเรียนชุดวิจัย 9 
จังหวัด ในชวงบายจะเปดตัวชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ดวยการนําเสนอทีมงาน 36 
จังหวัด ตอผูเขารวมประชุมซึ่งมาจากกลุมองคกร/ประชาชน 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผู 
ประสานงานกลางโครงการวิจัยฯ จัดประชุมช้ีแจงโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ใหกับ 
ทีมวิจัยในสวนที่เกี่ยวของกับกรมสงเสริมสหกรณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และขบวนการสหกรณ ใน 
วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2548 ระหวางเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุม ช้ัน 1 สํานักถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ ถ.พิชัย เทเวศร กรุงเทพฯ เพื่อการเตรียมความพรอมของทีมวิจัย ซึ่งมี ผูเชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง 
และ อ.ดร.สยุมพร โยธาสมุทร ผูชวยผูประสานงานกลางโครงการวิจัยฯ
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การประชุมเชิงปฏิบัตกิารโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ที่ 36 จังหวดั” 
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2548 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ณ หองประชุมสุธรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร บางเขน 

พล.ต .อ .ดร. ชิด ชัย   วรรณสถิตย   รองนายกรัฐมนตรี   และ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  เปนประธานในพิธีเปดโครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนาขบวนการสหกรณ/กลุมองคกรประชาชนใน 
พื้นที่ 36  จังหวัด”  และบรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง “  นโยบายการตอตาน 
ความยากจนของประชาชน” 

บรรยากาศภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 
จังหวัด เนื่องดวยสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.) และศูนยอํานวยการตอตานความยากจนแหงชาติ (ศตจ.) กระทรวงมหาดไทย  ใหเปนผูดําเนินการ 
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางเครือขายพันธมิตร ระหวาง 
กลุม/องคกรประชาชน และสหกรณในพื้นที่จังหวัด โดยมีผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการประมาณ 500 คน 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25  สิงหาคม 2548 ระหวางเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร บางเขน 

ภาคบาย สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดจัด 
ใหมีการประชุมผู เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจใน 
กระบวนการวิจัย และเสนอบทสังเคราะหผลการวิจัยการ 
เชื่อมโยงเครือขายสหกรณและกลุม/องคกรประชาชนใน 
พื้นที่ 9 จังหวัด ที่ไดสิ้นสุดโครงการฯ ไปเรียบรอยแลว 
โดย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูประสานงานโครงการฯ 
เปนผูดําเนินรายการ และวิทยากรจากทีมวิจัยจังหวัด 9 
จังหวัด
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ในวันศุกร ที่ 26 สิงหาคม 2548 ระหวางเวลา 09.30 – 16.30 น. เปนการระดมความคิดของนักวิจัย นักวิชาการ และ 
ผูนํากลุม/องคกรประชาชน โดยแตละกลุมใชเครื่องมือแตกตางๆ กันไป ซึ่งเปนการเปดวิสัยทัศน วางกรอบแนวคิดใน 
งานวิจัย เพื่อเปนการมองระบบการจัดการอยางมีระบบ 

หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการไดเสร็จเรียบรอยแลว ไดมีการ 
ถายรูปรวมผู เขารวมทั้งหมดไวเปน เกียรติเนื่องจากถือ เปนการเริ่ม เปด 
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด 

ทายสุดในวันเสาร ที่ 27 สิงหาคม 2549 ไดมีการบันทึกสัญญาขอตกลงระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในนามรศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ กับหัวหนาทีมวิจัย 
จังหวัดท้ัง 36 จังหวัด ที่จะรวมกันทํางานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด
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การประชุมโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวดั” (ทีมวิจัยพื้นที่จังหวดัปตตานี) 
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา 08.30 – 10.00 น. 

ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 2 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดการประชุมโครงการวิจัย “การพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” (ทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดปตตานี) ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2548 ระหวางเวลา 
08.30 – 10.00 น. ณ หองประชุม 9 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทีมวิจัยจังหวัดปตตานีขอนําเสนอ(ราง)รายงานความกาวหนาในระยะที่ 1 ตอทีมประสานงานกลาง 
กอนที่จะถึงการประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนาครั้งที่  1  รอบที่  1  จริ งในวันที่  22-23  ธันวาคม  2548  ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท และผูเช่ียวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง ทีมประสานงานกลาง ให 
ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของทีมวิจัยจังหวัดปตตานี และรวมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานวิจัย 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัด 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานธนาคาร 
หมูบานตามแนวพระราชดําริ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2548 
เวลา  08.30  – 16.30  น.  ณ หองประชุม  ช้ัน  2  สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ซึ่งจัดเปนกลุมสหกรณภาคประชาชนที่ 
มีการดําเนินงานในระดับแนวหนาของชุมชนองคกรหนึ่ง มีผูเขารวม 
ประชุมทั้งสิ้น 53 คน ซึ่งเปนผูนําของธนาคารหมูบานจากหลายๆ จังหวัด
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การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการวิจัย การพฒันาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด 
วันศุกร ที่ 25 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09.00 – 12.30 น. 

ณ หองประชุม สํานกัพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มีจุดมุงหมายเพื่อเปดวิสัยทัศน การพัฒนาการดําเนินการธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริแกผูนําธนาคารหมูบานฯ 
ตลอดจนการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการวางกรอบทิศทางการดําเนินงานธนาคารหมูบานฯ เพื่อใหผูนําไดนําไปใช 
ในการบริหารจัดการธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ อยางถูกตองเหมาะสมตอไป และสามารถตกผลึกกลายเปนมติ 
KU HOME สาระสําคัญ คือ “ใหสถาบันวิชาการดานสหกรณเปนแมขายทางวิทยาการแกธนาคารหมูบาน” 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ในวันศุกร ที่ 
25 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ หองประชุม สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท และ ผูเช่ียวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง ทีมประสานงานกลางของโครงการวิจัย 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดเวทีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ ในโครงการฯ เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือใหความ 
สนับสนุนการวิจัยระหวางผูรับผิดชอบงานโครงการวิจัย และผูปฏิบัติงานการสงเสริมสหกรณ ซึ่งมีสวนสําคัญยิ่งที่จะชวย 
ผลักดันใหงานโครงการวิจัยประสบผลสําเร็จ 

ทีมประสานงานกลางของโครงการฯ ไดเชิญทีมวิจัยจังหวัด 
ปตตานีมาบรรยายเรื่อง “ไดอะไรจากการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ 
ในจังหวัดปตตานี” โดย คุณนอรดีน เจะแล หัวหนาทีมวิจัยจังหวัดปตตานี 
ซึ่งเปนขาราชการของกรมสงเสริมสหกรณ พรอมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยน 
เรียนรูในการประชุมครั้งนี้
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ประชุมหารือโครงการ “สัมมนาการเชือ่มโยงเครือขายตลาดขาวอนิทรียพนัธุผสมคุณธรรมแบบครบวงจร” 
วันจันทร ที่ 19 ธันวาคม 2548 

ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

การประชุมโครงการนํารองบูรณาการจังหวัดเพื่อแกปญหาความยากจน 
วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2548 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 1 สํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

การประชุมปรึกษาหารือโครงการขาวคุณธรรม คุณพอวิจิตร บุญสูง 
และคณะทีมงานโครงการฯ เขามาปรึกษาหารือเรื่องโครงการจัดทําขาว 
คุณธรรม กับ รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เมื่อวันจันทร ที่ 19 ธันวาคม 2548 ณ หองประชุม 9 ช้ัน 2 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ดร.สีลาภรณ บัวสาย รองผูอํานวยการและผูอํานวยการฝาย 4 ผูประสานงาน 
การจัดประชุมโครงการนํารองบูรณาการจังหวัดเพื่อแกปญหาความยากจน ระหวาง 
นักวิจัย โครงการนํารองบูรณาการ และ โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณใน 
พื้นที่ 36 จังหวัด พบวาสารสนเทศที่ไดจากการดําเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ นาจะ 
เกิดประโยชนมาก หากทีมวิจัยของทั้ง 2 โครงการไดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน ในวันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2548 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม 1 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

หลังจาก ดร.สีลาภรณ บัวสาย ไดเปดการประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้แลว นักวิจัยทั้ง 2 โครงการได 
แบงกลุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินงานที่ผานมาในระยะที่หนึ่ง เพื่อนําองคความรูที่แลกเปลี่ยนไปปรับใชใน 
การทํางานวิจัยของแตละทาน
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การประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ครั้งที่ 1 รอบที่ 1 
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2548 เวลา 08.00 – 16.45 น. 

ณ หองนนทรี 1 ชั้น 4 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดการ 
ประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนาครั้งที่ 1  รอบที่ 1 โดยมีทีมวิจัยจังหวัดใน 
โครงการเขารวม 18 จังหวัด ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2548 เวลา 08.00 – 16.45 น. 
ณ หองนนทรี 1 ช้ัน 4 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ช้ีแจง 
รายละเอียดในการนําเสนอรายงานความกาวหนา ประกอบดวยทีมวิจัยจังหวัด 
ปตตานี,  สตูล, พัทลุง, เชียงราย,  ลําปาง,  อุตรดิตถ, นครนายก, พิษณุโลก, 
นครศรีธรรมราช, อางทอง, กาฬสินธุ,  กาญจนบุรี, ยโสธร, อุดรธานี, รอยเอ็ด, 
นนทบุรี, อํานาจเจริญ และนครสวรรค 

ทีมประสานงานกลางของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดให 
ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็น ใหแกทีมวิจัยจังหวัด ไดนําไปปรับใชในการทํา 
วิจัยของทีมตนเอง 

นักวิจัยของแตละทีมวิจัยจังหวัด รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประสบการณ ในการทําวิจัยในโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณใน 
พื้นที่ 36 จังหวัด”
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การประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 
วันที่ 4-5 มกราคม 2549 เวลา 08.00 – 16.45 น. 

ณ หองนนทรี 1 ชั้น 4 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิารแนวทางการพฒันาองคกรกลางของขบวนการสหกรณระดับชาติ 
ภายใตการนําของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

“พัฒนาระบบการสหกรณไทยกาวใหม ในทศวรรษที่ 10 นอมใจถวายในหลวง” 
วันศุกร ที่ 6 มกราคม 2549 

ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ 

พฯ 

สถาบันวิชาการด านสหกรณ  จั ดประชุมการนํา เสนอรายงาน 
ความกาวหนาครั้งที่ 1 รอบที่ 2 ในวันที่ 4-5 มกราคม 2549 เวลา 08.00 – 16.45 น. 
โดยมีทีมวิจัยจังหวัดเขารวมการประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนา 18 ทีม ตอ 
จากวันที่  22-23  ธันวาคม  2548 ณ หองนนทรี  1  ช้ัน  4  อาคารเค.ยู .โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูทรงคุณวุฒิของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดใหขอเสนอแนะ และ 
ขอคิดเห็น ใหแกทีมวิจัยจังหวัดที่เขารวมประชุม ไดนําไปปรับใชในการทําวิจัย 
ของทีมตนเอง 

นักวิจัยของแตละทีมวิจัยจังหวัด นําเสนอรายงานความกาวหนาในระยะที่ 1 ใหในที่ 
ประชุมทราบ

การประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนาในวันนี้ ประกอบดวยทีมวิจัยจังหวัด ดังนี้ 
ทีมตราด, ทีมกระบี่, ทีมสุรินทร, ทีมมุกดาหาร, ทีมภูเก็ต, ทีมมหาสารคาม, ทีมสมุทรปราการ, 
ทีมชลบุรี, ทีมราชบุรี, ทีมกรุงเทพฯ, ทีมสุราษฎรธานี, ทีมสมุทรสงคราม, ทีมหนองคาย, ทีม 
หนองบัวลําภู, ทีมพังงา, ทีมสกลนคร, ทีมจันทบุรี, และทีมพระนครศรีอยุธยา 

บรรยากาศในการลงทะเบียนในการประชุมใหญวิสามัญสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2549 เม่ือวัน 
ศุกร ที่ 6 มกราคม 2549 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน ซึ่งได 
มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ชุดใหม
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดาํเนนิงานและชองทางการตลาดของกลุมสตรีสหกรณ” 
วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2549 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพย ชัน้ 2 อาคาร เค.ยู.โฮม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

ทานสุนัย เศรษฐบุญสราง กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง 
เกษตรและสหกรณ ประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาองคกร 
กลางของขบวนการสหกรณระดับชาติ ภายใตการนําของสันนิบาตสหกรณแหง 
ประเทศไทย “พัฒนาระบบการสหกรณไทยกาวใหม ในทศวรรษที่  10  นอมใจ 
ถวายในหลวง” 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดที่ 21 เพื่อใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาสหกรณตอไป 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวเปดงานการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานและชองทางการตลาดของกลุมสตรี 
สหกรณ” โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันพุธ ที่ 
18 มกราคม 2549 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพย ช้ัน 
2 อาคาร เค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มีการบรรยาย เรื่อง เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานและ 
ชองทางการตลาดของกลุมสตรีสหกรณ โดย ผูเช่ียวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง
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การประชุมครั้งนี้มีผูเขารวมประชุมจากผูแทนกลุมสตรีสหกรณใน 
จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่ีมีผลผลิตดีเดน รวมประมาณ 50 คน 

ในการจัดประชุมครั้งนี้ ไดมีการนําเสนอสินคาของแตละกลุมสตรี 
สหกรณ ผูเขารวมประชุมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณของแตละทาน 

คณะทีมงานของ KU  OUTLET  CENTER พิจารณาสินคาที่ผูแทน 
กลุมสตรีสหกรณนําเสนอผลิตภัณฑที่ทางกลุมนํามา เพื่อนํามาวางจําหนายใน 
KU OUTLET CENTER 

หลังจาการนําเสนอเสร็จสิ้น คณะทีมงานของ KU OUTLET CENTER 
ไดประกาศผลิตภัณฑที่คัดเลือกเขามาจําหนายใน KU OUTLET CENTER
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การมาเยือนวัดปาสวนธรรมะรวมใจในครั้งนี้ของรองศาสตราจารยจุฑาทิพย  ภัทราวาท 
ร อง อ ธิ ก า รบดี ฝ า ยท รั พ ย สิน แล ะ  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการ 
ด านสหกรณ   เนื่ อ งจ ากได เ ล็ ง เห็ น  ความสําคัญของการจัดทํา 
โครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม  เ พื่ อ ช ว ย บ ร ร เ ท า ค ว า ม 
เดือดรอนของชาวนาที่ตองประสบ  ปญหาการตลาดที่ถูกเอารัด 

เ อ า  เปรี ยบจากคนกลางที่ ทํ า 
หนาที่  การตลาด ซ่ึงในความเปน 
จ ริ ง  แมวาคนกลางจะจําหนายขาว 
อิ น ท รี ย ไ ด ร า ค า ดี   แ ต เ ก ษ ต ร ก ร ก ลั บ ไ ม ไ ด 
รับประโยชนอยางที่ควรจะเปน  ทั้งหมดนี้เปนแรงบันดาลใจใหเกิดเวที 
ระดมความคิดของกลุมชาวนาใน 6 อําเภอ คือ อ.เลิงนกทา อ.กุดชุม อ. 
มหาชนะชัย อ.ปาติ้ว อ.เมือง อ.คําเขื่อนแกว ในครั้งนี้จนไดปฏิญญาชาวนา 
ผูปลูกขาวคุณธรรมรวมกัน ซ่ึงชาวนาที่เขาโครงการเครือขายคุณคาขาว 
คุณธรรมตองลดอบายมุข 3 ขอ คือ ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ และตองไม 
เลนการพนัน 
ผลจากการระดมความคิดในเวทีในครั้งนี้ มีชาวนาสมัครใจเขารวม 

โครงการปลูกขาวคุณธรรมจํานวนประมาณ 50 คน ซ่ึงเห็นชอบใหสรางเครือขายพันธมิตรในลักษณะ 
เครือขายคุณคาเพื่อหนุนเสริมการพัฒนาระบบการผลิตขาวอินทรียในหมูชาวนาที่สมัครใจ  และได 
มอบหมายใหแกนประสานในพื้นที่ ซ่ึงประกอบดวย คุณนิคม  เพ็ชรผา   คุณสมศักดิ์   คุณพอวิจิตร บุญสูง 
และพระคุณเจาพรหมมา  สุภัทโท เพื่อเตรียมกระบวนการรวมรวมและชี้แจงทําความเขาใจในเบื้องตน 
เกี่ยวกับการประสานในพื้นที่ตอไป 

ชีวิตของชาวนาที่ มีค วามเปนอยู อย า ง 
พอเพียง ในฟารมทําไรนาสวนผสม สามารถ 
ดําเนินชีวิตโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเอาชนะ 
ความแหงแลง และกระแสแหงยุควัตถุนิยม 

บนแผนดินทุรกนัดาร              คอืสถานฝกความเปนคน
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การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร รุนที่ 1 ภาคใต 
วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2549 

ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา อําเภอเมอืง จังหวดัสุราษฎรธานี 

การประชุมติดตามงานโครงการวิจัย การพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ที่จังหวดักรุงเทพมหานคร 
วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ 2549 เวลา 14.00 – 16.30 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ นายบุญมี จันทรวงศ กลาวเปดงานการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร 
รุนที่ 1 ภาคใต ในวันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2549 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

วัตถุประสงคการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อสรางกระบวนการ 
จัดการความรูเกี่ยวกับการพัฒนากลุมเกษตรกร และเพื่อสรางกระบวนการมีสวน 
รวมในการกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร 

สถาบันวิชาการดานสหกรณรวมกับกรมสงเสริมสหกรณ จัดประชุมเชิง 
ปฏิบัติการขึ้น เพื่อเปดวิสัยทัศนการพัฒนาการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรแก 
ผูนํา ตลอดจนการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการวางกรอบทิศทางการ 
ดําเนินงาน เพื่อที่จะใหผูนําไดนําไปใชในการบริหารจัดการของกลุมรวมทั้ง 
หนวยงานที่เกี่ยวของจะไดทราบ ความตองการที่แทจริงของกลุมเกษตรกรและ 
สามารถใหการสนับสนุนไดอยางเหมาะสมตอไป 

เม่ือวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ระหวางเวลา 14.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 
ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และผูประสานงานกลางของโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ไดจัดประชุมติดตามงาน 
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสุรียรัช อวนสกุล นักวิจัยของทีมวิจัย 
จังหวัดกรุงเทพ และคณะทีมวิจัย เขารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พรอมทั้งรับขอเสนอแนะจากทีมประสานงานกลาง เพื่อ 
นําไปปรับใชในการทําวิจัยของทีมวิจัยจังหวัดกรุงเทพมหานครตอไป
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การลงพื้นที่ของทีมประสานงานกลางติดตามงาน และหนุนเสริมการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดตราด 
วันจันทร ที่ 13 กุมภาพนัธ 2549 
ณ อําเภอเมือง จังหวดัตราด 

การประชุมติดตามงาน ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ที่ 36 จังหวดั 
วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ 2549 

ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

การลงพื้นที่ของทีมประสานงานกลาง  ติดตามงาน และหนุนเสริมการ 
พัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดตราด วันจันทร ที่ 13 กุมภาพันธ 2549 
ณ อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

รศ.จุฑ าทิพย   ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดนําทีมประสานงานกลางลงพื้นที่ 
ติดตามงานและหนุนเสริมการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดตราด 
โดยมี อ.พนัส ประดลชอบ หัวหนาทีมวิจัยและนักวิจัยใหการตอนรับ 

ทีมวิจัยจังหวัดตราด ไดสนทนากับทีมประสานงานกลางในเรื่อง 
ความกาวหนาในการทํางานวิจัย รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการทําวิจัย โดยทีม 
ประสานงานกลาง ใหขอเสนอแนะและแนวทางแกไขในการทํางานวิจัยของ 
จังหวัดตราด 

การประชุมติดตามงาน  ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการ 
สหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ 2549 ณ หองประชุม ช้ัน 
5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทีมวิจัยจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี อ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์ 
หัวหนาทีมวิจัยจังหวัดสมุทรสงคราม อ.ไพโรจน ลิ้มศรีสกุลวงศ นักวิจัย และ 
อ.ชาญชัย เพ็ชรประพันธกุล นักวิจัย ประชุมปรึกษาหารือกับ รศ.จุฑาทิพย 
ภัทราวาท ผูประสานงานกลางของโครงการฯ ในการดําเนินงานของทีมวิจัย 
จังหวัดสมุทรสงครามในระยะที่ 2 ในชวงเชา 

ในตอนบาย ทีมประสานงานกลางของโครงการฯ ประชุมติดตาม 
งานของทีมวิจัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อหนุนเสริมในการดําเนินงาน 
การพัฒนาขบวนการสหกรณในระยะที่ 2
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การประชุม เ ชิ งปฏิ บัติ ก า ร  “ก ารจัดก ารความรู ”  ( Knowledge 
Management) รุนที่ 1 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2549 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ โดย 
มี รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ กลาวเปดการ 
ประชุมครั้งนี้ 

กิจกรรมฝกการถอดความรูจากการดูภาพยนตร  ในการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ  “การจัดการความรู” (Knowledge  Management) รุนที่  2  วันที่  6  - 7 
กุมภาพันธ 2549 ณ หองแสงตะวัน ช้ัน 8 โรงแรมแกนอินน จังหวัดขอนแกน 

ติดตามงานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวดัจันทบุรี และจังหวัดอางทอง 
วันศุกร ที่ 17 กุมภาพันธ 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 204 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร “การจัดการความรู” (Knowledge Management) รุนที่ 1 - 3 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูประสานงาน 
กลางโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด และอ.ดร.สยุมพร โยธาสมุทร ผูชวยผูประสานงาน 
กลาง ติดตามงานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอางทอง โดยมี อ.ดร. 
รังสรรค ปติปญญา หัวหนาทีมวิจัยจังหวัดจันทบุรี และรศ.สุวรรณา ธุวโชติ หัวหนาทีมวิจัยจังหวัดอางทอง รับขอเสนอแนะ 
จากทีมประสานงานกลาง 

เมื่อวันศุกร ที่ 17 กุมภาพันธ 2549 ระหวางเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุม 204 ช้ัน 2 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูเช่ียวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง ผูชวยทีมประสานงานสวนกลางของ 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวเปดงาน และบรรยาย 
ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ในการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ  “การจัดการความรู” (Knowledge  Management) รุนที่  3  วันที่  20-21 
กุมภาพันธ 2549 ณ หองอาวมะขาม โรงแรมเอส.ที โฮเต็ล จังหวัดภูเก็ต
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ” รุนที่ 2 
วันศุกร ที่ 24 กุมภาพันธ 2549 เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ หองแสงตะวัน ชั้น 8 โรงแรมแกนอินน จังหวดัขอนแกน 

โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การจัดการความรู”  (Knowledge  Management)  ดวยทีมวิจัยตาม 
โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ/กลุมองคกรประชาชนในพื้นที่ 36 จังหวัด ไดมีความหลากหลาย ประกอบดวย 
คณาจารยจากสถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน 
แตละงานอาชีพนั้น แตกตางกันไป ความแตกตางเหลานี้ถาสามารถนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดรูปแบบใหเปนระบบ จะ 
กลายเปนองคความรูใหม ที่มีคุณคายิ่งภายใตระบบการจัดการความรู 

สถาบันวิชาการดานสหกรณโดยทีมประสานงานสวนกลาง จึงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อสราง 
กระบวนการจัดการความรูของทีมวิจัย ที่จะสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการวิจัยตามโครงการฯ ใหเกิดประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของธนาคาร 
หมูบานตามแนวพระราชดําริ” รุนที่ 2 โดย อ.วิโรจน ศิริอัฐ ไดกลาวบรรยาย 
ความเปนมาของธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ 

เม่ือวันศุกร ที่ 24 กุมภาพันธ 2549 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ หองแสง 
ตะวัน ช้ัน 8 โรงแรมแกนอินน จังหวัดขอนแกน 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บรรยาย  “การกําหนดวางกรอบทิศทางการ 
ดําเนินงานของธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ” มีผูเขารวมประชุมจาก 
ธนาคารหมูบานในภาคอีสาน จํานวน 92 คน และผูเขารวมประชุมไดรวม 
แลกเปลี่ยนองคความรู ในประเด็นตางๆ
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลางและหัวหนาทีมวิจัย ครั้งที่ 1 “19 อรหันต” 
วันที่ 1-2 มีนาคม 2549 

ณ หองยงูทอง โรงแรม ทเีค. พาเลซ หลกัสี่ กรุงเทพฯ 

หลังจากการประชุมเ ชิงปฏิบัติการ  คณะวิทยากร 
สถาบันวิชาการดานสหกรณไดรับเชิญใหไปดูงาน โครงการพัฒนา 
คุณธรรมแบบครบวงจรและยั่งยืนรุนที่ 2 เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมฉลองทรง 
ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ณ ศูนยปฏิบัติธรรมชมรมครอบครัวสีขาว 
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

ภาคบาย ไดมีการแบงกลุมออกเปน  2 กลุม  เพื่อกําหนดกรอบทิศ 
ทางการดําเนินงานของธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ โดยมี รศ.จุฑาทิพย 
ภัทราวาท และอาจารยไพโรจน ลิ้มศรีสกุลวงศ เปนวิทยากรของแตละกลุม ซึ่ง 
ผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น และความตองการความชวยเหลือจาก 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท อ.ดรสยุมพร โยธาสมุทร และ 
ผูเช่ียวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง  ทีมประสานงานกลางของสถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการ 
สหกรณในพื้นที่  36  จั งหวัด ไดดํ า เนินการมาจนถึงระยะที่  2  แลว  ผู 
ประสานงานใครขอเรียนเชิญหัวหนาทีมวิจัยเขารวมประชุมเพื่อระดมความคิด 
และแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อตอยอดขยายผลการเช่ือมโยงเครือขาย เพื่อแกปญหา 
ความยากจน โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลางและ 
หัวหนาทีมวิจัย ครั้งที่ 1 “19 อรหันต” ระหวางวันที่ 1-2 มีนาคม 2549 ณ หอง 
ยูงทอง โรงแรม ทีเค. พาเลซ หลักส่ี กรุงเทพฯ 

หลังการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ ไดมีการประชุมนอกรอบ เพื่อ 
แลกเปลี่ยนประสบการณงานวิจัยการเช่ือมโยงเครือขายพันธมิตร และวางกรอบ 
ทิศทางการขยายผลการเช่ือมโยงเครือขายเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ
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โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูบทบาทการดําเนินงานของ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
วันอังคาร ที่ 7 มนีาคม 2549 

ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 

การประชุมติดตามงานโครงการวิจัย การพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ที่จังหวดัอุตรดิตถ ในระยะที่ 2 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มนีาคม 2549 

ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูบทบาทการดําเนินงานของ สสท. 
วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2549 ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทย 

ทีมวิจัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร ภายใตโครงการวิจัย “การพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ไดสนใจศึกษาบทบาทของกลุมองคกร 
พันธมิตรที่มีตอ สสท. นํามาสูการดํา เนินการวิจัย ในหัวขอ  “การสราง 
เครือขายคุณคา ระหวางสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย กับ กลุมองคกร 
พันธมิตร” และเพื่อใหผูเกี่ยวของไดมีความรูความเขาใจในภารกิจและบทบาท 
ของ สสท. มากยิ่งขึ้น จึงจัดเวทีการสรางเครือขายคุณคาเพื่อพัฒนา สสท. 

โดยมีผูเขารวมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ประกอบดวย ทีมงานวิจัย 
กรุงเทพมหานคร บุคลากรของ สสท. และผูทรงคุณวุฒิของสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณและผูประสานงานกลาง 
ของโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ประชุมติดตามงานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการ 
สหกรณในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ในระยะที่ 2 กับ รศ.ดร.เสาวคนธ สุดสวาสดิ์. หัวหนาทีมวิจัย และคณะทีมวิจัยโครงการ 

เ มื่ อ วั น พ ฤหั ส บดี   ที่  9  มี น าคม  2 5 4 9  ณ   ห อ งป ร ะ ชุ ม   ช้ั น  5  อ า ค าร ส ารนิ เ ท ศ  5 0  ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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การประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการและนทิรรศการเศรษฐกิจพอเพียง 
วันอังคาร ที่ 14 มนีาคม 2549 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 1 สํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM TOWER กรุงเทพฯ 

การประชุมทีมประสานงานกลางกบัทีมวิจัยจังหวดัชลบุรี 
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2549 เวลา 14.00 - 16.00 น. 

ณ หองประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดจัดใหมีการประชุม 
หารือการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือวันศุกร ที่ 
10 กุมภาพันธ 2549 ที่ผานมา ที่ประชุมเห็นสมควรใหมีการประชุมเพื่อหารือ 
ในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานนี้อีกครั้ง  ในวันอังคาร ที่  14 
มีนาคม 2549 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย ช้ัน 14 อาคาร SM TOWER กรุงเทพฯ 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับเชิญเขารวมการประชุมหารือ 
กรอบการจัดนิทรรศการของแตละหนวยงานในครั้งนี้ 

ประชุมทีมประสานงานกลางกับทีมวิจัยจังหวัดชลบุรี วันอังคาร 
ที่ 14 มีนาคม 2549 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมสถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประชุมติดตามงานทีมวิจัยจังหวัดชลบุรี ชุดโครงการวิจัย การ 
พัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด โดยมี รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 
และ อ.ดร.สยุมพร โยธาสมุทร ทีมประสานงานกลางของสถาบันวิชาการ 
ดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ผูทรงคุณวุฒิ ของโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณใน 
พื้นที่  36  จังหวัด”  ไดใหขอแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของทีม 
ประสานงานกลาง และสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

การประชุมผูทรงคุณวุฒิ โครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณใน 
พื้นที่ 36 จังหวัด” วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2549 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอง 
นนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการนําเสนอ 
ของ รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การประชุมผูทรงคุณวุฒิ โครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ที่ 36 จังหวดั” 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มนีาคม 2549 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ณ หองนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

การประชุมติดตามและหนุนเสริมการดาํเนนิงานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 
จังหวัดสุรินทร และจังหวัดอํานาจเจริญ 

วันเสาร ที่ 1 เมษายน 2549 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผู 
ประสานงานกลางชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามผลงาน ในการประชุม 
ติดตามและหนุนเสริมการดําเนินงานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดสุรินทร และจังหวัด 
อํานาจเจริญ เมื่อวันเสาร ที่ 1 เมษายน 2549 โดยมีหัวหนาทีมวิจัยทั้ง 2 จังหวัด และคณะทีมวิจัยเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน 
การทําวิจัยนี้
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คณะนักวิจัยจังหวัดตราด ไดเชิญคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการ เดินทาง 
ไปชุมชนอนุรักษปาชายเลน บานเปร็ดใน ซึ่งชาวบานไดมีการรวมกลุมคนใน 
ชุมชนจัดตั้งกลุมอนุรักษปาชายเลนขึ้นมา  เพื่อดูแลพื้นที่ปาชายเลนใหสมบูรณ 
เนื่องจากเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศนถูกทําลาย 

ในวันที่ 12 เมษายน 2549 มีการจัดเวทีประชุมประจําเดือนเมษายน ของ 
กลุมสัจจะสะสมทรัพย โดยพระอาจารยสุบิน ปณีโต เปนประธานในการประชุม 
ณ ศูนยการเรียนรูเครือขายกลุมสัจจะฯ วัดไผลอม อ.เมือง จ.ตราด หลังจากการ 
ประชุมผูทรงคุณวุฒิของโครงการ ไดใหขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขในการ 
ดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยตอไป โดยพระอาจารยสุบิน ปณีโต ไดให 
ขอแนะนําการพัฒนาเครือขายพระสงฆกับงานสหกรณโดยใหประสานกับทาง 
ทีมวิจัยจังหวัดตราด 

โครงการตรวจเยี่ยมชมงานในพืน้ที่จังหวดัตราด 
วันที่ 11-12 เมษายน 2549 
ณ อําเภอเมือง จังหวดัตราด 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูประสานงานกลาง จัดโครงการ 
ตรวจเย่ียมชมงานในพื้นที่จังหวัดตราด ระหวางวันที่ 11-12 เมษายน 2549 ณ 
อําเภอเมือง จังหวัดตราด  โดยเรียนเชิญคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการ “พัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ 
บริหารงานเครือขายการเงินกับทานพระอาจารยสุบิน ปณีโต ณ สถานีอนามัย 
คลองแสนตุง ต.ชางทูน อ.บอไร จ.ตราด
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รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและผูอํานวยการสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ และแกนนํา ตลอดจนเกษตรกรจํานวน 50  คน ในพื้นที่ 4  จังหวัด ไดแก ยโสธร อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ และศรีสะเกษ ไดจัดเวทีชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรมนํารองจาํนวน 50 คน ณ วดัปาสวนธรรมะรวม 
ใจเพื่อทําการตกลงในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

ผลจากการจัดเวทีไดขอสรุปที่จะดําเนินการโครงการ 
การเสริมสรางเครือขายคุณคาขาวคุณธรรมภายใตความรวมมือของ 
เครือขายชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรมนํารอง 50 คน มูลนิธีธรรมะรวม 
ใจและสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน 
ลักษณะโครงการตอเนื่อง เปนเวลา 3  ป โดยมีเปาหมายเพื่อสราง 
ตนแบบเครือขายพันธมิตรและปลูกฝงจิตวิญญาณสหกรณแกคนใน 
สังคมในการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิภายใตแบรนด “ขาว 
คุณธรรม” เพ่ือหนุนเสริมระบบการผลิตและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาไปสูการรับรองมาตรฐานเกษตร 
อินทรียและขาวคุณธรรมอยางยั่งยืน 

ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา 

1. มาตรฐานขาวคุณธรรม 
2. มาตรฐานขาวอินทรีย 
3. กระบวนการสงเสริมใหไดมาตรฐาน 
4.  ราคาขาวคุณธรรม 

โดยมีกลไกตรวจประเมิน คือ 
1. รับรองโดยตนเอง 
2. รับรองโดยผูตรวจประเมิน 
3. รับรองโดยกระบวนการกลุม (3 เดือน/ครั้ง)
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รองศาสตราจารย จุฑ าทิพย   ภัทราวาท  ทีมประสานงานกลาง 
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” 
ไดรับเชิญเขารวมการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งนี้ เพื่อประโยชนในการ 
พัฒนาสหกรณไทยรวมกัน 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานการประชุมครั้งนี้ ไดเปดวาระในการ 
ประชุมดังนี้  โครงสรางการบริหารงานธนาคารหมูบานฯ กรอบทิศทางการ 
ดําเนินงานของธนาคารหมูบานฯ :  ธนาคารแหงคุณธรรม ตั้งคณะทํางานวาง 
กรอบทิศทางการดําเนินงาน ธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ และ กําหนด 
(ราง) ขอบังคับ 

การจัดเวทเีสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู 
“การพัฒนาเครือขายพันธมิตรของสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย” 

คร้ังที่ 1 วันจันทรที่  3  เมษายน 2549  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
คร้ังที่ 2 วันจันทรที่  17  เมษายน 2549  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
คร้ังที่ 3 วันจันทรที่  24  เมษายน 2549  เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

การประชุม “การบริหารงานเครือขายธนาคารหมูบาน” คร้ังที่ 1 
วันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

ในการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ ทีมวิจัยจังหวัดกรุงเทพ ไดเชิญนักสหกรณ 
แหงชาติ ไดแก รศ.ดร.อาบ นคะจัด, คุณเชิญ บํารุงวงศ, คุณคิด เฉลิมวรรณ เขา 
รวมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  “การพัฒนาเครือขายพันธมิตรของสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทย” รวมถึงหนวยงานจากกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจ 
บัญชีสหกรณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สถาบันการศึกษา 
ทีมประสานงานกลาง และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

การประชุม “การบริหารงานเครือขายธนาคารหมูบาน” ครั้งที่ 1 วันพุธ 
ที่ 26  เมษายน 2549  เวลา 09.00  – 12.00 น. ณ หองประชุม 9  ช้ัน  2 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผศ.ดร.จํานงค สมประสงค และคณาจารย ผูริเริ่มกอตั้งธนาคารหมูบาน 
ตามแนวพระราชดําริ ไดกลาวความเปนมาของธนาคารหมูบานฯ มาเปนเวลากวา 
3 ป รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานในอนาคตของธนาคารหมูบานฯ
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ดาน พระเกรียงศักดิ์ อุตฺตปณาโณ ธนาคารหมูบานปวงตึกธรรมาธิปไตย และผูเขารวมประชุมทานอื่น ไดรวม 
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณของการดําเนินงานธนาคารหมูบานของแตละแหง
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รองศาสตราจารย จุฑาทิพย   ภัทราวาท 
รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและผูอํานวยการสถาบัน 
วิชาการดานสหกรณ ไดจัดเวทีเสวนา “โครงการขาว 
คุณคา ชาวนาคุณธรรม ศักดิ์ศรีชาวนา จะไดมาเมื่อ 
ปฏิบัติธรรม” โดยมีผูรวมเสวนา คือ พอทองหลอ 
เกษตรกรดีเดนจังหวัดสุพรรณบุรี  พอมั่น คุณบํารุง 
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ดําเนินรายการโดยคุณอุบล 
พรอมทั้งเปดตัวโครงการอยางเปนทางการ โดยมีชาวนาที่สมัครเขารวมโครงการทั้งส้ิน 90 คน  เขารวม 
เปดตัวโครงการครั้งนี้อยางพรอมเพรียง 

ชาวนาที่เขารวมโครงการแบง 
ออกเปน 2 กลุม กลุมที่หนึ่ง คือ กลุมชาวนาที่ 
ปลูกขาวอินทรียอยูแลว เพื่อลงแปลงนาสาธิต 
การปลูกขาวคุณธรรมเพื่อการเตรียมแปลงและ 
ปุยในการปลูกขาว และกลุมที่สองคือ กลุม 

ชาวนาที่สมัครเขารวมโครงการใหม ซ่ึงเดิมมีการปลูกขาวโดยใชสารเคมีแตอยากปรับเปล่ียนมาปลูกขาว 
อินทรียเนื่องจากมีปญหาสุขภาพรางกายอันเนื่องมาจากสารเคมีที่ใชใน 
นาขาว โดยไดเปดเวทีอภิปรายซักถามและสรุปขอปฏิบัติรวมกันสําหรับ 
ผูสมัครใหม ซ่ึงประกอบดวยปุยที่ใชในแปลง การเตรียมแปลง และ 
วิธีการแกไขในกรณีเกิดภัยธรรมชาติซ่ึงตองมีระยะเวลาปรับเปล่ียน 12 
เดือน กอนรับรองเปนขาวอินทรีย โดยชาวนาทั้งสองกลุมไดทําสัญญา 
ขอตกลงกับมูลนิธิธรรมะรวมใจในโครงการขาวคุณธรรม 

อยาเหน็เกษตรเปนแคสินคา อยาเห็นชาวนาเปนแคคนใชแรงงาน



3-26 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลางและหัวหนาทีมวิจัย ครั้งที่ 2 
โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มถิุนายน 2549 เวลา 08.30 – 19.00 น 
ณ หองพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเค.ยู. โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

ทีมประสานงานกลางของโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณใน 
พื้นที่ 36 จังหวัด” นําโดย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูประสานงาน, ผูเช่ียวชาญพิเศษ 
วรรณะ เสนทอง ผูชวยผูประสานงาน และ อ.ดร.สยุมพร โยธาสมุทร ผูชวยผู 
ประสานงาน ไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลางและหัวหนา 
ทีมวิจัย ครั้งที่ 2 โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” 
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549 ระหวางเวลา 08.30 – 19.00 น. ณ หองพุทธชาด 
ช้ัน 3 อาคารเค.ยู. โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เนื่องจากโครงการวิจัยฯ นี้ได 
ดําเนินการมาจนถึงระยะที่ 2 แลว 

ทางทีมประสานงานกลางจึงไดเรียนเชิญหัวหนาทีมวิจัยจังหวัดเขารวม 
ประ ชุม  ไดแก   กรุ ง เทพ ,  จันทบุ รี ,  ชลบุ รี ,  เ ชีย งราย ,  ตราด ,  นครสวรรค , 
นครศรีธรรมราช, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, พิษณุโลก, มหาสารคาม, สกลนคร, 
สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สุราษฎรธานี, อางทอง, อุตรดิตถ และอํานาจเจริญ 
รวมทั้งสิ้น 18 จังหวัด เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อตอยอดขยายผล 
การเช่ือมโยงเครือขาย เพื่อแกปญหาความยากจน 

ในการสนทนาตามชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 
จังหวัด นี้มีประเด็นในการสนทนา คือ 1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู 2.ขอมูลคนจนจด 
ทะเบียน ของทีมวิจัย และ 3.แนวทางการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ซึ่งหัวหนาทีมวิจัย 
จะไดนําความรูและประสบการณจากทีมวิจัยอื่น ไปประยุกตใชในการดําเนินการ 
โครงการวิจัยในสวนที่เหลือ 

ที่ประชุมมีขอตกลงรวมกันวา หัวหนาทีมวิจัยจังหวัดจะสง(ราง)รายงานวิจัย 
มาที่ทีมประสานงานกลาง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2549 และกําหนดเวลา 
การนําเสนอรายงานวิจัยไวเปน 2 ชวงคือ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 ถึง 1 กันยายน 2549 
และ วันที่ 7-8 กันยายน 2549
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โครงการฝกอบรมและบรรยายพิเศษเร่ือง “อุดมการณสหกรณและเครือขาย : เคร่ืองมือ 
ในการพฒันาขบวนการสหกรณและองคกรประชาชน” 
วันเสารที่ 17 มิถนุายน 2549 เวลา 09.00 – 14.30 น. 

ณ หองประชุมโรงเรียนมัธยมสอยดาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

สัมมนา ในหัวขอ เร่ือง “เครือขายพันธมิตร...แนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณไทย” 
วันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2549 ระหวางเวลา 08.30 น. - 12.00 น. 

ณ หองประชุมสุธรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

ร อ ง ศ าส ต ร า จ า ร ย จุ ฑ าทิ พ ย   ภั ท ร า ว าท   ผู อํ า น ว ย ก า ร สถ าบั น วิ ช า ก า ร ด า น สห ก รณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูประสานงานกลางชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด เปน 
ประธานในพิธีเปดโครงการฝกอบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง “อุดมการณสหกรณและเครือขาย : เครื่องมือในการพัฒนา 
ขบวนการสหกรณและองคกรประชาชน” เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายพันธมิตร(ความรวมมือ) ในดานตางๆ ระหวาง 
สหกรณทุกประเภท รวมถึงองคกรประชาชนอื่นๆ ที่มีหลักและวิธีการดําเนินการแบบเดียวกัน ไดจัดใหมีการอบรมผูนํา 
สหกรณ/กลุมเกษตรกร พื้นที่อําเภอสอยดาว อําเภอโปงน้ํารอน 

เม่ือวันเสารที่ 17 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ หองประชุมโรงเรียนมัธยมสอยดาว อําเภอ 
สอยดาว จังหวัดจันทบุร ี

นิสิตโครงการปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ 3 ไดจัด 
สัมมนา ในหัวขอ เรื่อง “เครือขายพันธมิตร...แนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณไทย” ขึ้นในวันจันทรที่ 26 มิถุนายน 
2549 ระหวางเวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย 
มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงลักษณะหรือรูปแบบของการเช่ือมโยงเครือขายระหวางสหกรณกับสหกรณ รวมถึงสหกรณ 
กับธุรกิจเครือขายพันธมิตรในปจจุบัน พรอมกับพิจารณาถึงบทบาทของเครือขายพันธมิตรตอการพัฒนาขบวนการสหกรณ 
เพื่อทราบถึงปญหา อุปสรรค ของการทํางานในรูปของเครือขายพันธมิตรและแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครือขาย 
เพื่อความเจริญกาวหนาของขบวนการสหกรณไทย
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การประชุม การระดมความคิด ภายใตโครงการ “เครือขายชมรมผูจัดการสหกรณการเกษตร” 
กับชมรมผูจัดการพนกังานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 

วันจันทร ที่ 26 มิถุนายน 2549 เวลา 13.00 – 15.30 น. 
ณ หองประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผู 
ประสานงานโครงการวิจัยชุด “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในการ 
สัมมนาครั้ งนี้  พรอมดวยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิท านอื่นประกอบดว ย ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ผูจัดการสหกรณการเกษตรศรีประจันต จํากัด ผูแทนเครือขายสถาบันการเงินจากธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา จํากัด และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด รวมทั้งผูแทนเครือขายธุรกิจจากบริษัทเอกชน 

ภาคบาย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดการ 
ประชุม การระดมความคิด ภายใตโครงการ “เครือขายชมรมผูจัดการสหกรณการเกษตร” กับชมรมผูจัดการพนักงาน 
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย โดยคุณชูชาติ อินสวาง ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการเขารวมการประชุมระดม 
ความคิด ในวันจันทร ที่ 26 มิถุนายน 2549 ระหวางเวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หองประชุม 5 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประเด็นในการประชุมระดมความคิด ในครั้งนี้ คือ ความคิดเห็นที่มีตอการจัดตั้งและดําเนินงานของสถาบัน 
วิชาการดานสหกรณ และบริการดานวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชมรมผูจัดการสหกรณการเกษตร
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลางและหัวหนาทีมวิจัยจังหวดั 
วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2549 

ณ รีสอรทบานชมเดอืน จังหวดัสมุทรสงคราม 

เมื่อวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2549 ที่ผานมา สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดเวที 
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลางและหัวหนาทีมวิจัยโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 
จังหวัด” ขึ้น ณ รีสอรทบานชมเดือน จังหวัดสมุทรสงคราม การจัดเวทีในครั้งนี้ประกอบดวยผูมีความรูความสามารถซึ่ง 
กอใหเกิดองคความรูที่หลากหลาย และมีคุณคามหาศาล 

เชาวันพฤหัสบดี ที่  6  กรกฎาคม  2549  เวลา  07.00  น.  ได เริ่ม เดินทางจาก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งระหวางเดินทางเราก็รับประทานอาหารเชาพรอมกับชม 
ทัศนียภาพ 2 ขางทางของกรุงเทพฯ ยามเชาไปดวย ภายหลังรับประทานอาหารก็ใหแตละทีม 
ไดแสดงความคิดเห็นเกริ่นนํากอนที่จะเขาสูเวทีจริง ซึ่งบรรยากาศก็เปนไปแบบสบายๆ ไม 
เครงเครียด พอเขาสูเวทีจริงก็เริ่มดวยการช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดเวทีครั้งนี้และรายงาน 
ความคืบหนาโดยทีมประสานงานกลาง 

เวลาประมาณ 11.00 น.  ไดรับเกียรติจากประธานหอการคาจังหวัด 
สมุทรสงคราม คุณสุรจิตต  แกวชิงดวง มาเปนวิทยากรพิเศษใหกับสถาบันฯ ซึ่ง 
ทานไดมาเปดวิสัยทัศนใหกับนักวิจัย ในหัวขอ “เปดวิสัยทัศนสู...แมกลอง” ซึ่ง 
ไดรับผลตอบรับดีและเปนที่ช่ืนชอบของทุกๆ ทาน เวทีในชวงบายเปดประเด็นดวย 
“ทําอยางไรจะนํางานวิจัยเขาเสนชัยดวยกัน” ภายในเวทีประกอบดวยความคิดที่ 
หลากหลาย ซึ่งลวนแตเปนประโยชนกับนักวิจัยทุกๆ ทาน และเปนองคความรูที่มี 
คุณคายิ่งกับงานวิจัย 

หลังจากคร่ําเครงกับเวทีมาทั้งวัน ชวงเย็นจึงมีการพักผอนโดยการนั่งเรือ 
ชมหิ่งหอย ซึ่งเปนที่ตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก เพราะตนไมที่มีหิ่งหอยเกาะ มองดูคลายตน 
คริสตมาส พรอมกันนี้ก็ไดชมวิถีชีวิตสองฝงแมน้ําแมกลองไปดวย 

วันศุกร ที่ 7 กรกฎาคม 2549 หัวขอในเวทีวันนี้อยูที่ “ แนวทางการหนุน 
เสริมเครือขายที่นาสนใจในจังหวัด” ซึ่งภายหลังจากปดประเด็นก็ไดมีการถายรูป 
รวมกันและเดินทางกลับ กทม. ดวยความรูและพลังที่เต็มเปยมพรอมที่จะนําไป 
ขยายผลในพื้นที่ของตนเอง
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ทีมประสานงานกลางและผูทรงคุณวุฒิ ลงพืน้ที่ตดิตามงานและหนนุเสริมในพื้นที่จังหวัดภเูก็ต 
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2549 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดนําผูทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย การ 
พัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ไดแก ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน 
น.พ.สมเกียรติ ธาตรีธร อ.ไพโรจน สุจินดา ผชช.พิเศษวรรณะ เสนทอง 
อ.ดร.สยุมพร โยธาสมุทร และรศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูประสานงาน 
กลาง ไดลงพื้นที่หนุนเสริมและติดตามงาน การพัฒนาขบวนการสหกรณ 
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  โดยมี ผอ.พรหมโชติ ไตรเวช หัวหนาทีมวิจัย 
จังหวัดภูเก็ตและนักวิจัยในพื้นที่ใหการตอนรับ 

จากนั้นหัวหนาทีมวิจัยจังหวัดภูเก็ต ไดนําคณะทีมประสานงานกลางและผูทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ติดตามงานและ 
หนุนเสริมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งไดแก กลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลราไวย ซึ่งเกิดจากความตองการของชุมชน 
เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดเขาถึงบริการและไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง โดยมีกลุมท่ีเขารวมไดแก กลุมสหกรณรถลีมูซีน, 
กลุมธุรกิจสปาและสมุนไพร, กลุมผาบาติก, กลุมผูเลยงกุงเจ็ดสี ฯลฯ 

สหกรณรถลีมูซีนเปนบริการของสนามบินนานาชาติภูเก็ตซึ่งมีการ 
ใหบริการที่เปนมาตรฐานสากล ซึ่งทางโครงการฯไดจัดใหมีการอบรมใหความรู 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการใหดียิ่งขึ้น 

กลุมผาบาติกซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกที่มีอาชีพเย็บผา และมีความ 
สนใจที่จะไดรับการสนับสุนนในดานความรูในการผลิต ซึ่งตอมาไดเช่ือมโยงกับกลุม 
ปกดิ้น และตัดเปนชุดและเปนตนแบบของชุดพนักงานโรงแรมเอส ที โฮเต็ล 

กลุมผูเลี้ยงกุงเจ็ดสี ตําบลราไวย ซึ่งเปนการรวมตัวกันของชาวประมง 
ตําบลราไวยและไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย โดยให 
ทุนกูยืม มีการวางแผนการตลาด โดยมีตัวแทนกลุมเปนกลไกทางการตลาด 
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการตั้งราคา 

กลุมธุรกิจสปาและสมุนไพรเปนการรวมตัวกันของกลุมแมบานฯ ที่มี 
ทักษะในการนวด ซึ่งผลตอบรับไดรับความสนใจเปนอยางดีจากนักทองเที่ยว 
และผูที่เขามาเยี่ยมชม
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พิธีลงนามความรวมมือทางดานวิชาการระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
กับชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 

วันศุกร ที่ 21 กรกฎาคม 2549 เวลา 11.00 – 14.00 น. 
ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 

พิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการ การพัฒนาเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 
วันจันทร ที่ 24 กรกฎาคม 2549 เวลา 10.30 – 11.00 น. 

ณ หองประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมลงนาม 
กับคุณชูชาติ อินสวาง ประธานชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ในขอตกลงความรวมมือ 
ทางดานวิชาการ โดยมี ผูทรงคุณวุฒิประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ และผูจัดการสหกรณการเกษตรจากสหกรณ 
การเกษตรตางๆ เขารวมเปนสักขีพยาน 

ในพิธีลงนามความรวมมือทางดานวิชาการครั้งนี้ สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดแจกสติ๊กเกอรใหกับ 
ผูเขารวมประชุม เพื่อประชาสัมพันธเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป การสหกรณไทย รวมใจถวายในหลวง ความในสติ๊กเกอรวา 
“2559 ทศวรรษแหงการสรรสรางสหกรณและเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมเปนสุข 2549” 

เมื่อวันศุกร ที่ 21 กรกฎาคม 2549 ระหวางเวลา 11.00 – 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารสหกรณ 
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 

รองศาสตราจารยวัฒนา สวรรยาธิปติ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะประธาน 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับมอบทุนอุดหนุนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โครงการ 
การพัฒนาเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ระยะเวลา 3 ป ระหวางป 2549 – 2552 เปนจํานวนเงิน ปละ 500,000 บาท จํานวน 
ทั้งสิ้น 1.5 ลานบาทนั้น

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดใหมีพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัย 
ดังกลาวขึ้น ในวันจันทร ที่ 24 กรกฎาคม 2549 ระหวางเวลา 10.30 – 11.00 น. ณ หองประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยคุณปองพล เตชะวิจิตรา ไดมอบเช็คธนาคารกรุงเทพ จํากัด จํานวนเงิน 500,000 บาทถวน 
สําหรับการสนับสนุนโครงการฯ ในปที่ 1 และจะสงมอบเงินอุดหนุนในปที่ 2 – 3 ปละ 500,000 บาท ในทุกวันที่ 1 สิงหาคม 
ของทุกป
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การประชุม “การบริหารงานเครือขายธนาคารหมูบาน” คร้ังที่ 4 
วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2549 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

เม่ือวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2549 ระหวางเวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม 6 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 
ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย จุ ฑ าทิ พ ย   ภั ท ร า ว าท   ผู อํ า น ว ย ก า ร สถ าบั น วิ ช า ก า ร ด า น สห ก รณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดประชุม “การบริหารงานเครือขายธนาคารหมูบาน” ครั้งที่ 4 เพื่อการติดตามและประเมินผล 
การทําฐานขอมูล โดย อาจารยจํานงค สมประสงค ผูริเริ่มกอตั้ง และคณะทํางานการวางกรอบทิศทางการดําเนินงาน 
ธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ รวมกันแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณตางๆ ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุม 
ไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศนของธนาคารหมูบานฯ คือ “สหกรณเพื่อวิถีชีวิตชุมชน” และมีวัตถุประสงคหลักคือ การสงเสริม 
การออม / ใหกู / จัดสวัสดิการ ตลอดจนใชหลักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความเปนอยูที่ดีของสมาชิกในชุมชน 

การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมไดลงมติ กําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานระหวางสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณกับธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ ไดแก จัดอบรม Trainer การตรวจประเมินขอมูล โดยสถาบันจะรับผิดชอบ 
หางบประมาณและหนุนเสริมการจัดทําฐานขอมูลและการอบรม แกแกนนําธนาคารหมูบาน เพื่อเปนกําลังในการหนุนเสริม 
ธนาคารหมูบานฯ 95 แหง เพื่อความเขมแข็งและยั่งยืน
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การประชุมคณะทํางานความรวมมือทางดานวิชาการระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
และชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 1/2549 

วันจันทร ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เวลา 14.00 – 16.00 น. 
ณ หองประชุม 6 อาคารสารนเิทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

ทีมประสานงานกลางติดตามงานของโครงการวิจัย การพฒันาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดนครนายก 
วันอังคาร ที่ 8 สงิหาคม 2549 

ณ ตําบลหนิตั้ง อําเภอเมอืง จังหวดันครนายก 

เม่ือวันจันทร ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ระหวางเวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม 6 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย  ภัทราวาท ประธานกรรมการคณะทํางาน  ทําหนาที่ประธานการประชุม 
กลาวเปดการประชุมคณะทํางานความรวมมือทางดานวิชาการระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ และชมรมผูจัดการ 
พนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2549 ประธานการประชุม กลาววา สืบเนื่องจากการประชุมหารือ 
ทางดานวิชาการระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ และชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย เม่ือ 
วันศุกร ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เวลา 11.00-14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จํากัด ทางสถาบันฯ จึงไดจัดใหมีโครงการสัมมนาทางวิชาการ “เปดแนวรุก บุกตลาดเงิน หาตลาดทุน สูความสําเร็จของ 
สหกรณการเกษตร” ในครั้งนี้ ภายใตการสนับสนุนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณ 
การเกษตรแหงประเทศไทย ในวันศุกร ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยกลุมเปาหมาย คือ ผูจัดการและกรรมการจากสหกรณ 
การเกษตร จํานวน 500 คน รวมถึงที่ประชุมเห็นชอบใหมีการจัดแสดงนิทรรศการดานการเกษตรการเงิน และการลงทุน 
ประกอบดวยบอรดความรู นิทรรศการมีชีวิต และอื่นๆ รับผิดชอบและประสานงานโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ และ 
ประธานการประชุม กลาววา สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดดําเนินการจัดทําสติ๊กเกอรเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปการ 
สหกรณไทย รวมใจถวายในหลวง เพิ่มข้ึนอีก 1 แบบ 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทีมประสานงานกลางโครงการวิจัย การ 
พัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ไดลงพื้นที่ติดตามงานของ 
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดนครนายก และได 
บรรยายเรื่อง การสรางเครือขายคุณคา ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ทีมวิจัย 
จังหวัดนครนายกจัดขึ้น ในวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ ตําบลหินตั้ง 
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
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การประชุมนําเสนอรางรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณของทีมวจัิย 
วันที่ 29 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2549 เวลา 08.00 – 18.30 น. 

ณ หองนนทรี 3 ชั้น 4 อาคาร เค.ยู. โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดใหมีการประชุมเพื่อนําเสนอรางรายงานวิจัยฉบับ 
สมบูรณของทีมวิจัย ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน 
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2549 ระหวางเวลา 08.00 – 18.30 น. ณ หองนนทรี 3 
ช้ัน 4 อาคาร เค.ยู. โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดมีดังนี้ 

วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดปตตานี อํานาจเจริญ นครนายก และพังงา 
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดมหาสารคาม อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และอางทอง 
วันศุกร ที่ 1 กันยายน 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดภูเก็ต พัทลุง สตูล นครสวรรค และสมุทรปราการ 
วันเสาร ที่ 2 กันยายน 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดกระบี่ ตราด ยโสธร และจันทบุรี 
วันอาทิตย ที่ 3 กันยายน 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี นนทบุรี มุกดาหาร และกรุงเทพมหานคร 
วันจันทร ที่ 4 กันยายน 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดสมุทรสงคราม 
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดลําปาง เชียงราย รอยเอ็ด สุรินทร และสกลนคร 
และวันศุกร ที่ 8 กันยายน 2549 ไดแก ทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลก กาฬสินธุ อุตรดิตถ พระนครศรีอยุธยา สุราษฎรธานี 

และนครศรีธรรมราช 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณและผูประสานงานกลางของ 
โครงการวิจัยฯ ดร.สีลาภรณ บัวสาย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผูเช่ียวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง ผูชวยผู 
ประสานงานกลาง ดร.สยุมพร โยธาสมุทร ผูชวยผูประสานงานกลาง อ.ไพโรจน สุจินดา และนายแพทยสมเกียรติ ธาตรีธร 
ผูทรงคุณวุฒิของโครงการวิจัยฯ เขารวมประชุมเพื่อใหขอคิดเห็น อันเปนประโยชนตอการปรับปรุงรายละเอียดงานวิจัยของ 
แตละทีมวิจัยจังหวัดเพื่อความเหมาะสม 

การประชุมนําเสนอรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณครั้งนี้ ทีมประสานงานกลาง ผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง 
นักวิจัย ไดเห็นกระบวนการสรางเครือขายพันธมิตร เครือขายที่เกิดขึ้น เครือขายคุณคากับการแกปญหาความยากจน และ 
ไดรับองคความรูใหมของแตละพื้นที่จังหวัด บางพื้นที่จังหวัดไมมีการสรางเครือขายพันธมิตรที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัยของ 
โครงการนี้ ทําใหนักวิจัยนําปญหา/อุปสรรค ที่เกิดจากทีมวิจัย/ปจจัยสภาพแวดลอมอื่น ชุดความรูใหมที่ทางทีมประสานงาน 
กลางจัดใหทีมวิจัย ทักษะ/ประสบการณใหม และขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจัยของผูทรงคุณวุฒิของ 
โครงการวิจัยฯ เพื่อนําไปปรับใชในการตอยอดเครือขายคุณคาในอนาคต
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การประชุมคณะทํางานความรวมมือทางดานวิชาการระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
และชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ครัง้ที่ 2/2549 

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2549 เวลา 11.00 – 13.00 น. 
ณ หองประชุมนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

การประชุมโครงการ “ธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ” คร้ังที่ 5/2549 
วันจันทร ที่ 11 กันยายน 2549 เวลา 08.30 – 11.00 น. 

ณ หองประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ และ ประธานกรรมการคณะทํางาน 
จัดการประชุมคณะทํางานความรวมมือทางดานวิชาการระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2549 ในวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2549 ระหวางเวลา 
11.00 – 13.00 น. ณ หองประชุมนนทรี ช้ัน 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อหารือ เรื่อง โครงการ 
สัมมนาวิชาการ “แนวทางการบริหารเงิน...อยางมืออาชีพในสหกรณการเกษตร” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร ที่ 15 กันยายน 2549 

ทางคุณชูชาติ อินสวาง รองประธานกรรมการคณะทํางาน ไดรับมอบหมายใหประสานกับชมรมผูจัดการ 
พนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย รับผิดชอบในเรื่องการปฏิคม ในการจัดสัมมนาวิชาการครั้งนี้ 

การประชุมโครงการ “ธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ” 
ครั้งที่ 5/2549 จัดโดย สถาบันวิชาการดานสหกรณ ในวันจันทร ที่ 11 
กันยายน 2549 ระหวางเวลา 08.30 – 11.00 น. ณ หองประชุม 5 ช้ัน 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบัน 
วิชาการดานสหกรณ และประธานการประชุม กับคณะทํางานธนาคาร 
หมูบานฯ รวมกันปรึกษาหารือกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของ 
ธนาคารหมูบานตอจากการประชุมครั้งที่ 4/2549
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การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการขาวคุณธรรม 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2549 เวลา 14.00 – 16.00 น. 

ณ หองประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

อ.จํานงค สมประสงค ผูริเริ่มกอตั้งธนาคารหมูบานฯ และ 
คณะทํางานธนาคารหมูบานฯ ไดมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนธนาคาร 
หมูบานฯ จาก “สหกรณเพื่อวิถีชีวิตชุมชน” เปน “เปนสหกรณเพื่อวิถีชีวิต 
ชุมชน” นอกจากนี้ ไดมีการปรับโครงสรางการบริหารธนาคารหมูบานฯ 
วางระบบผูรับผิดชอบตามโครงสราง 4 ภารกิจ ไดแก ฝายประสานงาน 
ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ / ฐานขอมูล ฝายบริหารจัดการ / บริหาร 
บุคลากร และฝายพัฒนาอาชีพสมาชิก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนา Trainer บัญชี สถาบันไดเรียนเชิญตัวแทนธนาคารหมูบานฯ 
รวมงานนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2549 
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และโครงการจัดทําโบชัวรของธนาคาร 
หมูบานฯ (กรอบเวลา ป 2550 - 2554) 

รศ .จุฑาทิพย   ภัทราวาท  ผูอํ านวยการสถาบันวิชาการด านสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการขาวคุณธรรม กับคุณสุนิสา 
ไมสนธิ ซึ่งเปนตัวแทนของกลุม The Mall Group ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2549 
ระหวางเวลา  14.00  – 16.00  น. ณ หองประชุม  8  ช้ัน  2  อาคารสารนิเทศ  50  ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จากผลการปรึกษาหารือโครงการขาวคุณธรรมสรุปไดวา ทางสถาบันวิชาการดานสหกรณ ใหกลุม The  Mall 
Group  ทําดาน Marketing  แตจะไม Interrupt  สวน Package  ไดใหมีการ Design  ออกมาโดยดูแบบของชาวบานไวเปน 
แนวทางเพื่อการพัฒนา Package ตอไป
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การประชุมเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู “การพัฒนาเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม” 
วันอังคาร ที่ 17 ตลุาคม 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

และภาคบายเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หองประชุม 1 ช้ัน 1 อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท จัดการ 
ประชุมหารือ “การตลาดขาวคุณธรรม” กับทีมงานของ The Mall Group 
พันธมิตร Modern  Trend  ก็ไดมารวมเสวนาวา แนวคิดการทํา “ขาว 
คุณธรรม” มีการเตรียมการอยางไร ปริมาณของสินคาที่จะสงเขาโรงสี และ 
ราคาเทาไร เพื่อทําการตกลงเรื่องการทําการตลาดกัน ทางทีมงานเครือขาย 
คุณคา ชาวนาคุณธรรมไมอยากใหมีขาวคุณธรรมเกลื่อนตลาดเหมือน 
ขาวเปลือกหรือขาวปลอดสารพิษ 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดการ 
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “การพัฒนาเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม” ในวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2549 เวลา 09.00 – 
12.00 น. ณ หองประชุม 9 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ครั้งนี้ ไดรับเกียรติจากผูมีประสบการณการทํางานวิจัย การทําธุรกิจขาว จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทเอกชน และ 
ผูนํากลุมเกษตรกร ไดแก พระพรมมา สุภัทโท พอวิจิตร บุญสูง ดร.สีลาภรณ บัวสาย ดร.ทิพวัลย สีจันทร น.พ.สมเกียรติ 
ธาตรีธร คุณธวัชชัย โตสิตระกูล และคุณสุนีย ทองชัย รวมแลกเปลี่ยนองคความรูในการพัฒนาเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 
โดยมีเปาหมายเพื่อสรางตนแบบเครือขายพันธมิตรและปลูกฝงจิตวิญญาณแกคนในสังคมในการผลิตและการตลาดขาวหอม 
มะลิ ภายใตแบรนด “ขาวคุณธรรม” เพื่อหนุนเสริมระบบการผลิตและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาไปสูการรับรอง 
มาตรฐานเกษตรอินทรียและขาวคุณธรรมอยางยั่งยืน 

พระคุณเจาพรหมมา สุภัทโทวัด เจาอาวาสวัดปาสวน 
ธรรมะรวมใจ อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร คิดวาขาวคุณธรรมเมื่อผลิตแลวก็ 
อยากใหคนไทยกินขาวกอนที่จะสงออกไปหมด ตองนึกถึงชาวนา 
ใหมากไมอยากใหขายแพงเกินไปตองสมควรกับคําวา  “ขาว 
คุณธรรม” ดวย
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การประชุมเตรียมการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง : รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล 
วันศุกร ที่ 10 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หองประชุมเล็ก สํานักพิพธิภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

การประชุมวิชาการและนทิรรศการ“เศรษฐกิจพอเพียง: รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล” 
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัจันทรที่ 27 พฤศจิกายน 2549 

ณ สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

การประชุมเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง : รวมเรียนรู สานขาย 
ขยายผล ระหวางวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันจันทร ที่ 27 พฤศจิกายน 2549 จัดโดยสํานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และองคกรตางๆ อีก 11 องคกร ในวันศุกร ที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ระหวางเวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมเล็ก สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีหนวยงานตางๆ เขารวม 
ประชุม เปนการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมาเปดงานนิทรรศการ 
และทรงเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรงานนิทรรศการ 

ดาน รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท รักษาการรองอธิการบดีฝายทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ 
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดรับเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูประสานงานระหวาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับหนวยงาน องคกรตางๆ เพื่อใหการจัดงานนิทรรศการดําเนินงานเปนไปอยางเรียบรอย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช 
ดําเนิน ณ  สํานักพิพิธและวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน ทรงเปดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการ“เศรษฐกิจพอเพียง: 
รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล” เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.00 น. 

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันจันทรที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ณ สํานักพิพิธภัณฑและ 
วัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เนื่องในป 2549 นี้เปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครอง 
สิริราชสมบัติครบ 60 ป สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับองคกร 11 องคกร ไดเห็นความสําคัญของ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเปนหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานไว จึงจัดการประชุมวิชาการและ 
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อีกทั้งยังเปนการเผยแพรและขยาย 
ผลการวิจัยใหเกิดการใชประโยชนในวงการตางๆ ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น และเปนการสรางความรูความเขาใจแก 
สาธารณชนในการดําเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
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สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานหนึ่ง ไดรวมงานการประชุมวิชาการและ 
นิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง : รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล ซึ่งอยูในสวนนิทรรศการโซน 7 มีช่ือโซนวา โซนวิสาหกิจ 
ชุมชนและสหกรณ ภายในงานมีนิทรรศการทั้งหมด 7 โซนดวยกัน 

ผูเขารวมงานมาเยี่ยมชมบูธของสถาบันวิชาการดานสหกรณ อยางสนใจ สถาบันฯ ไดมีการแจกเอกสารแนะนํา 
ประกอบดวย การตูน “เครือขายคุณคา” ปากกาสถาบันฯ และอาหารวางสําหรับผูเยี่ยมชมบูธทุกคน 

บูธขาวคุณธรรม คนวิจัยขาวคุณธรรม จ.ยโสธร มารวมงานตลอด 5 วัน ทั้ง 
แจกขาวคุณธรรมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดงาน 

บูธ KU  Shop  by  KU  Outlet  รวมขายสินคาภายในงาน ไดมีผลิตภัณฑ 
หลากหลายใหเลือก อาทิ น้ําดื่มตราเกษตร ขาวคุณธรรม ผลิตภัณฑนมของศูนย 
ผ ลิ ตภัณฑ นม   มหา วิ ท ย า ลั ย เ กษตร ศ าสตร   สิ น ค า   จ า กสถ าบั น อ าหา ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สินคาพันธมิตร และอื่นๆ อีกมาก 

บูธ เครือขายอันดามัน จ .ภู เก็ต ซึ่ง เปน เครือขายคุณคาจากการวิจัย 
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
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นี้ก็เปนอีกบูธหนึ่งที่เปนผลลัพธจากการวิจัย โครงการวิจัย การพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดปตตานี บูธเครือขายบูโดสันติสุข จ.ปตตานี 

การประชุมวิชาการ ภาคบายวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2549 เวลา 
13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบัน 
วิชาการดานสหกรณ รวมเวที การนําเสนอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม 
เครือขายสหกรณ 

การประชุมวิชาการ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัดและ 
เครือขายสหกรณ” ในวันอาทิตย ที่ 26 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ 
หอประชุมใหญ เปนการนําเสนอประสบการณ/บทเรียน จากตัวอยางจังหวัดที่ 
ดําเนินการแกไขปญหาความยากจน และขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ โดยทีมวิจัย 
จังหวัดปตตานี คุณนอรดีน เจะแล และทีมวิจัยจังหวัดภูเก็ต คุณพรหมโชติ ไตรเวช 
เปนวิทยากร 

การจัดเวทีเสวนาวิชาการ วันจันทร ที่ 27 พฤศจิกายน 2549 หัวขอเสวนาเรื่อง “การสรางสานเครือขายระหวาง 
ชุมชน สหกรณ และจังหวัด” ซึ่งมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 58 คน ดําเนินรายการโดย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการ 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

“แมจะเหนื่อย  และมีอุปสรรค 
พวกเราก็รักจะทํางาน 

ภายใตภารกิจของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
จะสานขายหาเพื่อนแท....มาแกสถานการณ  งานสหกรณไทย”
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การเจรจาหารือสําหรับขอตกลงความรวมมือเชิงวชิาการ 
ระหวาง Cooperative College ประเทศองักฤษ 

และสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ระหวางวันที่ 11-21 สิงหาคม 2549 

รศ.จุฑาทิพย    ภัทราวาท ผู อํานวยการ 
ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก ร ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เดินทางศึกษาดูงาน 
Cooperative College ณ ประเทศอังกฤษ เพื่อหารือ 
สําหรับขอตกลงความรวมมือเชิงวิชาการ ระหวาง 
วันที่ 11-21 สิงหาคม 2549 

ทั้งนี้ Cooperative College และสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดลงนามความรวมมือทางดาน 
วิชาการ ระยะเวลา 5 ป เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549



4-1 

สื่อ/อุปกรณหนุนเสริมจากทีมประสานงานกลาง 

1.  การจัดทําแผนกลยทุธสหกรณ 

2.  แนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/ 
องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัด 

3.  กรอบคิดการเช่ือมโยงเครือขาย 
คุณคาเพื่อการแกปญหาความ 
ยากจน
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4.  Value Network  for Mitigating 
Poverty Problem 

5.  เครือขายคุณคาเพื่อแกปญหาความ 
ยากจน 

6.  วีดีทัศนการพัฒนาสหกรณไทย 
กาวใหมในทศวรรษที่ 10
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7.  วีดีทัศน “แนวทางพัฒนาการ 
เชื่อมโยงเครือขายกลุม/องคกร 
ประชาชน” 

8.  ซีดีขอมูลเพื่อการดําเนนิการ 
โครงการวิจัย 

-  ไฟลนาํเสนอสําหรับการ 
ประชุมเชิงปฏบิัติการ kick off 
โครงการ 

-  ไฟลบทสังเคราะห และตัวอยาง 
เครือขายในพืน้ที่ 9 จังหวัด 

9  โบชัวรสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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10  -โบชัวรชุดโครงการวิจัยการพัฒนา 
ขบวนการสหกรณในพืน้ที่ 36 
จังหวัด 
-โบชัวรการเช่ือมโยงเครือขาย 
คุณคาเพื่อแกปญหาความยากจน 

11.  สต๊ิกเกอรรณรงครวมฉลอง 100 ป 
การสหกรณไทย 

12.  เว็บไซตสถาบันวิชาการดาน 
สหกรณ 
www.cai.ku.ac.th
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