รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
โครงการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์ เชิงคุณค่า
: กรณี สหกรณ์ การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
ภายใต้ ชุดโครงการวิจยั
การขับเคลือ่ นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าทีเ่ ป็ นธรรม

โดยนายสัมพันธ์

บูรณยาพร และคณะ

สิงหาคม 2553
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สัญญาเลขที่ RDG5240042

รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
โครงการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์ เชิงคุณค่า
: กรณี สหกรณ์ การเกษตรบ้านค่าย จํากัด

คณะผู้วจิ ยั
1. นายสัมพันธ์ บูรณยาพร
2. นายทวีศกั ดิ์ งาเจือ

สังกัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด

ภายใต้ ชุดโครงการวิจยั
การขับเคลือ่ นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าทีเ่ ป็ นธรรม

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
(ความเห็นในรายนี้เป็ นของผูว้ ิจยั สกว. ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นด้วยเสมอไป)
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คํานํา
รายงานวิจยั “โครงการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า : กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด”
ภายใต้ชุดโครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าทีเ่ ป็ นธรรม ซึง่ ดําเนินการในลักษณะ
ของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มนักวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาตัวแบบการสร้าง
กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็ นสหกรณ์เชิงคุณค่าที่
แท้จริง พร้อมทัง้ หาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาระบบการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้สามารถแก้ปญั หา
ให้ก ับ สมาชิก โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ทํา สวนยางและกลุ่ ม ผลไม้แ ละยัง เป็ น การสร้า งกระบวนการเรีย นรู้ข อง
คณะกรรมการผู้บ ริห าร ฝ่า ยจัด การและสมาชิก สหกรณ์ ใ นการพัฒ นาช่ อ งทางการตลาดสํา หรับ ผลไม้
ยางพารา และบริการของสหกรณ์ในทิศทางทีเ่ อือ้ ต่อสมาชิกและชุมชนอีกด้วย
การเรียนรูร้ ว่ มกันของนักวิจยั ภายใต้การสนับสนุ นของผูท้ รงคุณวุฒแิ ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทําให้
การดําเนินโครงการเป็ นไปด้วยดี แม้ว่าบางครัง้ จะมีอุปสรรค แต่นักวิจยั ทีมที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่สหกรณ์
การเกษตรบ้านค่าย จํากัด และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกคนก็ได้ช่วยเหลือกันจนผ่านไปได้ดว้ ยดี จึงหวังเป็ นอย่างยิง่
ว่าการดําเนินการวิจยั ของโครงการนี้ จะนําไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็ นสหกรณ์
เชิงคุณค่าอย่างแท้จริง
ใคร่ขอขอบพระคุณ ผูอ้ ํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ผูอ้ ํานวยการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ ผูท้ รงคุณวุฒทิ ใ่ี ห้ขอ้ แนะนํา และนักวิจยั ทุกท่าน เจ้าหน้าทีส่ ถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะและสนับสนุ นการดําเนินโครงการวิจยั มาโดยตลอด หากมีขอ้ แนะนํ า
ประการใด ผูว้ จิ ยั ยินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณ

หัวหน้าโครงการวิจยั
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สารบัญ
หน้ า

.

คํานํา
บทสรุปผูบ้ ริหาร
บทที่ 1 บทนํา
ความสําคัญของปญั หา
คําถามวิจยั
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
ผลกระทบทีค่ าดว่าจะได้รบั
กรอบแนวคิดการวิจยั
กระบวนการดําเนินการวิจยั
แผนการดําเนินงาน
บทที่ 2 ผลการดําเนินการวิจยั
การดําเนินงานในรอบปี
โครงการจัดทําฐานข้อมูลสมาชิก
โครงการพัฒนาผูน้ ํากลุ่มสมาชิกสายเลือดใหม่
โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตในพืชเศรษฐกิจโดยใช้มลู สุกร
กิจกรรมเรียนรูร้ ะบบบริหารจัดการสหกรณ์ การสร้างเอกภาพในการ
ทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการ
จากผลการจัดเวทีเรียนรู้
บทที่ 3 ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั
การปรับโครงสร้างการบริหาร
การขับเคลื่อนเครือข่ายและการกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายกลุ่ม
แผนผังเครือข่ายกลุ่ม
โครงการศูนย์เรียนรูแ้ ปลงทดลองเพือ่ ลดต้นทุนทางการเกษตร
โครงการฐานข้อมูลอาชีพ ณ จุดบริการสินเชื่อ
โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อและการตลาด
โครงการผลิตและจําหน่ายนํ้าสกัดมูลสุกร
โครงการตรวจสุขภาพประจําปี
โครงการเรียนรูส้ นับสนุนโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
โครงการปรับปรุงเว็ปไซด์ของสหกรณ์
การจัดทําแผนทีก่ ลยุทธ์
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1
3
3
3
3
4
4
5
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9
10
12
12
13
14
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16
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17
17
17
17
18
18

สารบัญต่ อ
บทที่ 4 ข้อค้นพบจากการวิจยั
แนวทางการให้ความรูแ้ ก่สมาชิก
แนวทางการพัฒนากระบวนทัศน์คณะกรรมการ
แนวทางการพัฒนาฝา่ ยจัดการ
การบริหารด้านเงินทุน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แนวทางการสํารวจข้อมูล
ความรูใ้ หม่ทไ่ี ด้รบั จากการวิจยั
แนวทางในการดําเนินงานของสหกรณ์ในระยะต่อไป
แผนทีก่ ลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย
บทที่ 5 ภาคผนวก
โครงการจัดทําฐานข้อมูลของสมาชิก
โครงการพัฒนาผูน้ ํากลุ่มสมาชิกสายเลือดใหม่
แบบสอบถามฐานข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
ปี 2553
ผลการสํารวจฐานข้อมูล
โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจโดยใช้มลู สุกร
กระบวนการดําเนินการวิจยั ในรอบ 1 ปี (15 ส.ค. 52 – 14 ส.ค. 53)

โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม

19
19
19
19
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20
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27
31
39
41

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.1
ธุรกิจของสหกรณ์
1.2
ตารางแผนการดําเนินงาน
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หน้ า
1
5

สารบัญรู ป
รูปที่
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.1

ภาพความฝันสหกรณ์ในอนาคตของสหกรณ์
กรอบคิดการพัฒนาสหกรณ์ตวั แบบเชิงคุณค่า
ขั้นตอนกระบวนการดําเนินการวิจยั
การพัฒนาโจทย์วิจยั
แผนที่กลยุทธ์สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการจัดทําฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
อบรมสายเลือดใหม่
ระดมความคิดสายเลือดใหม่
ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการพัฒนาผูน้ าํ สายเลือดใหม่
อบรมทํานํ้าสกัดมูลสุ กร
สาธิตการทํานํ้าสกัดมูลสุ กร
แผนผังการบริ หารองค์กรใหม่
การจัดตั้งเครื อข่ายกลุ่ม
การจัดตั้งเครื อข่ายกลุ่ม
การจัดตั้งเครื อข่ายกลุ่ม
การจัดตั้งเครื อข่ายกลุ่ม
แผนผังเครื อข่ายกลุ่ม 28 กลุ่ม
แผนที่กลยุทธ์
ผังวิสยั ทัศน์ของสหกรณ์
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ก
บทสรุ ปผู้บริหาร
การดําเนิ นการวิจยั การพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า : กรณี สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
จังหวัดระยอง ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั ภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคลื่ อนการพัฒนาสหกรณ์ และ
การค้าที่เป็ นธรรม” โดยการสนับสนุ นของสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) และความร่ วมมือ
ระหว่างสถาบัน วิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ทาํ หน้าที่ เ ป็ นพี่เ ลี้ ยงให้คาํ แนะนํากับ
สหกรณ์ เพื่อร่ วมปฏิบตั ิการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบการสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับการขับเคลื่ อนการพัฒนาสหกรณ์ การเกษตรให้เป็ นสหกรณ์ เชิ งคุ ณค่าที่ แท้จริ ง หา
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาระบบการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้สามารถแก้ปัญหา ให้กบั สมาชิก สร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารและสมาชิกสหกรณ์ในการพัฒนาช่องทางการตลาดสําหรับผลไม้ ยางพารา
และบริ การของสหกรณ์ในทิศทางที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพของสมาชิกและชุมชน
สําหรับการดําเนินการภายใต้ระยะเวลา 1 ปี ได้มีการดําเนินงานวิจยั เริ่ มด้วย การประชุมระหว่าง
ทีมวิจยั กับผูป้ ระสานงานเพื่อพัฒนาโจทย์วิจยั เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการทําความเข้าใจ และดําเนิ นการ
ร่ ว มจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยการจัดกิ จกรรมระดมความคิ ดจากกรรมการผูบ้ ริ หาร ร่ วมกับฝ่ ายเจ้าหน้าที่
สหกรณ์และผูป้ ระสานงาน ได้นาํ ข้อสรุ ปจากการระดมความคิดเพื่อให้ผปู ้ ระสานงานร่ วมวิเคราะห์ปรับปรุ ง
เพื่อทํากิจกรรมสนองตอบปัญหาการวิจยั และพัฒนาขึ้นเป็ นโครงการ การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงานของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้จดั ทําโครงการจัดทําฐานข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ และทําการออกแบบและทดสอบ
แบบสอบถามเพื่อปรั บปรุ งแก้ไข จัดทําโครงการพัฒนาผูน้ ํากลุ่มสมาชิ กสายเลื อดใหม่ จัดประชุ มกลุ่ม
สมาชิกเพื่อเปิ ดเวทีให้สมาชิกระดมความคิดเห็น เพื่อให้สหกรณ์ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้มาก
ขึ้น การจัดอบรมการทํานํ้าสกัดมูลสุ กรให้กบั สมาชิกที่สนใจ และพัฒนาเป็ นสวนต้นแบบ การจัดการเรี ยนรู ้
ระบบบริ หารจัดการสหกรณ์ “การสร้างเอกภาพในการทํางานร่ วมกันอย่างบูรณาการสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์”
การพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิ งคุณค่าดังกล่าว จะประกอบด้วยการดําเนิ นการภายใต้ทีมพี่เลี้ยงจากสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ โดยมีเป้ าหมายในการดําเนินการ 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนแรก : การปรับเปลี่ยนความคิดในการขับเคลื่อนการดําเนิ นงานสหกรณ์ให้เป็ นไปภายใต้
กรอบคิดการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการของคน 3 ฝ่ าย โดยจะดําเนิ นการภายใต้ทีมพี่เลี้ยงจากสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู ้ของศูนย์เรี ยนรู ้สหกรณ์
ขั้นตอนที่สอง : การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการสหกรณ์ ให้เกิดความเข้มแข็งและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิ กและชุ มชน โดยจะประกอบได้ดว้ ยการจัดทําแผนธุ รกิจสหกรณ์ภายใต้ทีมพี่เลี้ยง การ
ดําเนินการตามแผนธุรกิจและการติดตามประเมินผล
ซึ่งกระบวนการดําเนินการวิจยั จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1: การประชุมหารื อระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และทีมวิจยั สหกรณ์เพื่อวาง
กรอบแนวทางการวิจยั
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ขั้นตอนที่ 2: การวางแผนเรื่ องการเรี ยนรู ้จาํ แนกตามเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 3: การดําเนินการจะประกอบด้วย
3.1 การวางแผนธุรกิจสหกรณ์ภายใต้ทีมพี่เลี้ยงจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
3.2 การดําเนินการตามแผนธุรกิจ แผนการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 4: การติดตามประเมินผลและถอดบทเรี ยนเพือ่ ให้ทราบผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจาก
การวิจยั
ผลการวิจัยเป้าหมายโครงการ
- เพื่อพัฒนาตัวแบบการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์
การเกษตรให้เป็ นสหกรณ์เชิงคุณค่าที่แท้จริ ง
ผลงานทีค่ าดหวัง ได้ตวั แบบการบริ หารจัดการ มีผนู ้ าํ สหกรณ์ที่มีคุณค่า เป็ นองค์กรพึ่งพาตนเอง ได้แนวทาง
ปฏิบตั ิที่ดีของการสร้างคุณค่าในรู ปแบบของสหกรณ์อย่างแท้จริ ง
- เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาระบบการดําเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์ให้สามารถแก้ ปั ญหา
ให้กบั สมาชิกโดยเฉพาะกลุ่มที่ทาํ สวนยางและกลุ่มผลไม้
ผลงานที่คาดหวัง ได้ตวั แบบกลุ่มธุรกิจจากสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น เกิดกระบวนการคิดที่เป็ นระบบ ในการ
แก้ปัญหาการบริ หารผลผลิตอย่างครบวงจร ปรับเปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกรสมาชิกในการผลิตโดยมุ่งลด
ต้นทุนการผลิต ไม่มุ่งใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว
- เพื่อสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ ของผูบ้ ริ หารและสมาชิ กสหกรณ์ ในการพัฒนาช่ องทางการตลาด
สําหรับผลไม้ ยางพารา และบริ การของสหกรณ์ในทิศทางที่เอื้อต่อสมาชิก และชุมชน
ผลงานที่คาดหวัง เกิ ดการเรี ยนรู ้ ของผูบ้ ริ หารและจากสมาชิ กสายเลือดใหม่ เกิ ดเวทีเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการประกอบอาชี พ โดยใช้เครื อข่ายกลุ่มทั้ง 28 กลุ่ม ได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล
และความรู ้ที่จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการบริ การสมาชิกได้อย่างหลากหลายและสนองความต้องการ
ของสมาชิกและชุมชน
ข้ อค้ นพบการวิจัย
แม้วา่ สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด จะได้จดั ตั้งมาตั้งแต่ปี 2517 มานับถึงปี นี้ เป็ นเวลา 36 ปี
แล้ว ภาพรวมที่ปรากฏดูเหมือนว่ากิจการของสหกรณ์ที่ได้ดาํ เนินการมาตลอดนั้นได้พฒั นาก้าวหน้าไปอย่าง
มาก แต่ความจริ งแล้วต้องยอมรับว่า ผูบ้ ริ หารของสหกรณ์ยงั ขาดแนวคิดเชิ งกระบวนทัศน์ในการกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน การขาดความร่ วมมือร่ วมใจของมวลสมาชิก การ
ขาดความสนใจในการมีส่วนร่ วมในการทําธุรกิจกับสหกรณ์ สมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่ขาดจิตสํานึ กใน
ความเป็ นเจ้าของ มีปัญหาทางเศรษฐกิจอยูม่ ากรวมทั้งคุณภาพชีวิตยังไม่อยูใ่ นระดับมาตรฐานเท่าที่ควร จาก
การศึกษาพอจะสรุ ปได้วา่
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1. แนวทางการให้ความรู ้ แก่สมาชิ ก การเรี ยนรู ้ร่วมกันทําให้ทราบว่ามีความจําเป็ นต้องให้ความรู ้
และเทคโนโลยีดา้ นการผลิตเพื่อลดต้นทุนและพัฒนาการประกอบอาชี พสวนผลไม้และยางพาราที่มีคุณภาพ
ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจเรื่ องความร่ วมมือพึ่งพาและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน การพัฒนาแหล่งข้อมูลทางการ
ผลิต จัดทําแบบสอบถามข้อมูลจากสมาชิกที่มาใช้บริ การกับสหกรณ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกเพื่อให้
สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น จัดวิทยากรอบรมเพื่อส่ งเสริ มความรู ้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพของสมาชิก
ด้วยการส่ งเสริ มอาชีพที่สามารถทําในท้องถิ่นของตนเอง จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก เพื่อช่วยเหลือในการ
เป็ นอยูข่ องสมาชิก สหกรณ์ควรเพิ่มธุรกิจส่ งเสริ มอาชีพและบริ การ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ดา้ นการเกษตร
หรื อการผลิตอื่น ๆ ไปให้คาํ แนะนําสมาชิ กให้มีความรู ้สามารถผลิตสิ นค้าได้คุณภาพที่ตลาดมีความต้องการ
เพื่อเพิม่ มูลค่าของผลผลิต
2. คณะกรรมการดําเนิ นการยังต้องปรับกระบวนทัศน์และกรอบคิดเรื่ องการขับเคลื่อนสหกรณ์
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ ซึ่ งมีการแข่งขันสู ง ตลอดจนการมองทิศทางการพัฒนาสหกรณ์แบบองค์รวมให้
มากขึ้น ให้สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กบั สหกรณ์อย่างยัง่ ยืน
3. ฝ่ ายจัดการ ได้แก่ผจู ้ ดั การและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จากสภาพความเป็ นจริ งพบว่าฝ่ ายจัดการนั้นมี
ศักยภาพและความพร้อมในการบริ หารงานแต่ยงั ขาดระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ขาดแนวคิดและ
ความรู ้ที่เป็ นทักษะในการบริ หารงานให้บรรลุเป้ าหมายและมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์บางคนยังขาดความสนใจ
กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง สหกรณ์จะต้องพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้กบั ฝ่ ายจัดการโดยการเรี ยนรู ้
แบบมีส่วนร่ วม ทํางานเป็ นทีม ควรส่ งเสริ มบุคลากรของสหกรณ์ให้ได้รับการอบรม เพื่อให้มีความรู ้เพิ่มขึ้น
ในงานด้านต่าง ๆ โดยผ่านการสนับสนุนจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเป็ นมือ
อาชีพ
4. ด้านเงินทุน พบว่าสหกรณ์มีเงินทุนจํานวนหนึ่ งที่เป็ นส่ วนเหลือ แต่สหกรณ์ยงั ขาดความเชื่อมโยง
ที่จะใช้ประโยชน์จากเงินทุนภายในขบวนการ เพื่อการเอื้อประโยชน์ให้แก่สมาชิก โดยการหาแนวทางการ
สํารวจข้อมูลฐานอาชี พของสมาชิ กอย่างแท้จริ งเพื่อพัฒนาสู่ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจในการให้บริ การ
ด้านเงินทุนแก่สมาชิกหรื อเครื อข่าย
5. ระบบการบริ ห ารจัด การ สหกรณ์ ย งั ไม่ มี ก ารนํา เอาระบบการบริ ห ารจัด การที่ ทนั สมัย มาใช้
โดยมากมักจะบริ หารจัดการเพียงให้อยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ หรื อ
ตามคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ มักไม่มีการวางแผน ไม่มีการจัดโครงสร้างองค์กรและ
ระบบงานเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและบริ การของสหกรณ์ เพื่อการเข้าถึงสมาชิกและชุมชน ขาดระบบ
สารสนเทศที่ทนั สมัยมาช่วยสนับสนุนการดําเนิ นงาน การตรวจทาน ติดตาม ตรวจสอบและประกอบการ
ตัดสิ นใจ บนฐานข้อมูลอย่างแท้จริ ง การปรับปรุ งเว็ปไซด์ของสหกรณ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
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สรุปผลงานทีไ่ ด้ จากการวิจัยและข้ อเสนอในการวิจัยต่ อไป
ผลงานวิจยั ได้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และก่ อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในการบริ หารจัดการ
สหกรณ์ และการสร้ างเครื อข่ายกลุ่มและธุ รกิ จ แต่สิ่งที่ สหกรณ์ ควรจะมี คือการปรั บโครงสร้ างการ
บริ ห ารงานโดยมี ที ม ที่ ป รึ ก ษาโครงการต่ าง ๆ และที ม กลยุท ธ์ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง ความจํา เป็ นในการ
บริ หารงานเพื่อให้เกิดคุณค่ากับสหกรณ์และสมาชิก การขับเคลื่อนการกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านเครื อข่าย
กลุ่มสายเลือดใหม่ โดยการปลูกจิตสํานึ กความร่ วมมือจากสมาชิ กและพัฒนาระบบการสื่ อสารสองทาง
เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้นทั้ง 3 ฝ่ าย คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและสมาชิก การพัฒนา
ฐานข้อมูลอาชีพของสมาชิกภายใต้การมีส่วนร่ วม เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจเชิงนโยบาย โดย
การทําการสํารวจข้อมูลเฉพาะเรื่ อง ๆ ไป เพื่อให้การดําเนิ นงานได้สนองความต้องการของสมาชิกอย่าง
แท้จริ ง การดําเนินการสวนต้นแบบยางพารา ผลไม้ มันสําปะหลัง เพื่อพัฒนาเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ของเกษตรกร
สมาชิกและชุมชน ภายใต้ผเู ้ ชี่ยวชาญ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพในอนาคต การปรับกระบวนการ
บริ หารจัดการสหกรณ์อย่างมีแบบแผนด้วยกระบวนการจัดทําแผนที่กลยุทธ์และแผนธุรกิจ การปรับปรุ ง
โครงสร้ างการบริ หารจัดการที่ เ อื้ อต่อการพัฒนาสหกรณ์ การบริ ห ารจัดการโซ่ อุปทานสําหรั บธุ รกิ จ
สหกรณ์ การเชื่อมโยงสิ นเชื่อกับการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าธุ รกิจ การปลูกจิตสํานึ กสมาชิก ให้สนใจมาร่ วม
อุดหนุ นสิ นค้าหรื อบริ การของสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ภายใต้โครงการเชื่ อมโยงสิ นเชื่ อและการตลาด การ
ผลิตและจําหน่ ายนํ้าหมักมูลสุ กร เพื่อพัฒนาธุ รกิ จใหม่ เพิ่มรายได้ให้แก่สหกรณ์และลดต้นทุนด้านการ
ผลิตให้สมาชิ ก และตอบสนองการบริ การที่สมาชิ กต้องการ การตรวจสุ ขภาพประจําปี ให้กบั สมาชิ กที่
ได้รับการจัดชั้น ในวันประชุมกลุ่มหรื อวันสําคัญต่าง ๆ ให้กบั สมาชิกเพื่อเป็ นสวัสดิการและสร้างขวัญ
กําลังใจให้แก่สมาชิกและครอบครัว
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความสํ าคัญของปัญหา
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 โดยผูร้ ิ เริ่ ม จํานวน 15 กลุ่ม มีสมาชิก 779
คน มีทรัพย์สิน 4,000,674 บาท มีทุนเรื อนหุ น้ 451,350 บาท มีเงินสํารอง 337,010 บาท มีทุนอื่น ๆ 67,260 บาท
มีกาํ ไรสุ ทธิรอการจัดสรร 82,967 บาท รวมมีทุนดําเนินงานแรกเริ่ ม 938,587 บาท
ปั จจุบนั ปี บัญชี 2551 สหกรณ์มีทุนดําเนิ นงาน 253 ล้านบาท มีสมาชิกจํานวน 2,347 คน สังกัด 28
กลุ่ม มีพ้นื ที่ดาํ เนินงาน 7 ตําบล มีรายได้จากการดําเนินงาน 125,371,161.13 บาท มีกาํ ไรสุ ทธิ 5,740,498.34
บาท สมาชิ กส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ผลผลิตของสมาชิ กที่ สําคัญ ได้แก่
ยางพารา ผลไม้ ข้าว และอื่น ๆ
ธุรกิจของสหกรณ์ในปัจจุบนั ได้แก่ ธุรกิจสิ นเชื่อ ธุรกิจซื้อ ธุรกิจขาย มีรายละเอียดในตาราง
ธุรกิจ
ปี 2550
ปี 2551
1. สมาชิก (คน)
2,269
2,347
2. ทุนดําเนินงาน (ล้านบาท)
233.391
253.776
3. รายได้รวม
64.002
125.371
4. รายได้ธุรกิจสิ นเชื่อ
8.313
9.235
5. รายได้ธุรกิจซื้อ (ปุ๋ ย ยาปราบ วัสดุการเกษตร)
55.689
115.725
6. รายได้ธุรกิจขาย (ข้าวเปลือก)
0.00
.300
7. อื่น ๆ
0.00
0.00
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงธุรกิจของสหกรณ์
ปั จจุบนั สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด ได้ดาํ เนินกิจการตั้งแต่แรกตั้ง จนถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา
35 ปี ได้เกิดภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม จากสังคมเกษตรไปสู่ สังคมอุตสาหกรรม ทําให้วิถีชีวิตของสมาชิก
สหกรณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ทําให้สมาชิกของสหกรณ์บางส่ วนไม่สนใจคุณค่าสหกรณ์ โดยคิดว่าสหกรณ์เป็ นเพียง
สถาบันด้านเงินทุนเพียงอย่างเดียว ไม่ต่างจากธนาคารพานิชอื่น ๆ หรื อโรงรับจํานําโฉนดที่ดินเท่านั้น อีกทั้งยังเกิด
สภาวะหรื อความไม่เข้าใจในเรื่ องของ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ซึ่ งถือเป็ นแก่นแท้ของสหกรณ์ จึง
เป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดปัญหาการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมและกิจการของสหกรณ์ มีทศั นคติที่เห็นสหกรณ์เป็ นที่พ่ ึงทาง
การเงิน ดอกเบี้ยถูกเท่านั้น ไม่เห็นในคุณค่าของสหกรณ์มากขึ้นเป็ นลําดับเรื่ อยมา จนมีแนวโน้มว่า หากปล่อยทิ้งไว้
จะเป็ นปั ญหาใหญ่ต่อไปในอนาคต และจากการร่ วมระดมความคิดของผูน้ าํ กลุ่ม สรุ ปถึงมุมมองว่า กรรมการ ผูน้ าํ
กลุ่ม ส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ความสามารถในการบริ หารงาน ขาดอุดมการณ์ ไม่เสี ยสละ ไม่เข้าใจในสถานภาพใน
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการ มีทศั นคติหรื อ ความคิดที่ยงั ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาล
สมัย เจ้าหน้าที่ขาดการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุ งการทํางานให้ดีกว่าที่เป็ นอยูซ่ ่ ึ งล้วนแล้วมีทศั นคติแตกต่าง
กันไปโดยยังไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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สมาชิ กของสหกรณ์ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม เป็ นอาชี พหลัก ประกอบด้วยพืช
เศรษฐกิจของชุมชนหลายชนิ ด เช่น ยางพารา คิดเป็ นร้อยละ 60 ผลไม้คิดเป็ นร้อย 15 ข้าวคิดเป็ นร้อยละ 15
และอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 10 ของผลผลิตสมาชิกทั้งหมด
แต่ในสภาพปั จจุบนั สมาชิกของสหกรณ์ ส่ วนใหญ่ประสบปั ญหาทางด้านการผลิต โดยเฉพาะมี
ต้นทุนราคาปุ๋ ย ยาเคมีสูงมากขึ้น ทําให้สมาชิกของสหกรณ์ ประสบปั ญหาการมีรายได้ที่ลดลง ทําให้สมาชิก
ของสหกรณ์ได้รับผลกระทบและประสบความเดือดร้อนในวงกว้าง นอกจากปั ญหาราคาผลผลิตตกตํ่าแล้ว
สมาชิ กยังประสบปั ญหา ในการถูกเอาเปรี ยบจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่ งเป็ นปั ญหาซํ้าซากที่สหกรณ์ทราบดี แต่
เนื่ องจากสหกรณ์ ยังขาดความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ ในเรื่ องการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ งหากสหกรณ์
ยังไม่ได้มีการแก้ปัญหาหรื อไม่ได้รับการสนับสนุ นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านต่าง ๆ ก็
ยากที่จะประสพผลสําเร็ จในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กบั สมาชิกได้ ส่ วนเรื่ องของผลไม้ มักประสบปัญหาก็คือ
ผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัวในช่วงสั้นๆ ปริ มาณไม่สมั พันธ์กบั ความต้องการ ส่ งผลทําให้ราคาตกตํ่า สาเหตุ
ส่ วนใหญ่สมาชิ กขาดการพัฒนาการแปรรู ปผลผลิตขั้นต้น ขาดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ผลไม้ ให้ได้มาตรฐาน หรื อตาม ความต้องการของตลาด ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตยาง
ดิบ ผลไม้ หรื อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้ ที่เหมาะสม มีประสิ ทธิภาพสู ง ขาดการจัดการด้าน
การตลาด
จากการที่ผนู ้ าํ สหกรณ์ได้มีโอกาสติดตามการดําเนิ นงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในเวที
เรี ยนรู ้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในเวทีประชุ มใหญ่ของชุ มนุ มสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนที่ จงั หวัด
จันทบุรี และเห็นว่าสถาบันฯ มีแนวทางที่จะสนับสนุ นสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งบนหลักการพึ่งพาตนเอง
ดังนั้นเมื่ อมี โอกาสจึ งได้จ ัดให้มีเวที เ รี ยนรู ้ ระหว่างประธานกลุ่ ม กรรมการ และฝ่ ายจัดการเมื่ อวันที่ 25
พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ซึ่ งมีขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับภาพฝันในอนาคตของสหกรณ์ (รู ปที่ 1) โดยที่ประชุมมี
ความเห็ นตรงกันว่าสหกรณ์ ควรจะได้มีโครงการความร่ วมมื อระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กับ
สหกรณ์ การเกษตรบ้านค่าย จํากัด ที่ ร่วมปฏิบตั ิ การวิจยั แบบมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ แก่
บุคลากรทั้งในระดับแกนนําสมาชิก กรรมการ ฝ่ ายจัดการ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนการบริ หาร
จัดการอย่างเป็ นระบบและมีแบบแผน ที่จะทําให้สหกรณ์มีกระบวนการทํางานที่มีบริ การในทิศทางที่เอื้อต่อ
การประกอบอาชีพของสมาชิกและชุมชน

รู ปที่ 1 ภาพความฝันในอนาคตของสหกรณ์(เวทีเรี ยนรู ้ระหว่างประธานกลุ่ม กรรมการ และฝ่ ายจัดการเมื่อ
25 พ.ค. 52)
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2. คําถามการวิจัย
2.1 ทําอย่างไรบุคลากรสหกรณ์จึงจะเข้าใจในคุณค่า หลักการ วิธีการสหกรณ์ และเข้ามามีส่วนร่ วม
อย่างเหมาะสม เกื้อหนุนการพัฒนาสหกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและชุมชน
2.2 ทําอย่างไรสหกรณ์จึงจะสามารถดําเนิ นธุ รกิจให้บริ การแก่สมาชิ กชาวสวนยางพารา และสวน
ผลไม้ ในทิศทางที่เกื้อหนุนการประกอบอาชีพของสมาชิกอย่างยัง่ ยืนภายใต้การค้าเสรี ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาตัวแบบการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์
การเกษตรให้เป็ นสหกรณ์เชิงคุณค่าที่แท้จริ ง
3.2 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาระบบการดําเนิ นธุรกิจของสหกรณ์ให้สามารถแก้ ปั ญหา
ให้กบั สมาชิกโดยเฉพาะกลุ่มที่ทาํ สวนยางและกลุ่มผลไม้
3.3 เพื่อสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารและสมาชิกสหกรณ์ในการพัฒนาช่องทางการตลาด
สําหรับผลไม้ ยางพารา และบริ การของสหกรณ์ในทิศทางที่เอื้อต่อสมาชิก และชุมชน
4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
4.1 ได้ตวั แบบการเรี ยนรู ้แก่ผนู ้ าํ กลุ่มและฝ่ ายจัดการสหกรณ์ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนสหกรณ์ใน
ฐานะองค์การพึ่งพาตนเอง
4.2 ได้ตวั แบบสําหรับระบบธุรกิจสหกรณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในการแก้ปัญหาอาชีพของสมาชิก
และชุมชน
4.3 ได้แนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับการพัฒนาช่องทางการตลาดสําหรับผลไม้ ยางพารา และบริ การของ
สหกรณ์ในทิศทางที่เอื้อต่อสมาชิกและชุมชน
4.4 สหกรณ์มีเครื อข่ายธุรกิจที่จะหนุนเสริ มการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน
5. ผลกระทบทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
5.1 ช่วยปรับกระบวนทัศน์ผนู ้ าํ และฝ่ ายจัดการสหกรณ์การเกษตรในการบริ หารจัดการสหกรณ์บน
หลักการพึ่งพาและร่ วมมือกัน
5.2 สร้ างการเปลี่ยนแปลงในบริ บทสหกรณ์ การเกษตรจากที่เป็ นเครื่ องมื อของรั ฐในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม มาเป็ นบริ บทในการเป็ นกลไกของสมาชิ กและชุ มชนที่จะมาใช้สหกรณ์การเกษตรใน
การ แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมร่ วมกัน
5.3 มีแนวทางสําหรับช่องทางการตลาดใหม่ที่ใช้เครื อข่ายธุรกิจในแนวราบ ซึ่งจะสามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นธุ รกิ จสหกรณ์ การเกษตร อันจะนํามาซึ่ งการช่ วยแก้ปัญหาในการประกอบอาชี พ
ชาวสวนผลไม้ได้ดีกว่าเดิม
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6. กรอบแนวคิดการวิจัย
การดําเนินการวิจยั การพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า : กรณี สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด ใน
ที่น้ ี จะเป็ นไปในรู ปแบบของการพัฒนากระบวนการดําเนิ นการของสหกรณ์ในบริ บทของการเป็ นองค์การ
ธุรกิจพึ่งพาตนเอง (Self help Organization) ซึ่งการดําเนินงานของสหกรณ์ตอ้ งเป็ นไปภายใต้กระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของสมาชิกและเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน
การพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิ งคุณค่าดังกล่าว จะประกอบด้วยการดําเนิ นการภายใต้ทีมพี่เลี้ยงจาก
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในการดําเนินการ 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนแรก : การปรับเปลี่ยนความคิดในการขับเคลื่อนการดําเนิ นงานสหกรณ์ให้เป็ นไปภายใต้
กรอบคิดการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการของคน 3 ฝ่ าย ดังรู ปที่ 2 โดยจะดําเนินการภายใต้ทีมพี่เลี้ยงจาก
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู ้ของศูนย์เรี ยนรู ้สหกรณ์
ขั้นตอนที่สอง : การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการสหกรณ์ ให้เกิดความเข้มแข็งและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกและชุ มชน โดยจะประกอบไปด้วยการจัดทําแผนธุ รกิจสหกรณ์ภายใต้ทีมพี่เลี้ยง การ
ดําเนินการตามแผนธุรกิจและการติดตามประเมินผล

ขั้นที่ 1:
การปรับเปลี่ยนความคิดในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้
กระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน
เริ่ มต้น

กระบวนการวิจยั

ตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า
การมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารจัดการ
ของคน 3 ฝ่ าย

ศูนย์การเรี ยนรู้

ขั้นที่ 2: สหกรณ์
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
สหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง
และ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก

การจัดทํา
แผนธุรกิจ

การ
ดําเนินการ
ตามแผน

การติดตาม
ประเมินผล

การมีส่วนร่ วม
ประสิ ทธิผล
บริ การเพื่อประโยชน์
แก่
สมาชิกและชุมชน
ช่องทางการตลาดใหม่
สําหรับผลไม้/ยางพารา

รู ปที่1.2 กรอบคิดการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า
7. กระบวนการดําเนินการวิจัย
กระบวนการดําเนินการวิจยั จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1: การประชุมหารื อระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และทีมวิจยั สหกรณ์เพื่อวาง
กรอบแนวทางการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2: การวางแผนเรื่ องการเรี ยนรู ้จาํ แนกตามเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 3: การดําเนินการจะประกอบด้วย
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3.1 การวางแผนธุรกิจสหกรณ์ภายใต้ทีมพี่เลี้ยงจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
3.2 การดําเนินการตามแผนธุรกิจ แผนการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 4: การติดตามประเมินผลและถอดบทเรี ยนเพือ่ ให้ทราบผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจาก
การวิจยั

รู ปที่ 1.3 ขั้นตอนกระบวนการดําเนินงานวิจยั
8. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การประชุมหารื อ/วางแผน
2. การดําเนินการศูนย์เรี ยนรู ้
3. การจัดทําแผนธุรกิจภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่ วม
4. การดําเนินงานตามแผนธุรกิจ
5. การร่ วมเวทีรายงานความก้าวหน้า
6. การประเมินผล
7. การนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์
ตารางที่ 1.2 แผนการดําเนินงาน

เดือนที่
6 7

1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงานวิจยั
การดําเนินงานในรอบปี
การดําเนินการโครงการพัฒนาสหกรณ์ตน้ แบบเชิงคุณค่า : กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย
จํากัด เริม่ ต้นจากการประชุมพัฒนาโจทย์วจิ ยั ซึ่งทางสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย ได้ช้แี จงปญั หาและ
เป้าหมายของสหกรณ์ ท่ตี ้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปญั หาที่สหกรณ์ ประสบ ได้แก่ การขาด
นักวิชาการ ข้อมูลทางวิชาการ มาช่วยหนุ นเสริมในการดําเนินงานประกอบกับความต้องการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการ ตลอดจนสมาชิก ให้มคี วามเข้าใจ หลักการ อุดมการณ์ วิธกี ารสหกรณ์
และเข้ามามีสว่ นร่วมกับสหกรณ์ตามความเหมาะสม เพือ่ ก่อให้เกิดการเกือ้ หนุนในการพัฒนาสหกรณ์เพือ่
ประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนต่อไปนัน้ ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะห์สหกรณ์แล้วพบว่า สหกรณ์มจี ุดแข็งใน
เรือ่ งการบริหารงานทีป่ ราศจากการทุจริต ไม่มผี ลประโยชน์รว่ มกันของคณะกรรมการ และความไว้วางใจ
ซึง่ กันและกัน
ผลผลิตที่สําคัญของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรบ้านค่าย ได้แก่ ยางพารา รองลงมา ได้แก่
ผลไม้ต่างๆ เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ซึ่งจากการระดมความคิด พบว่า สหกรณ์ยงั ขาดฐานข้อมูลของ
สมาชิก ทีจ่ ะช่วยให้สหกรณ์หนุ นเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกและการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ใน
ทิศทางทีเ่ อือ้ ต่อการประกอบอาชีพของสมาชิก อันจะส่งผลต่อการยกระดับรายได้และความเป็ นอยู่ของ
สมาชิกและชุมชนได้ อีกทัง้ สหกรณ์มคี วามต้องการพัฒนาบุคลากรทัง้ 3 ฝ่าย ได้แก่ ประธานกลุ่มและ
สมาชิก ฝ่ายจัดการและกรรมการ ในการมีส่วนร่วมกับสหกรณ์อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความรูค้ วาม
เข้าใจในการดําเนินงานของสหกรณ์ ซึง่ หากบุคลากรทัง้ 3 ฝา่ ย มีการปรับกระบวนทัศน์ในการขับเคลื่อน
งานสหกรณ์เพื่อประโยชน์ ของสมาชิกและชุมชนบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันแล้ว สหกรณ์ก็จะมี
ความเข้มแข็งและเป็ นทีพ่ ง่ึ ให้แก่สมาชิกและชุมชนได้อย่างแท้จริง
ต่อมา สหกรณ์ การเกษตรบ้านค่าย จํากัด ได้จดั
ประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งประธานสหกรณ์ รอง
ประธาน กรรมการ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ และบุคลากร
ของสหกรณ์ ร่ ว มกับ ประธานกลุ่ ม นั ก วิช าการ
สหกรณ์ และสถาบันวิชาการสหกรณ์ เพื่อชี้แจง
และทําความเข้าใจในการดําเนินโครงการวิจยั ซึ่ง
ถือเป็ นขัน้ ตอนแรกในการดําเนินงานวิจยั พร้อม
ทัง้ จัด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานที่ต อบสนองความ
ต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริง
รูปที่ 2.1 การพัฒนาโจทย์วจิ ยั
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โดยทีป่ ระชุมมีการระดมความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นกันอย่างกว้างขวาง สรุปปญั หาทีเ่ กิดกับ
สมาชิกในกลุ่มหลักๆ ได้แก่
1) ปญั หาเรือ่ งการทํานา คือ วัชพืชในนาข้าว นกพิราบกินข้าวในนาและ ปญั หาหอยเชอรี่ และ
2) ปญั หาเรื่องราคาผลไม้ตกตํ่า โดยเกษตรกรก็ได้ทําการแก้ปญั หาโดยการใส่รถเพื่อไปขายที่
กรุงเทพฯ และบางรายแก้ไขโดยการทํามังคุดผิวมันที่มรี าคาสูงกว่ามังคุดปกติ ซึ่งจากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกลับพบว่า เกษตรกรบางรายการทํามังคุดผิวมันกลับทําให้ตน้ ทุนสูงไม่คุม้ ค่า ดังนัน้ ในการ
ทํามังคุดผิวมันต้องรูว้ ่ากลุ่มผูบ้ ริโภคคือใคร และมีความต้องการมากน้อยแค่ไหน เพื่อป้องกันการผลิต
และส่งขายไม่ได้ อันเนื่องมาจากไม่ทราบตลาดเป้าหมายทีแ่ ท้จริง สรุปได้ดงั นี้
1. สหกรณ์มเี ป้าหมาย คือ
1) สมาชิกมีความพึงพอใจในทุกด้าน (การบริหารจัดการของสหกรณ์ ท่จี ะก่ อให้เกิด
ประโยชน์ในด้านการให้บริการสมาชิกในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น การผลิต การลดต้นทุนการ
ผลิต การแก้ปญั หาโรคพืช และการแก้ปญั หาต่าง ๆ)
2) สมาชิกทุกคนรูแ้ ละเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คุณค่าสหกรณ์ หลักและวิธกี าร
และมีจติ สํานึกความร่วมมือในหมูส่ มาชิกและการมีสว่ นร่วมในสหกรณ์
3) การให้บริการอื่น เช่น จัดสัปดาห์ตรวจสุขภาพ
4) มีระบบการเงินที่สร้างระบบการหมุนเวียนด้านการออม การให้กู้ และสวัสดิการแก่
สมาชิกและชุมชนอย่างเหมาะสม
ตัวชีว้ ดั
1) สมาชิกมีความพึงพอใจสหกรณ์ในระดับดี
2) สหกรณ์มเี งินทุนหมุนเวียน ทัง้ นี้ ได้มอบให้ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสหกรณ์เป็ นผูว้ างระบบ
การเงิน โดยพิจารณาปจั จัยความเสีย่ งร่วมด้วย
2. พันธกิจหลัก /หน้าทีห่ ลัก
1) การวางแผนอย่างเป็ นระบบและเกิดจากการมีสว่ นร่วมของสมาชิกอย่างเป็ นระบบ
2) การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานทีเ่ อือ้ ต่อการเป็ นตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า
3) การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
4) การดําเนินงานศูนย์เรียนรูท้ ่จี ะนํ าข้อมูลข่าวสาร/ชุดความรูเ้ ข้าถึงประธานกลุ่มและ
สมาชิก
ผู้ป ระสานงานเสนอแนะให้มีค ณะอนุ ก รรมการฝ่า ยชุ ม ชน และมอบให้ค ณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าทีท่ ุกคนเขียนคําอธิบายลักษณะงาน (Job Description) อีกทัง้ ประธานกลุ่มมีหน้าทีใ่ นการให้
ข้อมูลต่อแก่สมาชิกกลุ่ม ดังนัน้ จึงควรทํา Mind Map กลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่ม สําหรับเป็ นฐานข้อมูล
ของสหกรณ์ต่อไป

โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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3. กลุ่มเป้าหมาย
1) สมาชิกและคนในครัวเรือน
2) ชุมชนในเขตอําเภอบ้านค่าย (วัด โรงเรียน อบต. กลุ่มเกษตรกร สถานีอนามัย และ
เครือข่ายชุมชนหมูบ่ า้ น)
3) กรรมการ / พนักงานสหกรณ์
4) พันธมิตรธุรกิจ
5) สํานักงานสหกรณ์อาํ เภอ / สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด / ผูส้ อบบัญชี ฯลฯ
การจัด ทํ า แผนที่ก ลยุ ท ธ์ โดยได้ นํ า ความคิด เห็น ซึ่ง มีก ารอภิป รายแลกเปลี่ย นมา
ประกอบการจัดทําแผนทีก่ ลยุทธ์ และสรุปได้ดงั ภาพที่ 4

รูปที่ 2.2 แผนทีก่ ลยุทธ์สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
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จากการระดมความคิดและอภิปรายแลกเปลีย่ นกัน มีมติให้ปรับวิสยั ทัศน์ จากเดิม “เป็ นองค์กรที่
เข้มแข็ง มีธุรกิจครบวงจร ใช้หลักธรรมาภิบาลร่วมสานกิจกรรม โดยทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพ
ชีวติ ของสมาชิกและชุมชนอย่างยังยื
่ น“ เปลีย่ นเป็ น วิสยั ทัศน์ใหม่ “เป็ นสหกรณ์ตน้ แบบ สนองความต้องการ
พืน้ ฐานแก่สมาชิกเพือ่ ยกระดับฐานะความเป็ นอยูข่ องสมาชิกและชุมชน”
ภายหลังจากการประชุมชีแ้ จงทําความเข้าใจและการระดมความคิดร่วมกับสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์แล้ว สหกรณ์กไ็ ด้ดําเนินการระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปแผนปฏิบตั งิ านและกิจกรรมทีส่ หกรณ์
ต้องดําเนินการ พร้อมทัง้ จัดทําปฏิทนิ การดําเนินงานในรอบ 1 ปี ซึง่ ขณะนี้ได้ดําเนินงานตามแผนงาน
เพือ่ ตอบโจทย์วจิ ยั จํานวน 3 โครงการ กับอีก 1 กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการจัดทําฐานข้อมูลสมาชิ ก สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด มีกระบวนการทํางาน ดังนี้
การดําเนินการทีผ่ ่านมาของสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั ยังไม่
เคยมีการรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของสมาชิกอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เกิดปญั หาในการ
บริหารงานและการวางแผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ เนื่องจากขาดฐานข้อมูล และเพื่อแก้ปญั หา
ดังกล่าวสหกรณ์จงึ จัดทําโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของสมาชิกขึน้ เพื่อให้เป็ นหมวดหมู่และ
มีระบบ สะดวกในการเรียกใช้ขอ้ มูล และทําให้ทราบถึงปจั จัยทางด้านเศรษฐกิจของสมาชิก ตลอดจนการ
นํ าข้อมูลที่ได้มาสนับสนุ น วางแผนการทํางานและการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ ดังนัน้ สหกรณ์จงึ ได้
จัดทําโครงการจัดทําฐานข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรบ้านค่าย จํากัด ขึ้น ซึ่งมีขนั ้ ตอนการ
ดําเนินงานดัง นี้

รูปที่ 2.3 ขัน้ ตอนการดําเนินงานโครงการจัดทําฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
โดยเริม่ จากการประชุมเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์เพื่อชีแ้ จงทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
และข้อมูลทีต่ อ้ งการสอบถาม หลังจากนัน้ ก็ดําเนินการออกแบบ สอบถามและทําการทดสอบ (Pre-test)
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง นําแบบสอบถามทีไ่ ด้เข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบแบบสอบถามและขอความเห็นชอบ หลังจากนัน้ นํ าแบบสอบถามมาดําเนินการปรับแก้ไขอีก
ครัง้
ขัน้ ตอนต่อมา เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ได้ดาํ เนินการจัดประชุมชีแ้ จงทําความเข้าใจแบบสอบถามและ
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล แก่ประธานกลุ่มและคณะ จํานวน 28 กลุ่ม จํานวนแบบสอบถาม
2,391 ชุด เพือ่ นําไปใช้สาํ รวจสมาชิกในกลุ่ม โดยใช้ระยะเวลา 3 เดือน ต่อมานําข้อมูลทีไ่ ด้มาบันทึก และ
วิเคราะห์ผล ซึ่งกําหนดเป้าหมายในการสํารวจ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูลสมาชิกได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกทัง้ หมด คือ 2,400 คน และได้ดาํ เนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม
2553
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ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการสํารวจข้อมูล
ซึง่ สามารถรวบรวมข้อมูลได้ จํานวน 1,641 ชุด และมี
ปญั หาอุปสรรคในการดําเนินงาน ได้แก่ เจ้าหน้าทีไ่ ปแล้วไม่พบตัวสมาชิกที่สามารถให้ขอ้ มูลได้ อีกทัง้
สมาชิกบางรายไม่อยากให้ขอ้ มูล เพราะกังวลเรือ่ งการเสียภาษี ประกอบกับสมาชิกบางรายอายุมาก อ่าน
หนังสือไม่ออก บางรายไม่ได้ทาํ การบันทึกข้อมูลไว้ ทําให้ตอ้ งทําการประมาณข้อมูลทีไ่ ด้ จึงส่งผลให้ค่าที่
ได้คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริงสูง สมาชิกบางรายไม่เข้าใจแบบสอบถาม และทีอ่ ยู่อาศัยอยู่ห่างไกล
ทําให้ตอ้ งใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างนาน สมาชิกบางรายไม่มที ด่ี นิ ทํากินเป็ นของตนเอง อาทิ เช่าที่
หรือทํากินอยู่ในที่ดนิ ของบิดา มารดา บางรายไม่ตอบแบบสอบถาม อีกทัง้ ประธานกลุ่มบางรายขาด
ความรับผิดชอบในการติดตามแบบสอบถาม ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย และใช้
เวลาเกินกว่าทีว่ างแผนไว้
2. โครงการพัฒนาผูน้ ํากลุ่มสมาชิ กสายเลือดใหม่ มีกระบวนการทํางาน ดังนี้
โครงการพัฒนาผู้นํากลุ่มสมาชิกสายเลือดใหม่ เป็ นการพัฒนาผู้นําและการสร้างเครือข่าย
สหกรณ์เพื่อให้มกี ารเรียนรู้ การพัฒนาตนเองและกลุ่มให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวตั น์
และเพิ่ม พู น ความรู้ ทัก ษะ คุ ณ ธรรมและปลู ก
จิตสํานึกให้คนรุ่นใหม่รกั ในงานสหกรณ์และพร้อม
ที่จ ะเป็ น ผู้ นํ า สายเลื อ ดใหม่ ข องสหกรณ์ อ ย่ า ง
แท้จริง ทัง้ นี้สบื เนื่องมากจากปญั หาของสหกรณ์
การเกษตรบ้านค่าย ซึ่งปจั จุบนั ดําเนินการมาแล้ว
35 ปี มีส มาชิก ทัง้ หมด จํ า นวน 2,400 คน
กระจายอยู่ ใน 7 ตําบล สังกัด 28 กลุ่ม ในท้องที่
อําเภอบ้านค่าย โดยมีประธานกลุ่มเป็ นผู้นํากลุ่ม
ในแต่ละปี จะมีการเลือกตัง้ ประธานกลุ่ม แต่ส่วน
รูปที่ 2.4 อบรมสายเลือดใหม่
ใ ห ญ่ มั ก จ ะ ไ ด้ ป ร ะ ธ า น ก ลุ่ ม ค น เ ดิ ม ขึ้ น ม า
บริหารงาน ทําให้ประธานกลุ่มบางคนขาดความ
สนใจในหน้าที่และบทบาทในการเป็ นผูน้ ํ ากลุ่มใน
การประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ให้เกิด
ความสัมพันธ์ท่ดี ีในกระบวนการสหกรณ์ อีกทัง้
กลุ่มยังไม่มคี ณะกรรมการบริหารกลุ่ม ในการทีจ่ ะ
ได้เ รีย นรู้ก ารบริห ารกลุ่ ม และถ่ า ยทอดงานกัน
ขึน้ มาเป็ นผูน้ ํ ากลุ่มและกรรมการบริหารงานของ
สหกรณ์ ประกอบกับสภาวะปจั จุบนั นี้ยงั มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศทําให้เกิดภาวะ
โลกร้ อ นส่ ง ผลให้ โ ลกมีอุ ณ หภู มิสู ง ขึ้น ส่ ง ผล
รูปที่ 2.5 ระดมความคิดสายเลือดใหม่
กระทบในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรอันใกล้น้ี และมีการแข่งขันทางการค้าโดยการเปิ ดเขตการค้าเสรี
ในภูมภิ าคอาเชี่ยน ทําให้การส่งออกสินค้าทางการเกษตรได้น้อยลง ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์
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เนื่องจากมีตน้ ทุนการผลิตทีส่ งู กว่าและมีการใช้ป๋ ยเคมี
ุ และสารเคมีมากเกินไป ทําให้ถูกกีดกันทางการค้า
ดังนัน้ สหกรณ์ จําเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนาผูน้ ํ ากลุ่มและสร้างเครือข่ายของสหกรณ์ภายใต้การพัฒนา
ั นาตนเองและกลุ่ ม ให้เ ท่ า ทัน ต่ อ การ
ผู้นํ า กลุ่ ม สมาชิก สายเลือ ดใหม่ ใ ห้มีก ารปรับ เปลี่ย นเรีย นรู้พ ฒ
เปลีย่ นแปลงในทุก ๆ ด้าน เพื่อจะได้รบั มือกับปญั หาและสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที และมี
ทัศนคติทเ่ี อือ้ ต่อกัน มีการคิดเป็ นระบบ เพิม่ พูนทักษะ ความรู้ คุณธรรม มีความเสียสละด้านกาย ใจ ที่
เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั สหกรณ์ ครอบครัวและสังคม สร้างจิตสํานึกภายในจิตใจของสมาชิกซึง่ เคยชิน
กับชีวติ ความเป็ นอยู่ทส่ี ุข สบายฟุ้งเฟ้อ ให้มายึดทางสายกลาง รูจ้ กั ประหยัด รูจ้ กั ประมาณตน ในการที่
จะนําพาสหกรณ์ให้เจริญเติบโต และเข้มแข็งยังยื
่ น
ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างแรงกระตุ้นให้ผนู้ ํ ากลุ่ม
และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ทํางานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทําให้กลุ่มเข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้ และ
แนวคิดในการทํางานร่วมกัน เข้าใจระบบการบริหารจัดการกลุ่ม เกิดการสื่อสารทีด่ กี บั สหกรณ์ พัฒนาไป
ในทางทีส่ ร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้ผนู้ ํากลุ่มและคณะกรรมการบริหารกลุ่มมีบทบาทสําคัญในการบริหาร
และพัฒนาสหกรณ์ ภายใต้การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อให้ปรับตัวได้ก่อนทีจ่ ะเข้าไป
อยูใ่ นเขตการค้าเสรีอาเซียนและตระหนักถึงผลการเปิดการค้าเสรี ได้รถู้ งึ ผลกระทบและมีสว่ นร่วมหาแนว
ทางการแก้ไข ปญั หาในขบวนการทางสหกรณ์ และเพื่อสรรหาผูส้ บื ทอดเจตนารมณ์สหกรณ์จากรุ่นสูร่ ุ่น
สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ระหว่างผูน้ ํากลุ่ม คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้าง
ความสามัคคี และเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน เพือ่ พัฒนาสหกรณ์ให้กา้ วหน้า
ขัน้ ตอนการดําเนินงาน เริม่ จากการประชุมชีแ้ จงเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์เพื่อทําความเข้าใจโครงการ
หลังจากนัน้ นํ าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขออนุ มตั ิ เมื่อผ่านการอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุม
แล้ว ขัน้ ตอนต่อมาสหกรณ์ต้องติดต่อ ประสานงานหน่ วยงาน ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อจัดทําหลักสูตร พร้อมทัง้
ติดต่อวิทยากร และผูเ้ ข้ารับการอบรม จัดเตรียม สถานที่ และอุปกรณ์ ในการอบรม การจัดฝึ กอบรม และ
การประเมินผลในการอบรม ดังขัน้ ตอนในรูปที่ 2.6

รูปที่ 2.6 ขัน้ ตอนการดําเนินงานโครงการพัฒนาผูน้ ํากลุ่มสมาชิกสายเลือดใหม่
จากการดําเนินงาน พบว่ามีปญั หาและอุปสรรค อาทิ ผูน้ ําส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจถึงความเป็ นมา
ของการเป็ นผูน้ ํ าสายเลือดใหม่ ประกอบกับการคัดเลือกผูน้ ํ าโดยให้ประธานกลุ่มหรือผูน้ ํ ากลุ่มไประดม
สรรหา คัดเลือกมาแล้วส่วนใหญ่จะได้คนทีม่ อี ายุและไม่พร้อมทีจ่ ะเสียสละ บุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกมา
ส่วนใหญ่ไม่ได้มาด้วยความเต็มใจ
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3. โครงการส่ งเสริมการลดต้ นทุนการผลิตในพืชเศรษฐกิจโดยใช้ มูลสุ กร มีกระบวนการทํางาน ดังนี้
เนื่องจากสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็ น
อาชี พ หลัก และเป็ นการทํา การเกษตรโดยมุ่ ง ใช้
ปุ๋ ยเคมี ในการบํา รุ ง รั ก ษาและเพิ่ ม ผลผลิ ต ให้ แ ก่
พืชผลของตนเอง แต่ในสภาพปั จจุบนั นี้ ปุ๋ ยเคมี มี
ราคาสู ง มาก ทํา ให้ เ กษตรกรประสบปั ญ หาด้า น
ต้นทุนการผลิตสู ง ซึ่ งหากปี ใดประสบปั ญหาราคา
ผลผลิตตกตํ่าก็จะทําให้สมาชิกยิง่ ประสบสภาวะการ
ขาดทุนและมีหนี้ สินพอกพูนไปด้วย นอกจากนั้น
หากเมื่ อ มี ก ารใช้เ ป็ นระยะเวลานานก็ส่ง ผลไปถึ ง
สภาพของดินทําให้ดินมีสภาพเลวลง ส่ งผลให้ได้ผล
รู ปที่ 2.7 อบรมนํ้าหมักจากมูลสุ กร
ผลิตลดลงไปด้วย จากปัญหาดังกล่าวสหกรณ์ ได้
เล็งเห็ นว่าหากไม่หาทางแก้ไขจะส่ งผลเสี ยหายต่อ
สมาชิกสหกรณ์เป็ นอย่างยิ่ง จึงได้นาํ ขึ้นปรึ กษากับผู ้
ประสานงานโครงการ และได้รับการประสานงาน
ั ญา จัตตุพรพงษ์
ให้ โดยแนะนําให้เชิญ อาจารย์สุกญ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญในการทํานํ้า สกัด มู ล สุ ก ร มาอบรมให้
ความรู ้แก่สมาชิก ในรู ปแบบของการบรรยายและฝึ ก
ปฏิ บตั ิ จ ริ ง จึ ง ได้จ ัด ทํา โครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่
ความรู ้ ในการลดต้น ทุ น การผลิ ต โดยลดการใช้
ปุ๋ ยเคมี หั น มาใช้ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์เ พื่ อ เป็ นการปรั บ ปรุ ง
บํารุ งดินให้สมบูรณ์ อนั เป็ นการเพิ่มผลผลิตและลด
รู ปที่ 2.8 สาธิตการทํานํ้าหมักจากมูลสุ กร
ต้นทุนไปในตัวอีกด้วยทั้งยังเป็ นการคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของตัว สมาชิกและ ผูบ้ ริ โภคในสังคม
จากผลการฝึ กอบรม พบว่าสมาชิกที่มาอบรมมีความพึงพอใจในการขบวนการฝึ กอบรมแบบเชิงปฏิบตั ิการ
และ ผูบ้ ริ โภคในสังคมมากกว่าการอบรมด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว
4. กิ จกรรมเรียนรู้ระบบบริ หารจัดการสหกรณ์ การสร้างเอกภาพในการทํางานร่วมกันอย่างบูรณการ
มีกระบวนการทํางาน ดังนี้
จากปั ญหาที่สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด เป็ นองค์กร ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานในองค์กรทั้งสิ้ น
25 คน ในแผนกต่าง ๆ ปฏิบตั ิงานกระจายอยู่ในสหกรณ์ท้ งั 2 สาขา ซึ่ งการดําเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์ตอ้ ง
อาศัยความรู ้และความสามารถในการบริ หารงานงานเป็ นอย่างมากทั้งเพื่อให้ประสบความสําเร็ จซึ่ งเป็ นการ
อยูร่ อดขององค์กร และเพื่อความพึงพอใจสู งสุ ดของสมาชิกอันเป็ นทั้งเจ้าของและผูใ้ ช้บริ การ ดังนั้นการที่
จะดําเนิ นการให้ได้ดงั เป้ าหมายดังกล่าว เจ้าหน้าสหกรณ์ทุกคนถือเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอย่างยิ่งของสหกรณ์ ที่
โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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จะนําพาสหกรณ์ไปสู่ จุดหมายได้ แต่ในสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั นี้มีการพัฒนาและก้าวอย่างก้าวกระโดด
และมีการเปลี่ยนแปลงที่ผนั ผวนมาก สหกรณ์ ก็ถือเป็ นองค์กรหนึ่ ง ในนั้นที่ตอ้ งก้าวผ่านมรสุ มนี้ ไปให้ได้
เพื่อเป้ าหมายสู งสุ ด หากสหกรณ์ยงั ไม่มีการปรับกระบวนทัศน์เรื่ องความรู ้และความสามารถของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ให้กา้ วทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะทําให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างล้าหลังและขาดประสิ ทธิ ภาพ
ส่ งผลไปสู่ ผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์ดว้ ย ซึ่ งเพื่อรับมือและแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนา
ด้านความรู ้ความคิดบทบาทของเจ้าหน้าที่อย่างบูรณาการเพื่อต่อสู ้กบั สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่กาํ ลังรุ มเร้า
เกิดขึ้น และเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เดินทางไปสู่ เป้ าหมายสู งสุ ดที่วางไว้โดยคํานึ งสมาชิกเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ด
ดังวิสยั ทัศน์ของสหกรณ์ที่ต้ งั ไว้
จึ งได้มีการประสานงานกับผูป้ ระสานงานโครงการเพื่อทําเวที เรี ยนรู ้ ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
สหกรณ์และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดทําเวทีเรี ยนรู ้ โดยได้นาํ ฝ่ ายจัดการจํานวน 5 คน
ซึ่ งปฏิบตั ิอยูใ่ นแต่ละแผนกของสหกรณ์ เพื่อเรี ยนรู ้กระบวนการวางแผนธุรกิจในแต่ละแผนกให้สอดคล้อง
กับทิศทางวิสยั ทัศน์ของสหกรณ์
จากผลการจัดเวทีเรี ยนรู้ ได้พบว่า ในกระบวนการทํางานของแต่ละฝ่ ายที่ปฏิบตั ิกนั มา ขาดความ
ร่ วมมือที่สอดประสานกันทางด้านการเชื่ อมโยงธุ รกิ จ จึ งได้ร่วมกันวางแผนคิดโครงการประสานความ
ร่ วมมือระหว่างฝ่ ายสิ นเชื่อและการตลาด ทําโครงการเชื่อมโยงสิ นเชื่อและการตลาด เพื่อขยายธุ รกิจการซื้ อ
ของสหกรณ์ และโครงการผลิตนํ้าสกัดมูลสุ กรจําหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั สหกรณ์และเป็ นการลดต้นทุน
การผลิตให้กบั สมาชิกซึ่ งอยู่ระหว่างการดําเนิ นโครงการ และจากการฝึ กอบรมการทํานํ้าสกัดจากมูลสุ กรที่
ผ่านมาได้ผลตอบรับเป็ นอย่างดียิ่ง ทางสหกรณ์เห็นว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งกับสมาชิ ก จึงได้ประสานงาน
กับทางวิทยาเพื่อมาจัดอบรมและทําสวนต้นแบบเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้แก่เกษตรกรและสมาชิก

โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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บทที่ 3
ผลทีไ่ ด้ จากการวิจัย
3. การปรับโครงสร้ างการบริหาร
จากกิจกรรมเรี ยนรู ้ระบบบริ หารจัดการสหกรณ์ การสร้างเอกภาพในการทํางานร่ วมกันอย่างบูรณา
การสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์นาํ ไปสู่การปรับโครงสร้างการบริ หารของสหกรณ์ข้ นึ มาใหม่โดย สิ่ งที่ได้ มีทีมกล
ยุทธ์ ทีมที่ปรึ กษา ตัวชี้วดั ประกอบกับการใช้ฐานข้อมูลที่ทาํ ขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจเชิงนโยบายและ ลด
ข้อจํากัดจุดอ่อนและกลัน่ กรองงานเพื่อ ภาระงานที่หนัก และไม่เกิดคุณค่ากับสหกรณ์และสมาชิก
แผนผังการบริหารองค์ กรใหม่

ประธานกรรมการ
ทีมที่ปรึกษา สว.สก.
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฐานข้อมูล DSS กลยุทธ์ที่ให้ขอ้ มูล,ให้แนวทาง

Active

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

แผนกสิ นเชื่อ

แผนกการตลาด

สมาชิก

แผนกการเงิน

ฐานข้ อมูล

แผนกบัญชี

Dss

การบริการ

(Dss ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ Decision Support Systems)

รู ปที่ 3.1 แผนผังการบริ หารองค์กรใหม่
โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม

แผนกทัว่ ไป

15

3.1 การขับเคลือ่ นเครือข่ ายและการกระจายข้ อมูลข่ าวสารผ่ านเครือข่ ายกลุ่มและสายเลือดใหม่
จากการดําเนิ นการวิจยั สหกรณ์ได้ทาํ การจัดตั้งเครื อข่ายกลุ่มประชุ มทั้ง 28 กลุ่มของสหกรณ์โดย
ดําเนิ นการจัดตั้งในการประชุมปี 2552 กลุ่ม ทั้ง 28 กลุ่ม ของสหกรณ์ โดยหวังจะผลจะปลุกจิตสํานึ กความ
ร่ วมมือจากสมาชิกและ พัฒนาระบบสื่ อสารสองทางให้แก่สมาชิกและสหกรณ์

การจัดตั้งเครื อข่ายกลุ่มในที่ประชุมกลุ่ม 1
ต.หนองละลอก

รู ปที่. 3.2 การจัดตั้งเครื อข่ายกลุ่ม

การจัดการจัดตั้งเครื อข่ายกลุ่มในที่ประชุม
กลุ่ม 2
ต.หนองตะพาน

รู ปที่ 3.3 การจัดตั้งเครื อข่ายกลุ่ม

การจัดการจัดตั้งเครื อข่ายกลุ่มในที่ประชุม
กลุ่ม 11
ต.หนองบัว

รู ปที่ 3.4 การจัดตั้งเครื อข่ายกลุ่ม
โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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การจัดการจัด ตั้งเครื อข่ายกลุ่ มในที่ ประชุ ม
กลุ่ม 4
ต.ชากบก

รู ปที่ 3.5 การจัดตั้งเครื อข่ายกลุ่ม
เมื่อทําการประชุมละจัดตั้งเครื อข่ายเสร็ จทั้ง 28 กลุ่มแล้วจึงได้ผงั เครื อข่าย 28 กลุ่มดังนี้

แผนผังเครือข่ ายกลุ่ม 28 กลุ่ม
นายจําเนียรสว่างแจ้ง
นายประสิทธิ์จิตประสงค์
นายวิจติ ศิลาวารินทร์

นายสายกงั กเวคินายเสน่
น พุหท์ ธสังฆ์ นางเตี่ยง เดชบุญ นายฉุ่น แก่กล้า
นายสว่าเรืงองศรี นายประสิทธิ์บุญเจริญ
นางสมควร ประคองวงศ์ นางบังอร
วิทยาคุณ
นายสมร เอกฉัตร
นายถนอม ศิลารัตน์
.
.
นทร์ น.ส.สุชาดา ทองพิมาย
นสวิไลวรรณภูมวิ าริ
นายโสภณ ประกอบสุข นายสมัประถมพจน์
ย
94
นายประสิทธิ์พิทกั ษ์วงค์
110
134 137
จงเจริญพาณินายวิ
ช นยั สว่างดี
นายอาทร
103
นายธงชัยยมหา
นางอรัญ สําเริง
นายคํานึง กล่อมเกลี้ยง นายวิฑูรรัย์
71
ตนเพชร
93
นายฉกาจสุขเกิด
นายพรั
ง
่
ดวงจั
น
ทร์
118
32
นายวิชยั บินบน

นายศึกษาพ้นชัว่
นายโฉม มหาวิเชียร

78

56

นายประทุวิรมยิ พะ งษ์

69
132

36
99

70

95

102

88

นายประสิประกอบสุ
ทธิ์
ข
นายสายัน เวียงจันทร์
นายสําราญวงศ์ลขิ ติ

นายสําเริง จันทร์ทอง

107

58

นายอรุณ
คํามะฤทธิ์

นายพิเชษฐ แสนเจริญ
นายทองอยู่ สุวรรณพิทกั ษ์

นายสุรสิทธิ์ ระมาตร์

นายสมคิพลพิ
ด ทกั ษ์นางปราณี แดงโชติ

46
117

นายสินชัวงษ์
ย ศรี

นายประจวบมิตรสนิท
นางรจนา การศึกษา

นายอภิวฒั น์ ปานลํา้

นายประพาย
เชื้อสนุ ก นายสําเริง ฟักแก้ว

นางปราณี อัมรินทร์ นายประนอมอัมรินทร์
นายยม ไตรภพ
นายสนอง ส่งกลิน่

น.ส.สุภาภรณ์ ใจธรรม

นายเทียเรืนองภักดีนางวัฒนาสกุลนอก

59

นายสมุทร์ ส่งกลิน่ นายสุรน
ิ สอาด
ทร์ รัตน์

นายสมบุญ วงค์สาขา
นางรวยชื่นฤดี

101

67

นายสนัอุดบลประเสริฐ
นายภากร เบญจาพจนาพร

นางวรรณาอัมฤทธิ์

38

107

นายสุรยิ สัาตยวาทนางบํารุง แจ้งสว่าง
นิต เพชรนคร
นางเดือบุนญประกอบนายวิ
นายชุมพร สีดา
นายประยูรเฉิดฉาย

นายไพฑูรย์มิง่ มงคล
นายเที่ยมิง่งมงคล น.ส
.สวนีย ์ มรรคผล
นายวิวฒั น์แสงอ่อน
นายสมควร
ประกอบสุขนายสมคิ
ด ประกอบสุข

นายแจ้พิทั
ง กวงศ์
นายจันทร์
ประกอบสุขนายดํารง พงศ์แก้ว
นายพิชนาคเกษม
ิต
นางสําเภา วงศ์สนิท
สาครเสถียร
นายวงษ์สวรรค์

นายทวิช วงศ์ลขิ ติ
นายบุญธรรมบุญถึง
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3.2 โครงการศูนย์ เรียนรู้แปลงทดลองเพือ่ ลดต้ นทุนทางการเกษตร
สื บเนื่ องมาจาก สหกรณ์ได้จดั อบรม โครงการส่ งเริ มลดต้นทุนการผลิตในพืชเศรษฐกิ จโดยใช้มูล
สุ กร ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากสมาชิกและเกษตรกรเป็ นอย่างดี เพื่อเป็ นการสานต่อโครงการและเป็ น
ศูนย์สาธิตการใช้มูลสุ กรเพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้เป็ นแบบอย่างของสมาชิกและเกษตรกรทัว่ ไป จึงได้สาน
โครงการนี้ต่อโดยจัดทําโครงการแปลงทดลองเพื่อเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ ต่อไป
3.3 โครงการพัฒนาฐานข้ อมูลอาชีพ ณ จุดบริการสิ นเชื่อ
จากการจัดทําโครงการฐานข้อมูลสมาชิก เพื่อใช้ประโยชน์ ในการตัดสิ นใจเชิงนโยบายของผูบ้ ริ หาร
สหกรณ์ เป็ นการจัด ทํา ณ ช่ ว งเวลาหนึ่ ง ในการสํา รวจข้อ มูล ทางสหกรณ์ เ ห็ น ว่า ควรจะมี ก ารพัฒ นา
ฐานข้อมูลของสมาชิ กให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ จึงได้ดาํ ริ ให้จดั ทําโครงการพัฒนาฐานข้อมูลอาชี พ ณ จุด
บริ การสิ นเชื่อ
3.4 โครงการเชื่อมโยงสิ นเชื่อและการตลาด
จากการจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้ระบบบริ หารจัดการสหกรณ์ “การสร้างเอกภาพในการทํางานร่ วมกันอย่าง
บูรณาการสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์” ทําให้พบว่า การทําธุ รกิจของสมาชิกต่อสหกรณ์ มีนอ้ ยรายเมื่อเทียบกับ
สมาชิกทั้งหมด เพื่อเป็ นการแก้ปัญหาดังกล่าว สหกรณ์จึงทําโครงการเชื่ อมโยงสิ นเชื่อและการตลาด ขึ้น
แก้ไขปั ญหาและส่ งเสริ มให้สมาชิกที่ขาดการมีส่วนร่ วมในกิจการของสหกรณ์ ให้เข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น
อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ เพิ่มการอุดหนุนธุรกิจจากสมาชิกและ ปลูกจิตสํานึกความเป็ นเจ้าของให้กบั
สมาชิกด้วย
3.5 โครงการผลิตและจําหน่ ายนํา้ สกัดมูลสุ กร
จากการที่สหกรณ์ได้ดาํ เนิ นการ โครงการส่ งเริ มลดต้นทุนการผลิตในพืชเศรษฐกิ จโดยใช้มูลสุ กร
ไปแล้วนั้นปรากฏว่าได้รับการตอบรั บจากสมาชิ กและเกษตรกรเป็ นอย่างดี แต่มีสมาชิ กและเกษตรกร
บางส่ วน ไม่มีความพร้อมที่จะ ทําการผลิตนํ้าหมักมูลสุ กร สหกรณ์จึงได้คิดโครงการผลิตและจําหน่ ายนํ้า
สกัดมูลสุ กร ขึ้นเพื่อจําหน่ายแก่ผทู ้ ี่สนใจ เพื่อเป็ นต่อยอด และสานต่อโครงการอีกทั้ง เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่
เพิ่มรายได้ให้แก่สหกรณ์และตอบสนองบริ การแก่เกษตรกรสมาชิกสนใจ
3.6 โครงการตรวจสุ ขภาพประจําปี
จากการดําเนินการของสหกรณ์ที่ผา่ นมา นั้น ได้มีการให้สวัสดิการแก่สมาชิก โดยแบ่งระดับการให้
สวัสดิการของสมาชิก จากการทําธุรกิจ ต่อสหกรณ์ โดยแบ่ง เป็ นเป็ นระดับ ชั้นที่หนึ่ ง ชั้นที่สอง และชั้นที่
สาม นั้น โดยมีสวัสดิการต่างกัน แต่ระดับ ของคะแนน แต่จะมีสมาชิกเพียง ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สอง เท่านั้น
ที่ได้สวัสดิการจากสหกรณ์ ส่ วนสมาชิกชั้นที่สามนั้น จะไม่ได้สวัสดิการจากสหกรณ์เลย ดังนั้นเพื่อเป็ นการ
เพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิกของสหกรณ์เท่าเทียมกันทุกท่าน จึงได้จดั โครงการตรวจสุ ขภาพเบื้องต้นให้แก่
สมาชิกในวันประชุมกลุ่มหรื อวันสําคัญต่าง ๆ เพื่อเป็ นสวัสดิการแก่สมาชิกทุกท่านเท่าเทียมกัน
3.7 โครงการเรียนรู้ สนับสนุนโดยสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
จากการที่สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด เป็ นองค์กรที่ตอ้ งอาศัยความรู ้และความสามารถในการ
บริ หารงาน เพื่อให้ประสบความสําเร็ จซึ่ งเป็ นการอยู่รอดขององค์กร และเพื่อความพึงพอใจสู งสุ ดของ
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สมาชิก แต่จากการดําเนิ นการที่ผา่ นมานั้นสหกรณ์ยงั ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดของสหกรณ์ได้ อัน
เนื่ องมาจาก การขาดความรู ้ แ ละขาดการพัฒนาทัก ษะ การเป็ นมื อ อาชี พ ดังนั้น สหกรณ์ จึ ง ได้ด าํ ริ ใ ห้มี
โครงการเรี ยนรู ้ สนับสนุนโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการบริ หารงานของทุกฝ่ ายใน
สหกรณ์ ให้การก้าวไปสู่ มืออาชีพได้
3.8 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ของสหกรณ์
จากการดําเนิ นการที่ผ่านมาของสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ
ต่าง ๆ มาตลอด และได้เล็งเห็ นใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน อินเตอร์ เน็ต ว่ามีประโยชน์ และสามารถ
ประชาสั ม พัน ธ์ ส หกรณ์ ไ ด้ อ ย่ า งกว้า งขางและทัน สมัย จึ ง ได้ จ ั ด ทํา เว็ บ ไซต์ ข องสหกรณ์ ขึ้ น คื อ
www.coopthai.com/bankai/presonal.html แต่เวปไซด์ ดังกล่าวของสหกรณ์น้ นั ยังไม่ทนั สมัยเท่าที่ควรจึง
ได้ดาํ ริ ให้ปรับปรุ ง เวปไซด์ ดังกล่าว ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์ของสหกรณ์ต่อไป
3.9 การจัดทําแผนทีก่ ลยุทธ์
จากการดําเนินการวิจยั ของสหกรณ์ที่ดาํ เนินการมา นั้น ได้มีการระดมความคิด ของบุคลาการทุกฝ่ าย
นํามาซึ่ง การจัดทําแผนที่กลยุทธ์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารธุรกิจของสหกรณ์ดงั ต่อไปนี้
แผนทีก่ ลยุทธ์

รู ปที่ 3.7
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บทที่ 4
ข้ อค้ นพบจากการวิจัย
4. 1 แนวทางการให้ ความรู้แก่ สมาชิก
จากการเรี ยนรู ้ร่วมกันทําให้ทราบว่ามีความจําเป็ นต้องให้ความรู ้และเทคโนโลยีดา้ นการผลิตเพื่อลด
ต้นทุนและพัฒนาการประกอบอาชีพสวนผลไม้และยาพาราที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจเรื่ อง
ความร่ วมมือพึ่งพาและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4.2 แนวทางการพัฒนากระบวนทัศน์ คณะกรรมการ
พบว่าคณะกรรมการดําเนิ นการยังต้องปรับกระบวนทัศน์และกรอบคิดเรื่ องการขับเคลื่อนสหกรณ์
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ ซึ่ งมีการแข่งขันสู ง ตลอดจนการมองทิศทางการพัฒนาสหกรณ์แบบองค์รวมให้
มากขึ้น มีแผนพัฒนาการบุคคลากรที่ชดั เจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสหกรณ์ และเกิดจากกระบวนการ
มีส่วนร่ วม
4.3 แนวทางการพัฒนาฝ่ ายจัดการ
พบว่าฝ่ ายจัดการ ได้แก่ผจู ้ ดั การและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จากสภาพความเป็ นจริ งพบว่าฝ่ ายจัดการนั้นมี
ศักยภาพและความพร้อมในการบริ หารงานแต่ยงั ขาดแนวคิดและความรู ้ที่เป็ นทักษะในการบริ หารงานให้
บรรลุเป้ าหมายและมี เจ้าหน้าที่สหกรณ์ บางคนยังขาดความสนใจ กระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเอง สหกรณ์จะต้องพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้กบั ฝ่ ายจัดการโดยการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม มีการทํางานเป็ นทีม
มีวฒั นธรรมการทํางานที่เอื้อเฟื้ อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่แบ่งแยกเป็ นฝ่ ายต่าง ๆ มีความเคารพซึ่งกันและ
กัน โดยผ่านการสนับสนุนจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเป็ นมืออาชีพ
4.4 การบริหารด้ านเงินทุน
พบว่ า สหกรณ์ มี เ งิ น ทุ น จํา นวนหนึ่ ง ที่ เ ป็ นส่ ว นเหลื อ แต่ ส หกรณ์ ย งั ขาดความเชื่ อ มโยงที่ จ ะใช้
ประโยชน์จากเงินทุนภายในขบวนการ เพื่อการเอื้อประโยชน์ให้แก่สมาชิก โดยการหาแนวทางการสํารวจ
ข้อมูลฐานอาชีพของสมาชิกอย่างแท้จริ งเพื่อพัฒนาสู่ ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ ใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และวางแผนบริ หารในการให้บริ การด้านเงินทุนแก่สมาชิกหรื อเครื อข่าย
4.5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
พบว่าสหกรณ์ยงั ไม่มีการนําเอาระบบการบริ หารจัดการที่ทนั สมัยมาใช้ โดยมากมักจะบริ หารจัดการ
เพียงให้อยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ หรื อตามคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มสหกรณ์ มักไม่มีการวางแผน ไม่มีการจัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ
และบริ การของสหกรณ์ เพื่อการเข้าถึงสมาชิกและชุมชน ขาดระบบสารสนเทศที่ทนั สมัยมาช่วยสนับสนุ น
การดําเนิ นงาน การตรวจทาน ติดตาม ตรวจสอบและประกอบการตัดสิ นใจ บนฐานข้อมูลอย่างแท้จริ ง การ
ปรับปรุ งเว็ปไซด์ของสหกรณ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
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4.6 แนวทางการสํ ารวจข้ อมูล ข้อค้นพบจากฐานข้อมูล
จากการดําเนิ นการที่ผ่านมาของสหกรณ์ จนถึงปั จจุบนั ยังไม่เคยมีการรวบรวมข้อมูลด้านต่างของ
สมาชิ กอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง จึงส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาในการบริ หารงานและการวางแผนการดําเนิ น
ธุ รกิ จของสหกรณ์ เนื่ องจากขาดฐานข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสหกรณ์ จึงจัดทําโครงการเพื่อรวบรวม
ข้อมู ลด้า นต่ าง ๆ ของสมาชิ ก ขึ้ น เพื่ อ ให้เ ป็ นหมวดหมู่แ ละมี ระบบ สะดวกในการเรี ย กใช้ขอ้ มูล จึ ง ได้
ดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูล จากการส่ งแบบสอบถามฐานข้อมูลสมาชิกทั้ง 28 กลุ่ม จํานวน 2,391
ชุด และสมาชิกตอบแบบสอบถามกลับมา จํานวน 1,641 ชุด สรุ ปผลได้ ดังนี้
สมาชิกส่ วนใหญ่ปลูกยางพารา จํานวน 792 ราย จําหน่ายเป็ นนํ้ายางสด 381 ราย ขายเป็ นขี้ยาง 131
ราย จําหน่ ายให้กบั ร้านค้าใกล้บา้ น 544 ราย ถ้าสหกรณ์เปิ ดรับซื้ อ จะขายให้สหกรณ์ 835 ราย ต้องการให้
สหกรณ์ดาํ เนินการตั้งจุดรับซื้อกระจายตามกลุ่ม 512 ราย ปัญหาที่ตอ้ งการให้สหกรณ์ดาํ เนินการ
1. ราคาตกตํ่า
237 ราย
2. ลดต้นทุนการผลิต
211 ราย
3. จัดหาตลาด
200 ราย
4. ข้อมูลข่าวสาร
152 ราย
5. รวบรวมยางทุกประเภท
219 ราย
6. รวบรวมและแปรรู ปข้าวเปลือก
221 ราย
7. รวบรวมผลไม้
226 ราย
เมื่ อสหกรณ์ มีโครงการบริ การสิ นค้าอุปโภค-บริ โภค จัดส่ งถึ งบ้าน สมาชิ กสั่งซื้ อจากสหกรณ์ 1,085 ราย
ปั ญหาด้านการผลิตที่ประสบอยูใ่ นปั จจุบนั – ต้นทุนปุ๋ ย-ยา สู งขึ้น 675 ราย ปั ญหาด้านการผลิตและด้านการ
จําหน่ ายผลผลทางการเกษตร – ขาดการสนับสนุ นข้อมูลข่าวสารการตลาด 1,183 ราย ไม่มีตลาดรั บซื้ อ
ผลผลิต 1,081 ราย ต้องการให้สหกรณ์ช่วยเหลือ – ด้านการตลาด 697 ราย สหกรณ์เปิ ดร้านขายยาทางเลือก
สมาชิกสนใจ 895 ราย บริ การอื่น ๆ ที่ตอ้ งการให้สหกรณ์บริ การ ตรวจสุ ขภาพประจําปี 821 ราย
ซึ่ งผลจากการสรุ ปผลข้อมูลดังกล่าว สหกรณ์ สามารถนําผลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจเชิ ง
นโยบายได้ และยังพบว่าข้อมูลที่ได้มามีความคลาดเคลื่อนพอสมควรเนื่ องจากสมาชิ กไม่ได้ตอบตรงตาม
ความเป็ นจริ ง หากจะสํารวจข้อมูลให้ได้ถูกต้อง จะต้องทําการปรับปรุ งเครื่ องมือในการสํารวจให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพของสมาชิก
4.7 ความรู้ใหม่ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
จากการที่ ทีมงานได้ทาํ งานวิจยั ซึ่ งต้องการผลการวิจยั เพื่อพัฒนาตัวแบบการสร้ างกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับ การขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาสหกรณ์ การเกษตรให้เป็ นสหกรณ์เชิงคุณค่าที่แท้จริ ง โดย
เกิ ดการเรี ยนรู ้จากทีมผูป้ ระสานงานวิจยั การจัดการนําความรู ้ลงสู่ การปฏิบตั ิเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็ น
กรอบการทํางาน เกิดรู ปแบบของการกระบวนการสร้างความรู ้ใหม่ดา้ นงานวิจยั เชิงบูรณาการที่สามารถนํา
ความรู ้ที่ได้ไปปรับใช้ในสหกรณ์และชุมชน สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายจัดการและสมาชิก
โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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สหกรณ์ ในการพัฒนาช่องทางการตลาด ผลที่ได้จากงานวิจยั สามารถงอกเงยไปสู่ การจัดการแก้ไขปั ญหาอื่น
ๆ เมื่อต้องการพัฒนาโจทย์ เพื่อแก้ปัญหาต่อยอดจากสิ่ งเดิม หรื อเห็นปั ญหาใหม่ ๆ ที่อยากใช้งานวิจยั เป็ น
เครื่ องมือ มีพี่เลี้ยงคอยหนุนเสริ มระหว่างทําวิจยั ให้กาํ ลังใจ มีผทู ้ รงคุณวุฒิให้คาํ แนะนํา เกิดทักษะ การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจแก้ปัญหา และท้ายสุ ดจนกระทัง่ ต่อยอด โดย
คาดหวังว่า แนวคิด แนวทางในการใช้งานวิจยั เพื่อท้องถิ่นของชาวบ้านจะเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการสร้าง
ปัญญา พลังในการแก้ไขปั ญหาของสหกรณ์และชุมชนอย่างยัง่ ยืน
4.8. แนวทางการดําเนินงานของสหกรณ์ ในระยะต่ อไป
4.1 โครงการศูนย์เรี ยนรู ้จากสวนต้นแบบ
4.2 โครงการอัพเดทฐานข้อมูลอาชีพ ณ จุดบริ การสิ นเชื่อ
4.3 โครงการเชื่อมโยงสิ นเชื่อและการตลาด
4.4 ตั้งหน่วยกลัน่ กรองโครงการใหม่ เพื่อลดปัญหา อุปสรรในการทํางาน ในทิศทางเชิงคุณค่า
4.5 โครงการผลิตและจําหน่ายมูลสุ กร
4.6 โครงการตรวจสุ ขภาพประจําปี ประชุมใหญ่
4.7 โครงการเรี ยนรู ้ สนับสนุนโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
4.8 โครงการปรับปรุ ง เว็บไซต์ของสหกรณ์
4.9 แผนทีก่ ลยุทธ์ ในการขับเคลือ่ น เพือ่ การบรรลุเป้าหมาย
จากการทํางานวิจยั ทีมผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า การที่สหกรณ์จะบรรลุวิทศั น์ที่กาํ หนดไว้ได้ จะต้องมี
แผนที่กลยุทธ์เป็ นเครื่ องมือในการดําเนินงาน

วิสัยทัศน์ ของสหกรณ์
เป็ นสหกรณ์ ต้นแบบ สนองความต้ องการพืน้ ฐานแก่ สมาชิก
เพือ่ ยกระดับฐานะความเป็ นอยู่ของสมาชิก ชุมชน
กลุ่มเป้ าหมาย

สมาชิกมีความพึงพอใจ สมาชิกมีสวัสดิภาพ

การเงิน

มูลค่าเพิม่ ธุรกิจ

การทํางานแบบมีทิศทางประหยัดทรัพยากร

มิติการบริ หารจัดการ

การปรับโครงสร้าง

การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การดําเนินงาน

มิติการเรี ยนรู ้/พัฒนา

การขับเคลื่อนศูนย์การเรี ยนรู ้

การแข่งขันที่กระทบความเป็ นอยูข่ องสมาชิก
รู ปที่ 4.1 ผังวิสยั ทัศน์ของสหกรณ์

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

เวทีเรี ยนรู ้ฝ่ายจัดการ

ข้อค้นพบ
อุปสรรค

โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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ภาคผนวก
โครงการจัดทําฐานข้ อมูลของสมาชิก
สหกรณ์ การเกษตรบ้ านค่ าย จํากัด
1. โครงการเลขที่ 1/2552
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดทําฐานข้ อมูลของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรบ้ านค่ าย จํากัด
3. หลักการและเหตุผล
จากการดําเนิ นการที่ผ่านมาของสหกรณ์ จนถึงปั จจุบนั ยังไม่เคยมีการรวบรวมข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ของสมาชิกอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง จึงส่ งผลให้เกิดปั ญหาในการบริ หารงานและการวางแผนการ
ดําเนิ นธุ รกิ จของสหกรณ์ เนื่ องจากขาดฐานข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาดังกล่ าวสหกรณ์ จึงจัดทําโครงการเพื่อ
รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของสมาชิกขึ้นเพื่อให้เป็ นหมวดหมู่และมีระบบ สะดวกในการเรี ยกใช้ขอ้ มูล เมื่อ
จําเป็ น และเพื่อสนองตอบ ต่อแนวนโยบายการทํางานวิจยั โครงการการพัฒนาสหกรณ์ตวั แบบเชิงคุณค่า:
กรณี สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด ซึ่ งสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพัฒนาระบบสหกรณ์
และนํามาใช้เพื่อการวิจยั โครงการดังกล่าวข้างต้นด้วย
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลสมาชิกและครัวเรื อนผ่านกลไกประธานกลุ่ม
4.2 เพื่อพัฒนาเป็ นระบบฐานข้อมูลสมาชิก ในการตัดสิ นใจเชิงนโยบายและบริ หารจัดการ
ของสหกรณ์อย่างเป็ นระบบ
4.3 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของสมาชิกเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการ
วางแผนดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
4.4 เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนและวางแผนการทํางานวิจยั ของสหกรณ์และสนับสนุน
ช่วยเหลือในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
5. การดําเนินการ
5.1 ประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
5.2 ออกแบบแบบสอบถามและทดสอบแบบสอบถาม
5.3 นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อพิจารณาตรวจสอบแบบและเห็นชอบ
5.4 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ช้ ีแจงและทําความเข้าใจ เรื่ องแบบสอบถาม และกระบวนการในการ
รวบรวมข้อมูลให้กบั ประธานกลุ่มผูท้ าํ การสํารวจ
5.5 รวบรวมข้อมูลและจัดหมวดหมู่ เมื่อทําการสํารวจเสร็ จสิ้ น
5.6 ประมวลผลข้อมูล
5.7 จัดทํารายงานสรุ ปผลการสํารวจ
โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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6. ระยะเวลา
ใช้ร ะยะเวลาในการสํา รวจ ทั้ง สิ้ น 31 วัน เริ่ ม ต้น โครงการ วัน ที่ 1 มกราคม 2553 - 31
มกราคม 2553
การดําเนินการ

1
ม.ค.

2-3
ม.ค.

4
ม.ค.

5-20
ม.ค.

21-31
ม.ค.

1. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่
2. ออกแบบและจัดทําแบบสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ

3. นําเข้าที่ประชุมเพื่อ Pre-test / ปรับปรุ ง

หัวหน้าทีมวิจยั
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
หัวหน้าทีมวิจยั

4. ออกสํารวจในพื้นที่
5. รวบรวมข้อมูล และประมวลผล
6. จัดทํารายงานสรุ ปผล

ประธานกลุ่ม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

7. งบประมาณและค่ าใช้ จ่าย
1. ค่าแบบสอบถาม จํานวน 2,400 ชุด ชุดละ 3 บาท
เป็ นเงิน
2. ค่าตอบแทนประธานกลุ่มในการสํารวจ ชุดละ 10 บาท เป็ นเงิน
รวมทั้งสิ้ น

7,200 บาท
24,000 บาท
31,200 บาท

8. เป้าหมาย
ประธานกลุ่ ม สามารถทํา การสํา รวจฐานข้อ มูล สมาชิ ก ได้ไ ม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของ
สมาชิกทั้งหมด 2,400 คน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์จดั ทํารายงานสรุ ปผลการสํารวจสมาชิกเสร็ จสิ้ น ภายใน 31
ธันวาคม 2552
9. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
สามารถนําผลจากการสํารวจฐานข้อมูล สมาชิก มาใช้ในการพัฒนาระบบงานและการ
วางแผนดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้ประสิ ทธิผลดีข้ ึนกว่าปัจจุบนั นี้ได้
10. ผู้เสนอโครงการ
( นายสัมพันธ์ บูรณยาพร )
หัวหน้าทีมวิจยั
11. ผู้เห็นชอบและอนุมัติโครงการ
( รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท )
ผูป้ ระสานงานโครงการวิจยั
โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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โครงการพัฒนาผู้นํากลุ่มสมาชิกสายเลือดใหม่
สหกรณ์ การเกษตรบ้ านค่ าย จํากัด
1. เลขทีโ่ ครงการ 2/2552
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผู้นํากลุ่มสมาชิกสายเลือดใหม่
3. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด จดทะเบียนปี 2517 ปั จจุบนั ดําเนิ นการมาแล้ว 35 ปี มี
สมาชิกทั้งหมด จํานวน 2,400 คน กระจายอยู่ ใน 7 ตําบล สังกัด 28 กลุ่ม ในท้องที่อาํ เภอบ้านค่าย โดยมี
ประธานกลุ่มเป็ นผูน้ าํ กลุ่ม ในแต่ละปี จะมีการเลือกตั้งประธานกลุ่ม แต่ส่วนใหญ่มกั จะได้ประธานกลุ่มคน
เดิมขึ้นมาบริ หารงาน ทําให้ประธานกลุ่มบางคนขาดความสนใจในหน้าที่และบทบาทในการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มใน
การประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในกระบวนการสหกรณ์ อีกทั้งกลุ่มยัง
ไม่มีคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม ในการที่จะได้เรี ยนรู ้การบริ หารกลุ่มและถ่ายทอดงานกันขึ้นมาเป็ นผูน้ าํ กลุ่ม
และกรรมการบริ หารงานของสหกรณ์
ประกอบกับสภาวะปั จจุบนั นี้ ยงั มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศทําให้เกิดภาวะโลกร้อนส่ งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่ งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะ
การก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผลผลิตทางการเกษตรอันใกล้น้ ี และมีการแข่งขันทางการค้าโดยการเปิ ดเขต
การค้าเสรี ในภู มิภาคอาเชี่ ยน ทําให้การส่ งออกสิ นค้าทางการเกษตรได้น้อยลง ส่ งผลกระทบต่อสมาชิ ก
สหกรณ์เนื่ องจากมีตน้ ทุนการผลิตที่สูงกว่าและมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากเกินไป ทําให้ถูกกีดกันทาง
การค้า
ดังนั้น สหกรณ์ จําเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนาผูน้ าํ กลุ่มและสร้างเครื อข่ายของสหกรณ์ภายใต้
การพัฒนาผูน้ าํ กลุ่มสมาชิกสายเลือดใหม่ให้มีการปรับเปลี่ยนเรี ยนรู ้พฒั นาตนเองและกลุ่มให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน เพื่อจะได้รับมือกับปั ญหาและสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และมี
ทัศนคติที่เอื้อต่อกัน มีการคิดเป็ นระบบ เพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ คุณธรรม มีความเสี ยสละด้านกาย ใจ ที่เป็ น
แบบอย่างที่ดีให้กบั สหกรณ์ ครอบครัวและสังคม สร้างจิตจิตสํานึ กภายในจิตใจของสมาชิกซึ่ งเคยชินกับ
ชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่สุข สบายฟุ้ งเฟ้ อ ให้มายึดทางสายกลาง รู ้จกั ประหยัด รู ้จกั ประมาณตน ในการที่จะนําพา
สหกรณ์ให้เจริ ญเติบโต และเข้มแข็งยัง่ ยืน
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมและสร้างแรงกระตุน้ ให้ผนู ้ าํ กลุ่มและคณะกรรมการบริ หาร
กลุ่ม ทํางานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ทําให้กลุ่มเข้มแข็ง สร้างองค์ความรู ้ และแนวคิดในการทํางานร่ วมกัน
เข้าใจระบบการบริ หารจัดการกลุ่ม เกิดการสื่ อสารที่ดีกบั สหกรณ์ พัฒนาไปในทางที่สร้างสรรค์
4.2 เพื่อส่ งเสริ มให้ผนู ้ าํ กลุ่มและคณะกรรมการบริ หารกลุ่มมีบทบาทสําคัญในการบริ หาร
และพัฒนาสหกรณ์ ภายใต้การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อให้ปรับตัวได้ก่อนที่จะเข้าไปอยู่
ในเขตการค้าเสรี อาเซี ยนและตระหนักถึ งผลการเปิ ดการค้าเสรี ได้รู้ถึงผลกระทบและมีส่วนร่ วมหาแนว
ทางการแก้ไข ปัญหาในขบวนการทางสหกรณ์
โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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4.3 เพื่อสรรหาผูส้ ื บทอดเจตนารมณ์สหกรณ์จากรุ่ นสู่ รุ่น สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
ระหว่างผูน้ าํ กลุ่ม คณะกรรมการบริ หารกลุ่ ม และเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้ างความสามัคคี และเป็ นนํ้าหนึ่ งใจ
เดียวกัน เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้กา้ วหน้า
5. การดําเนินงาน
5.1 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อทําความเข้าใจโครงการ
5.2 นําโครงการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขออนุมตั ิ
5.3 ติดต่อ ประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
5.4 จัดทําหลักสู ตรเพื่ออบรม
5.5 จัดเตรี ยม สถานที่ และอุปกรณ์ ในการอบรม
5.6 จัดฝึ กอบรม
5.7 ประเมินผลในการอบรม
6. สถานทีฝ่ ึ กอบรม
ห้องประชุมของสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
7. ระยะเวลา
การฝึ กอบรม ประธานกลุ่ม ผูน้ าํ กลุ่ม และผูใ้ ห้ความสนใจ จํานวน 168 ราย แบ่งเป็ น 2
รุ่ น ใช้เวลาในการอบรมรุ่ น ละ 1 วัน
1
5 6-19 20-21 22-31
ผูร้ ับผิดชอบ
การดําเนินการ
ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.

1. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สหกรณ์
หัวหน้าทีมวิจยั

2. นําโครงการเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมตั ิ
หัวหน้าทีมวิจยั

3. ติดต่อประสานงานวิทยากร
หัวหน้าทีมวิจยั

4. จัดทําหลักสู ตรอบรม
หัวหน้าทีมวิจยั
 เจ้าหน้าที่สหกรณ์
5. จัดเตรี ยมสถานที่อุปกรณ์อบรม
 ฝ่ ายจัดการ
6. จัดฝึ กอบรม
 ทีมวิจยั
7. ประเมินผลการอบรม
8. งบประมาณและค่ าใช้ จ่าย
1. ค่าจัดทําเอกสารและอุปกรณ์ในการอบรม 168 ชุด ๆ ละ 10 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร
3. ค่าอาหารมื้อเที่ยง 1 มือ และอาหารว่าง 2 เวลา คนละ 100 บาท
รวมทั้งสิ้ น
โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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9. เป้าหมาย
สามารถอบรมและให้ความรู ้เรื่ องหลักการ วิธีการและอุดมการณ์สหกรณ์แก่ประธานกลุ่ม
28 กลุ่ม และผูน้ าํ กลุ่มที่คดั เลือกกลุ่มละ 5 คน จํานวน 140 คน รวมทั้งหมด 168 คน เสร็ จสิ้ นภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2553
10. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผูน้ าํ กลุ่มและคณะกรรมการบริ หารกลุ่มรู ้จกั บทบาทหน้าที่มากยิง่ ขึ้นและมีจิตสํานึ กและ
หัวใจของนักสหกรณ์ มีความเข้าใจระบบการบริ หารจัดการกลุ่ม เกิดแนวคิดในการทํางานร่ วมกัน เกิดการ
สื่ อสารที่ดีกบั สหกรณ์ ได้รับรู ้ถึงกระบวนการสหกรณ์ในการปฏิบตั ิซ่ ึ งเป็ นแบบอย่างให้กบั เพื่อนสมาชิ ก
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้าอบรม
2. ผูน้ าํ กลุ่มและคณะกรรมการบริ หารกลุ่มมีส่วนร่ วมทุกระดับ จากระดับล่างขึ้นสู่ ระดับ
ผูบ้ ริ หาร อีกทั้งยังเป็ นการปลูกฝังและเสริ มสร้างคนรุ่ นใหม่ให้มีใจรักและอุทิศตนในงานของสหกรณ์และ
พร้อมที่จะเป็ นสายเลือดใหม่ของสหกรณ์อย่างแท้จริ ง อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้าอบรม
3. ผูน้ าํ กลุ่มและคณะกรรมการบริ หารกลุ่มมีความเข้าใจในเรื่ องภาวะโลกร้อน การแข่งขัน
เรื่ องการค้าเสรี และการนําหลักการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างเกิดผลอย่างแท้จริ ง โดยให้มายึด
ทางสายกลาง รู ้จกั ประหยัด รู ้จกั ประมาณตน อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้าอบรม
11. ผู้เสนอโครงการ
( นายสัมพันธ์ บูรณยาพร )
หัวหน้าทีมวิจยั
12. ผู้เห็นชอบและอนุมัติโครงการ
( รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท )
ผูป้ ระสานงานโครงการวิจยั

โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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แบบสอบถาม
ฐานข้ อมูลของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรบ้ านค่ าย จํากัด ปี 2553
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
ให้ สมาชิกตอบแบบสอบถามโดยใส่ เครื่องหมาย  ลงในช่ องสี่ เหลีย่ มและใส่ ข้อความในช่ องว่ างตาม
ความเป็ นจริง
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของสมาชิก
ชื่อ...........................................นามสกุล.................................กลุ่ม...........เลขที่สมาชิก...............................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน     
บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ตําบล.........................................อําเภอ..............................อายุ................
หมู่บา้ น......................................เข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ต้ งั แต่ปี พ.ศ. ................การศึกษาสูงสุ ด................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....................................................................
จํานวนสมาชิกในครัวเรื อนรวม.............คน ชาย.........คน หญิง...........คน ช่วยทํางานเกษตร.........คน
2. ท่ านมีทดี่ ินทํากินเป็ นของตนเองทั้งหมด.............แปลง และเช่ าทีด่ ินทํากิน...............แปลง รวม.....แปลง
แปลงที่ 1 ..........ไร่ ตนเอง เช่า (ปลูกพืช......................) ผลผลิตที่คาดว่าได้รับต่อปี .............ตัน/กก.
แปลงที่ 2 ..........ไร่ ตนเอง เช่า (ปลูกพืช......................) ผลผลิตที่คาดว่าได้รับต่อปี .............ตัน/กก.
แปลงที่ 3 ..........ไร่ ตนเอง เช่า (ปลูกพืช......................) ผลผลิตที่คาดว่าได้รับต่อปี .............ตัน/กก.
แปลงที่ 4 ..........ไร่ ตนเอง เช่า (ปลูกพืช......................) ผลผลิตที่คาดว่าได้รับต่อปี .............ตัน/กก.
แปลงที่ 5 ..........ไร่ ตนเอง เช่า (ปลูกพืช......................) ผลผลิตที่คาดว่าได้รับต่อปี .............ตัน/กก.
3. ปัจจุบันท่ านใช้ ยางพาราพันธุ์ใดปลูกในแปลงปลูกของท่ าน
แปลงที่อายุนอ้ ยที่สุดปลูกมาแล้ว..............ปี สายพันธุ์  RRIM 600  RRIM 251
 BPM 24  PB 235
แปลงที่อายุมากที่สุดปลูกมาแล้ว..............ปี สายพันธุ์  RRIM 600  RRIM 251
 BPM 24  PB 235
4. ในปี ทีผ่ ่ านมาท่ านได้ ปริมาณผลผลิตเป็ นนํา้ ยางพารา และ ยางแผ่นเท่ าไร
 ปริ มาณนํ้ายางพาราต่อไร่ จํานวน............... กก.  นํ้ายางพารา 1 ไร่ ได้เป็ นยางแผ่น.............กก.
 จํานวนยางที่ตดั ได้ท้ งั หมด...........ไร่ ได้น้ าํ ยาง ..........กก.  ได้เป็ นยางแผ่น จํานวน...............กก.
5. ปัจจุบันท่ านมีการขายนํา้ ยางพาราในรูปใด
 ขายเป็ นนํ้ายางสด ราคา............................บาท/กก.
 ขายเป็ นยางแผ่นดิบ ราคา............................บาท/กก.
ราคา............................บาท/กก.
 ขายเป็ นขี้ยาง
 ขายเป็ นอย่างอื่น ระบุ......................................ราคา.........................................บาท/กก.
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6. ผลผลิตยางพาราของท่ านทีไ่ ด้  ขายนํา้ ยาง  ขายยางแผ่น ท่ านขายให้ กบั ( ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ )
 ร้านค้าใกล้บา้ น จํานวน.....................กก. ราคา ณ ที่ขาย..............................บาท/กก.
 พ่อค้าคนกลาง จํานวน......................กก. ราคา ณ ที่ขาย..............................บาท/กก.
 อื่นๆ ระบุ.............................................. จํานวน..................กก. ราคา ณ ที่ขาย..............บาท/กก.
7. ท่ านคิดอย่ างไรเมื่อสหกรณ์ ฯ เปิ ดรับชื้อนํา้ ยาง และยางแผ่ น จากท่ าน
 ขายให้กบั สหกรณ์ฯ
 ขายให้กบั แหล่งรับชื้อเดิม ( ตามข้อ 6.)
 ยังไม่แน่ใจ สาเหตุ ระบุ...................................................................................................................
8. ถ้ าขายให้ กบั สหกรณ์ ฯ ท่ านต้ องการให้ สหกรณ์ ฯ ดําเนินการอย่ างไร
 ตั้งจุดรับชื้อกระจายตามกลุ่ม
 ตัวแทนสหกรณ์รวบรวมแล้วนําส่ งสหกรณ์ฯ
 สมาชิกขายให้กบั สหกรณ์ฯ โดยตรง  อื่นๆระบุ...........................................................................
9. นอกจากธุรกิจทีส่ หกรณ์ มีบริการอยู่แล้วท่ านต้ องการให้ สหกรณ์ บริการอะไรเพิม่ อีก นอกจาก เงินฝาก
เงินกู้ ปุ๋ ย/ยาปราบศัตรูพชื นํา้ มันฯ
1.......................................................2.......................................................3................................................
10. ท่ านซื้อวัสดุการเกษตรจากแหล่งใด
 ปุ๋ ย .............ลูก /ตัน มูลค่า/ปี ....................บาท แหล่งที่ซ้ือ  สหกรณ์ฯ  ร้านค้า...............
 ยาปราบศัตรู พืช .........ลิตร มูลค่า/ปี ...............บาท แหล่งที่ซ้ือ  สหกรณ์ฯ  ร้านค้า..............
 อื่นๆ ระบุชื่อสิ้ นค้าที่ซ้ือ.......................................แหล่งที่ซ้ือ............................................................
11. สู ตรปุ๋ ยเคมีทที่ ่ านใช้ อยู่เป็ นประจํา คือ
 46 – 0 – 0
 13 – 13 – 21
 15 – 15 – 15
 16 – 16 - 16
 15 – 7 – 18  21 – 0 – 0
 18 – 4 – 5
 16 – 20 – 0
 20 – 8 – 20  20 – 20 – 0
 16 – 11 – 14
 อื่นๆระบุสูตรปุ๋ ย...............
12. ชื่อทางการค้ าของปุ๋ ยเคมีทที่ ่ านใช้ ในสวนยางพาราของท่ าน คือ ( ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ )
 หัววัว
 เรื อใบ
 รุ่ งอรุ ณ  กระต่าย
 รถเกษตร
 ข้าวทอง  ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี
 ปุ๋ ยนํ้าหมัก........................  และปุ๋ ยอื่นๆ ระบุ..............................................................
13. เงินทุนทีใ่ ช้ ในการลงทุนภาคการเกษตรในปี ทีผ่ ่านมาได้ มาจากแหล่งใด
 เงินทุนของตนเอง
 กู้ ธ.ก.ส.
 กูธ้ นาคารออมสิ น
 กูจ้ ากสหกรณ์ฯ
 กูธ้ นาคารทหารไทย  กูเ้ งินนอกระบบ
14. ท่ านต้ องการให้ สหกรณ์ ฯ ดําเนินงานด้ านใดก่อนอืน่ (ให้ระบุ 1, 2 , 3 , 4 )
 ลดต้นทุนการผลิต........  ข้อมูลข่าวสาร…..  จัดหาตลาด .......  ราคาตกตํ่า.........
 รวบรวมยางทุกประเภท............  รวบรวมข้าวเปลือกและแปรรู ป............................
 รวบรวมผลไม้ ....... ระบุชื่อ........................................ อื่นๆ ระบุ............................................
โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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15. ในปี ทีผ่ ่ านมาท่ านมีสวนผลไม้ ทใี่ ห้ ผลผลิตแล้วจํานวนเท่ าใด
 ทุเรี ยน.......ไร่ ได้ผลผลิต.............ตัน
 มังคุด.........ไร่ ได้ผลผลิต................ตัน
 เงาะ...........ไร่ ได้ผลผลิต.............ตัน
 กระท้อน........ไร่ ได้ผลผลิต.............ตัน
 ลองกอง...............ไร่ ได้ผลผลิต.............ตัน  มะม่วง.......ไร่ ผลผลิต...........ตัน
 สับปะรด.........ไร่ ได้ผลผลิต.............ตัน  อื่นๆ ระบุ..............................................................
16. ท่ านซื้อสิ นค้ าอุปโภค – บริโภคจากแหล่ งใด
 ร้านค้าใกล้บา้ น  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ห้างสรรพสิ นค้า  อื่นๆ ระบุ..................................
มูลค่ าทีซ่ ื้อ/เดือน....................................บาท
17. ท่ านคิดอย่ างไรเมื่อสหกรณ์ มีโครงการบริการสิ นค้ าอุปโภค - บริโภคจัดส่ งถึงบ้ าน
 สัง่ ซื้อจากสหกรณ์
 ซื้อจากร้านค้าใกล้บา้ น  ไม่แน่ใจในการจัดส่ ง
 อื่นๆระบุ............................................................................................................................................
18. หากสหกรณ์ จะดําเนินการโครงการจําหน่ ายสิ นค้าถึงบ้ านแก่สมาชิกในราคาทีไ่ ม่ แพงกว่ าทีท่ ่ านซื้อหาเอง
ท่ านจะสั่ งซื้อสิ นค้ าอะไรบ้ าง
1. ข้าวสาร มูลค่า.....................................บาท/เดือน
2. สิ นค้าอุปโภค-บริ โภค (ระบุ)...............................................................มูลค่า.........................บาท/เดือน
3. อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................มูลค่า.........................บาท/เดือน
19. ปัญหาทีป่ ระสบอยู่ในปัจจุบัน (- ด้ านการผลิต)
 โรค-แมลง  ต้นทุนปุ๋ ย – ยา สูงขึ้น  ขาดพันธุ์พืช – ขาดพันธุ์สตั ว์  อื่นๆระบุ..............
20. ปัญหาผลผลิตด้ านการเกษตรของท่ านในการจําหน่ ายมีปัญหาอะไรบ้ าง
 ขาดการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารการตลาด  ราคาไม่แน่นอน  ไม่มีตลาดรับซื้อผลผลิต
 คุณภาพของผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน  ด้านการขนส่ ง  อื่นๆระบุ......................................
21. ท่ านต้ องการให้ สหกรณ์ ช่วยเหลือเรื่องใดเกีย่ วกับการผลิต
 ด้านวิชาการ  ด้านการตลาด  ด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  ด้านการแปรรู ป
22. ถ้ าสหกรณ์ เปิ ดร้ านขายยาประเภทที่ 3 แพทย์ ทางเลือก ท่ านมีความคิดเห็นอย่ างไร
 สนใจ เพราะ......................................................................................................................................
( ระบุ ชื่อยา )....................................................................................................................................
 ไม่สนใจ เพราะ..................................................................................................................................
23. ความต้ องการอืน่ ๆ ซึ่งสหกรณ์ จะนําไปพิจารณาเพือ่ ให้ บริการสมาชิกต่ อไป
 บริ การตรวจสุ ขภาพประจําปี  ให้บริ การเงินกูเ้ พื่อการศึกษาในอัตราดอกเบี้ยตํ่า
 อื่นๆ ระบุ..........................................................................................................................................
24. ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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25. ท่ านรู้หรือไม่ ว่าสหกรณ์ การเกษตรบ้ านค่ าย จํากัด สาขาที่ 2 ตั้งอยู่ ณ ทีใ่ ด
 ต.หนองละลอก  ต.บ้านค่าย  ต.หนองบัว  ต.หนองกรับ  ไม่รู้เลยว่ามีสาขาที่ 2
++++++++++++++++++++++++

โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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ผลการสํ ารวจฐานข้ อมูล
แบบสรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม
Valid

อายุยางพาราแปลงอายุน้อย
น้อยกว่า – 1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
10 ปีขน้ึ ไป
Total

Frequency
95
138
171
116
81
41
29
22
14
36
51
792
849
1641

Percent

สายพันธ์ยางพาราแปลงอายุน้อย
RRIM 600
RRIM 251
BPM 24
PB 235
Total

Frequency
723
17
3
0
743
898
1641

Percent
44.1
1.0
.2
.1
45.3
54.7
100.0

อายุยางพาราแปลงอายุมาก
1 - 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16- 20 ปี
21 ปีขน้ึ ไป
Total

Frequency
105
215
140
105
61
626
1015
1641

Percent

ไม่มขี อ้ มูล
Total

Valid

ไม่มขี อ้ มูล
Total

Valid

ไม่มขี อ้ มูล
Total

โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม

5.8
8.4
10.4
7.0
4.9
2.5
1.8
1.3
.9
2.2
3.2
48.3
51.7
100.0

6.5
13.2
8.5
6.3
3.9
38.1
61.9
100.0
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Valid

สายพันธุแ์ ปลงอายุมาก
RRIM 600
RRIM 251
BPM 24
PB 235
Total

ไม่มขี อ้ มูล
Total

Valid

ปริ มาณนํ้ายางต่อไร่ (กก.)
1-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 – 25
26 กิโลกรัมขึน้ ไป
Total

ไม่มขี อ้ มูล
Total
ลักษณะการขาย
ขายนํ้ายางสด
ขายยางแผ่นดิบ
ขายขีย้ าง
อื่นๆ
ขายนํ้ายางสด และ ขายยางแผ่นดิบ
ขายนํ้ายางสด และ ขายขีย้ าง
ขายยางแผ่นดิบ และ ขายขีย้ าง
ขายนํ้ายางสด ขายยางแผ่นดิบ และ ขายขีย้ าง
Total
ไม่มขี อ้ มูล
Total

Frequency
543
9
5
2
559
1082
1641

Percent
33.1
.5
.3
.1
34.1
65.9
100

Frequency
59
78
22
14
7
10
190
1451
1641

Percent
3.60
4.75
1.34
0.85
0.43
0.61
11.6
88.4
100.0

Frequency
381
23
131
1
7
53
7
3
606
1035
1641

Percent
23.2
1.4
8.0
.1
.4
3.2
.4
.2
36.9
63.1
100.0

โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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Valid

การขายผลผลิ ต
ร้านค้าใกล้บา้ น
พ่อค้าคนกลาง
อื่นๆ
ร้านค้าใกล้บา้ นและพ่อค้าคนกลาง
Total

ไม่มขี อ้ มูล
Total

Valid

เมื่อสหกรณ์เปิ ดรับซื้อ
ขายให้สหกรณ์
ขายให้แหล่งรับซือ้ เดิม
ยังไม่แน่ใจ
Total

ไม่มขี อ้ มูล
Total

Valid

ต้องการให้สหกรณ์ดาํ เนิ นการ
1. ตัง้ จุดรับซือ้ กระจายตามกลุม่
2. ตัวแทนสหกรณ์รวบรวมแล้วนําส่งสหกรณ์
3. สมาชิกขายให้สหกรณ์โดยตรง
4. ตัง้ จุดรับซือ้ กระจายตามกลุม่ และตัวแทนสหกรณ์รวบรวมแล้วนําส่ง
สหกรณ์
5. ตัง้ จุดรับซือ้ กระจายตามกลุม่ และสมาชิกขายให้สหกรณ์โดยตรง
6. ตัวแทนสหกรณ์รวบรวมแล้วนําส่งสหกรณ์ และสมาชิกขายให้
สหกรณ์โดยตรง
7. ตัง้ จุดรับซือ้ กระจายตามกลุม่ และตัวแทนสหกรณ์รวบรวมแล้วนําส่ง
สหกรณ์ และสมาชิกขายให้สหกรณ์โดยตรง
Total

Frequency
544
21
13
2
580
1061
1641

Percent
33.2
1.3
.8
.1
35.3
64.7
100.0

Frequency
837
111
1
949
692
1641

Percent
51.0
6.8
.1
57.8
42.2
100.0

Frequency
512
62
164

Percent
31.2
3.8
10.0

40

2.4

61

3.8

11

.7

26

1.6

876
765
1641

53.4
46.6
100.0

ไม่มขี อ้ มูล
Total

Valid

ไม่มขี อ้ มูล
Total

แหล่งซื้อวัสดุการเกษตร
สหกรณ์
ร้านค้าทัวไป
่
Total

Frequency
352
237
589
1052
1641

โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม

Percent
21.5
14.4
35.9
64.1
100.0
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สูตรปุ๋ย
46-0-0
13-13-21
15-15-15
16-16-16
15-7-18
21-0-0
18-4-5
16-20-0
20-8-20
20-20-0
16-11-14
อื่นๆ
Total*

Frequency
111
295
579
63
59
41
17
23
18
1
4
3
1214
818

Percent
6.76
18
35.3
3.84
3.6
2.5
1.04
1.4
1.1
0.06
0.24
0.18
74
49.85

ชื่อทางการค้า
1 = หัววัว
2 = เรือใบ
3 = รุง่ อรุณ
4 = กระต่าย
5 = รถเกษตร
6 = ข้าวทอง
7 = ปุ๋ยอินทรียเ์ คมี
8 = ปุ๋ยนํ้าหมัก
9 = อื่นๆ
Total*

Frequency
125
582
311
154
84
56
177
28
2
1519
657

Percent
7.62
35.47
18.95
9.38
5.12
3.41
10.79
1.71
0.12
92.57
40.0

Valid

ไม่มขี อ้ มูล
หมายเหตุ * หนึ่งคนตอบได้หลายข้อ

Valid

ไม่มขี อ้ มูล
หมายเหตุ * หนึ่งคนตอบได้หลายข้อ

โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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เงิ นทุน
Valid

เงินทุนตัวเอง
กู้ ธ.ก.ส.
กูธ้ นาคารออมสิน
กูจ้ ากสหกรณ์
กูธ้ นาคารทหารไทย
กูเ้ งินนอกระบบ
เงินทุนตัวเอง และกูธ้ นาคารออมสิน
เงินทุนตัวเอง และกูจ้ ากสหกรณ์
เงินทุนตัวเอง และกูเ้ งินนอกระบบ
เงินทุนตัวเอง กู้ ธ.ก.ส. และกูจ้ ากสหกรณ์
กูธ้ นาคารออมสิน กูจ้ ากสหกรณ์ และกูเ้ งินนอกระบบ
Total

ไม่มขี อ้ มูล
Total

Valid

Frequency
707
11
4
474
0
11
1
44
1
4
1
1258
383
1641

Percent
43.1
.7
.2
28.9
0
.7
.1
2.7
.1
.2
.1
76.7
23.3
100.0

Frequency
237
211
200
152
219
221
226
1466
940
1641

Percent
14.44
12.86
12.19
9.26
13.35
13.47
13.77
89.34
57.3
100.0

ปัญหาที่ต้องการให้สหกรณ์ฯ ดําเนิ นงาน (เรียงตามลําดับ)
1. ราคาตกตํ่า
2. ลดต้นทุนการผลิต
3. จัดหาตลาด
4. ข้อมูลข่าวสาร
5. รวบรวมยางทุกประเภท
6. รวบรวมข้าวเปลือกและแปรรูป
7. รวบรวมผลไม้
Total

ไม่มขี อ้ มูล
Total

โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม

36

ไม่มขี อ้ มูล
Total

Frequency
866
109
72
10
127
56
3
12
131
3
1389
252
1641

Percent
52.8
6.6
4.4
.6
7.7
3.4
.2
.7
8.0
.2
84.6
15.4
100.0

เมื่อสหกรณ์มีโครงการบริ การสิ นค้าอุปโภค - บริ โภคจัดส่งถึงบ้าน
Valid
สังซื
่ อ้ จากสหกรณ์
ซือ้ จากร้านค้าใกล้บา้ น
อื่นๆ
Total
ไม่มขี อ้ มูล
Total

Frequency
1085
216
1
1302
339
1641

Percent
66.1
13.2
.1
79.3
20.7
100.0

Valid

Valid

ไม่มขี อ้ มูล
Total

แหล่งที่ซื้อสิ นค้าอุปโภค-บริ โภค
ร้านค้าใกล้บา้ น
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ห้างสรรพสินค้า
อื่นๆ
ร้านค้าใกล้บา้ น และซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านค้าใกล้บา้ น และห้างสรรพสินค้า
ร้านค้าใกล้บา้ น และอื่นๆ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า
ร้านค้าใกล้บา้ น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า
ร้านค้าใกล้บา้ น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ
Total

ปัญหาด้านการผลิ ตที่ประสบอยู่ในปัจจุบนั
Frequency Percent
โรค-แมลง
76
4.6
ต้นทุนปุ๋ย – ยา สูงขึน้
675
41.1
ขาดพันธุพ์ ชื -ขาดพันธุส์ ตั ว์
22
1.3
อื่นๆ
3
.2
โรค-แมลง และต้นทุนปุ๋ย – ยา สูงขึน้
276
16.8
โรค-แมลง และขาดพันธุพ์ ชื -ขาดพันธุส์ ตั ว์
6
.4
ต้นทุนปุ๋ย – ยา สูงขึน้ และขาดพันธุพ์ ชื -ขาดพันธุส์ ตั ว์
22
1.3
โรค-แมลง ต้นทุนปุ๋ย – ยา สูงขึน้ และขาดพันธุพ์ ชื -ขาดพันธุส์ ตั ว์
57
3.5
ต้นทุนปุ๋ย – ยา สูงขึน้ ขาดพันธุพ์ ชื –ขาดพันธุส์ ตั ว์ และอื่นๆ
1
.1
โรค-แมลง ต้นทุนปุ๋ย – ยา สูงขึน้ ขาดพันธุพ์ ชื –ขาดพันธุส์ ตั ว์ และอื่นๆ
6
.4
Total
1144
69.7
497
30.3
1641
100.0

โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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Valid

ปัญหาผลผลิ ตด้านการจําหน่ ายผลผลิ ตทางการเกษตร
ขาดการสนับสนุ นข้อมูลข่าวสารการตลาด
ราคาไม่แน่นอน
ไม่มตี ลาดรับซือ้ ผลผลิต
คุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน
ด้านการขนส่ง
อื่นๆ
Total*

ไม่มขี อ้ มูล
Total
หมายเหตุ * หนึ่งคนตอบได้หลายข้อ
Valid

ความต้องการให้สหกรณ์ช่วยเหลือ
ด้านวิชาการ
ด้านการตลาด
ด้านปจั จัยการผลิตทางการเกษตร
ด้านการแปรรูป
ด้านวิชาการ และด้านการตลาด
ด้านการตลาด และด้านปจั จัยการผลิตทางการเกษตร
ด้านการตลาด และด้านการแปรรูป
ด้านวิชาการ ด้านการตลาด และด้านปจั จัยการผลิตทางการเกษตร
ด้านวิชาการ ด้านการตลาด ด้านปจั จัยการผลิตทางการเกษตร และ
ด้านการแปรรูป
Total

Frequency
1183
213
1081
123
87
30
2
458
1641

Percent
72.09
12.98
65.87
7.50
5.30
1.83
0.12
27.91
100.0

Frequency
161
697
156
15
4
2
2
1

Percent
9.8
42.5
9.5
.9
.2
.1
.1
.1

1

.1

1039
602
1641

63.3
36.7
100.0

Frequency
895
153
1048
593
1641

Percent
54.5
9.3
63.9
36.1
100.0

ไม่มขี อ้ มูล
Total

Valid

ไม่มขี อ้ มูล
Total

สหกรณ์ เปิ ดร้านขายยาทางเลือก
สนใจ
ไม่สนใจ
Total

โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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Valid

บริ การอื่นๆ ที่ต้องการให้สหกรณ์บริ การสมาชิ ก
ตรวจสุขภาพประจําปี
เงินกูเ้ พือ่ การศึกษา ดอกเบีย้ ตํ่า
อื่นๆ
ตรวจสุขภาพประจําปี และเงินกูเ้ พือ่ การศึกษา ดอกเบีย้ ตํ่า
ตรวจสุขภาพประจําปี และอื่นๆ
เงินกูเ้ พือ่ การศึกษา ดอกเบีย้ ตํ่า และอื่นๆ
ตรวจสุขภาพประจําปี เงินกูเ้ พื่อการศึกษา ดอกเบีย้ ตํ่า และอื่น ๆ
Total

ไม่มขี อ้ มูล
Total

Valid

Frequency
821
419
9
18
1
1
1
1270
371
1641

สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด สาขาที่ 2 ตัง้ อยู่ที่
ต.หนองละลอก
ต.บ้านค่าย
ต.หนองบัว
ไม่รวู้ า่ มีสาขา 2
Total

ไม่มขี อ้ มูล
Total

โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม

Frequency
32
6
1063
270
1371
270
1641

Percent
50.0
25.5
.5
1.1
.1
.1
.1
77.4
22.6
100.0
Percent
2.0
.4
64.8
16.5
83.5
16.5
100.0
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สหกรณ์ การเกษตรบ้ านค่ าย จํากัด
1. เลขที่โครงการ 3/2552
2. ชื่อโครงการ โครงการส่ งเสริ มการลดต้นทุนการผลิตในพืชเศรษฐกิจโดยใช้มูลสุ กร
3. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากสมาชิ ก ของสหกรณ์ ก ารเกษตรบ้า นค่ า ย จํา กัด ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม เป็ นอาชีพหลัก และเป็ นการทําการเกษตรโดยมุ่งใช้ปุ๋ยเคมี ในการบํารุ งรักษาและเพิ่มผลผลิต
ให้แก่พืชผลของตนเอง แต่ในสภาพปั จจุบนั นี้ ปุ๋ ยเคมี มีราคาสู งมาก ทําให้เกษตรกรประสบปั ญหาด้าน
ต้นทุนการผลิ ตสู ง ซึ่ งหากปี ใดประสบปั ญหาราคาผลผลิ ตตกตํ่าก็จะทําให้สมาชิ กยิ่งประสบสภาวะการ
ขาดทุนและมีหนี้ สินพอกพูนไปด้วย นอกจากนั้นหากเมื่อมีการใช้เป็ นระยะเวลานานก็ส่งผลไปถึงสภาพ
ของดินทําให้ดินมีสภาพเลวลง ส่ งผลให้ได้ผลผลิตลดลงไปด้วย
จากปั ญหาดังกล่าวสหกรณ์ได้เล็งเห็ นว่าหากไม่หาทางแก้ไขจะส่ งผลเสี ยหายต่อสมาชิ ก
สหกรณ์เป็ นอย่างยิ่ง จึงได้จดั ทําโครงการนี้ ข้ ึนเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ ในการลดต้นทุนการผลิต โดยลดการใช้
ปุ๋ ยเคมีหนั มาใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พื่อเป็ นการปรับปรุ งบํารุ งดินให้สมบูรณ์อนั เป็ นการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนไป
ในตัวด้วย อีกทั้งยังเป็ นการคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวสมาชิกและ ผูบ้ ริ โภคในสังคมด้วย
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อเผยแพร่ ความรู ้การใช้มูลสุ กรเป็ นปุ๋ ยอินทรี ย ์ แก่สมาชิก
4.2 เพื่อหวังให้สมาชิกนําสมาชิกนําความรู ้ที่ได้ไปปฏิบตั ิและเผยแพร่ แก่ชุมชน
4.3 เพื่ อ หวัง ให้ ส มาชิ ก เกิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละเกิ ด เวที เ รี ยนรู ้ แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
4.4 เพื่อให้สมาชิกปรับเปลี่ยนแนวคิดในการผลิต โดย ไม่มุ่งใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว
5. การดําเนินการ
5.1 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจโครงการ
5.2 นําเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
5.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงานและวิทยากรบรรยาย
5.4 จัดเตรี ยมสถานที่และเอกสารการอบรม
5.5 ประเมิน ผลโครงการ
6. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
ใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นโครงการทั้งสิ น 30 วัน โดยเริ่ มต้นโครงการในวันที่ 1 – 30
มิถุนายน 2553 ดังมีรายละเอียดดังนี้
โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม
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1-6
มิ.ย.

การดําเนินการ

7-9 10-15 16-17 18 19-30
มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย. มิ.ย.

1.ประชุมชี้แจง

ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้าทีมวิจยั

2.เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
3.ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวของและ
ประชาสัมพันธ์โครงการแก่สมาชิกและ
ผูส้ นใจ
4.จัดเตรี ยมสถานที่

หัวหน้าทีมวิจยั
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

5.จัดฝึ กอบรมแก่สมาชิกและผูส้ นใจ

วิทยากร
หัวหน้าทีมวิจยั

6.ประเมินผลโครงการ

7. งบประมาณและค่าใช้จ่าย
1.ค่าอาหารกลางวันผูเ้ ข้าอบรม จํานวน 50 คน คนละ 100 บาท
6,000 บาท
2.ค่าตอบแทนวิทยากร
4,000 บาท
3.ค่าเอกสารประกอบการอบรม 10 บาท จํานวน 50 ชุด
500 บาท
รวมทั้งสิ้ น
10,500 บาท
8. เป้ าหมาย
เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และผูส้ นใจ จํานวน 50 ราย
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สมาชิกสามารถนําความรู ้ที่ได้รับจากการอบรม ไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตของตนเอง
โดยลดการใช้ปุ๋ยเคมี อีกทั้งยังทําให้ดินมีสภาพดีข้ ึนช่วยเพิ่มผลผลิต และยังสามารถนําความรู ้ที่ได้ไป
เผยแพร่ แก่เกษตรกรที่สนใจในชุมชน ยังความกินดีอยูด่ ีมาสู่ชุมชน และยังส่ งผลดีกลับมาสู่สหกรณ์ดว้ ย
10. ผูเ้ สนอโครงการ
( นายสัมพันธ์ บูรณยาพร )
หัวหน้าทีมวิจยั
11. ผูเ้ ห็นชอบโครงและอนุมตั ิโครงการ
( รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท )
ผูป้ ระสานงานโครงการวิจยั

โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม

41

กระบวนการดําเนินการวิจัยในรอบ 1 ปี (15 ส.ค.52 – 14 ส.ค.53)
ลําดับ
ที่

กลุ่มเป้ าหมาย/
จํานวน ผูเ้ ข้าร่วม

เป้ าหมาย
การ
ดําเนิ นงาน

กิ จกรรมการวิ จยั

วันเดือนปี

1

พัฒนาโจทย์วจิ ยั ปี
2552 เพือ่ พิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจยั

16/6/52

ผูป้ ระสานงาน 1
เจ้าหน้าทีส่ ถาบัน4
เจ้าหน้าที่ สกก.บ้าน
ค่าย 2

7 คน

2

ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้า
การดําเนินงาน และ
ร่วมกันจัดทํา
แผนปฏิบตั งิ าน

29/10/52

ผูป้ ระสานงาน 1 คน
เจ้าหน้าทีส่ ถาบัน 4
คน
นักวิจยั 2 คน
กรรมการ 15 คน
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ 5
คน

27 คน

3

ระดมความคิดเพือ่
สรุปแผนปฏิบตั งิ าน
และกิจกรรมทีจ่ ะทํา

14/11/52

24 คน

4

ระดมความคิดเพือ่ นํา 20/12/52
ข้อสรุปแผนปฏิบตั ิ
งานหารือผู้
ประสานงานปรับปรุง
เพือ่ จะได้ดาํ เนินการ
ทําเป็ นโครงการ/
กิจกรรมต่อไป

กรรมการ 14 คน
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ 7
คน
เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริม
สหกรณ์ฯ 2 คน
ผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ 1 คน
ผูป้ ระสานงาน 1 คน
เจ้าหน้าทีส่ ถาบันฯ
4 คน
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ 2
คน
ผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ 1 คน

8 คน

ผลลัพธ์ที่ได้
ข้อเสนอโครงการวิจยั ,คําถาม
วิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั
ผลลัพธ์ทค่ี าดหวัง ผลกระทบที่
คาดว่าจะได้รบั และขัน้ ตอน
กระบวนการดําเนินงานวิจยั และ
ให้เตรียมเอกสารข้อเสนอ
โครงการ จํานวน 15 ชุด นําเสนอ
วันที่ 25 มิ.ย. 52
- ทีมวิจยั สกก.บ้านค่าย รายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจยั
- แผนทีก่ ลยุทธ์ เพือ่ ไปจัดทําเป็ น
แผนปฏิบตั งิ าน
- ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ านในรอบ 1
ปี
- สรุปรายงานเกีย่ วกับด้าน
การตลาดยางพาราในจังหวัด
ระยอง
- ปญั หาทีส่ มาชิกสหกรณ์ประสบ
มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก
แผนปฏิบตั งิ านของสหกรณ์และ
กิจกรรมทีจ่ ะทํา

ข้อสรุปแผนปฏิบตั งิ าน โครงการ/
กิจกรรม ทีส่ หกรณ์ตอ้ ง
ดําเนินงาน
- โครงการจัดทําฐานข้อมูลสมาชิก
- โครงการพัฒนาผูน้ าํ สายเลือด
ใหม่
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ลําดับ
ที่
5

6

7

8

9

10

11

กิ จกรรมการวิ จยั

วันเดือนปี

2/01/53
การระดมความคิด
เพือ่ จัดทําโครงการ
จัดทําฐานข้อมูล
สมาชิก
การระดมความคิด
3/01/53
เพือ่ จัดทําโครงการ
พัฒนาผูน้ ํากลุม่
สมาชิกสายเลือดใหม่
การชีแ้ จงและอบรม
1/02/53
โครงการพัฒนาผูน้ ํา 19/02/53
กลุม่ สมาชิกสายเลือด
ใหม่ หัวข้อ บทบาท
หน้าที่ และความ
เสียสละต่อสหกรณ์
จํานวน 2 รุน่
16/02 ถึง
การประชุมกลุม่
30/03/53
สมาชิกเพือ่ ระดม
ความคิดเห็นทัง้ 28
กลุม่ การทํางานวิจยั
โครงการส่ งเสริ มการ 18/06/53
ลดต้นทุนการผลิตใน
พืชเศรษฐกิจโดยใช้
มูลสุ กร รุน่ ที่ 1
กิจกรรมเรี ยนรู ้ระบบ 19/07/53
บริ หารจัดการสหกรณ์
“การสร้างเอกภาพใน
การทํางานร่ วมกัน
อย่างบูรณาการสู่ การ
บรรลุวสิ ัยทัศน์”
9/09/53
โครงการส่ งเสริ มการ
ลดต้นทุนการผลิตใน
พืชเศรษฐกิจโดยใช้
มูลสุ กร รุ่ นที่ 2

กลุ่มเป้ าหมาย/
จํานวน ผูเ้ ข้าร่วม

เป้ าหมาย
การ
ดําเนิ นงาน

ผลลัพธ์ที่ได้

ผูว้ จิ ยั และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์

2 คน

- ร่างแบบสอบถาม เพือ่ จัดทํา
ฐานข้อมูลสมาชิก
- การทดสอบแบบสอบถาม

ผูว้ จิ ยั และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์

2 คน

โครงการพัฒนาผูน้ ํากลุม่ สมาชิก
สายเลือดใหม่

ผูว้ จิ ยั และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์

150 คน

ผูเ้ ข้าร่วมการอบรมมีความรูค้ วาม
เข้าใจ บทบาท หน้าที่ และความ
เสียสละต่อสหกรณ์ และเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนา
ผูน้ ํากลุม่ สมาชิกสายเลือดใหม่

ผูว้ จิ ยั และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์

5 คน

ได้ความคิดเห็นทั้ง 28 กลุ่ม

สมาชิกสหกรณ์
ทีมวิทยากร

67 คน
4 คน

สมาชิกได้นาํ ความรู้มาใช้ในการ
ลดต้นทุนและนําไปเผยแพร่ แก่
ชุมชนของตน

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
นักวิจยั

4 คน
1 คน

เกิดการเรี ยนรู ้และการทํางานเป็ น
ทีม การวางแผน การมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบร่ วมกัน

สมาชิกสหกรณ์
ทีมวิทยากร

87 คน
4 คน

สมาชิกได้นาํ ความรู้มาใช้ในการ
ลดต้นทุนและนําไปเผยแพร่ แก่
ชุมชนของตน
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