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คํานิยม
การดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ภายใต
การสนั บสนุ น ของสํานั ก งานกองทุน สนั บสนุน การวิจั ย : สกว. ในครั้งนี้ เปนลัก ษณะของการวิ จั ย เชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งมีองคประกอบของนักวิ จัย 2 กลุม กลุมแรกเปนทีมประสานงานกลาง ที่มี
บทบาทภารกิจในการหนุนเสริมการดําเนินการวิจัยของทีมวิจัยจังหวัดใหเปนไปตามกรอบคิด และแนวทาง
การวิจัยที่ไดกําหนดไว ตามขอเสนอโครงการ กลุมที่สองเปนทีมวิจัยจังหวัด ซึ่งประกอบดวยทีมวิจัยทั้งสิ้น
36 จังหวัด มีบทบาทภารกิจในการดําเนินการวิจัยในพื้นที่จังหวัดตามที่กําหนด
ด ว ยการสนั บสนุ น จากผูอํานวยการฝาย 4 (ดร.สีลาภรณ บั ว สาย) และคําแนะนํ าจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนความรวมมือของทีมวิจัยจังหวัด แมวาระยะเวลาของชุดโครงการจะมีจํากัดเพียง 1 ป
และอาจมีขอจํากัด และอุปสรรคในการดําเนินการอยูบาง แตนักวิจัยภายใตชุดโครงการก็ไดใชความพยายาม
ในการดําเนินการวิจัย ใหไดมีผลลัพธเครือขายจํานวนทั้งสิ้น 117 เครือขาย นอกจากนั้นยังไดองคความรู
ทักษะและประสบการณตาง ๆ ที่จะนําไปใชตอยอดขยายผลการเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อการแกปญหาความ
ยากจนตอไปในอนาคต
ใคร ขอขอบคุณ ผูอํานวยการฝาย 4 ทานผูทรงคุณวุ ฒิ นั กวิจั ยทุกทาน นักสหกรณทั้งใน
สวนกลาง และภูมิภาค ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกสวนฝาย ไว ณ ที่นี้ หวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลและชุด
ความรูในรายงานวิจัยฉบับนี้ จะเปนประโยชนสําหรับผูสนใจในการนําไปประยุกตใชสําหรับการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ และการแกไขปญหาความยากจนไมมากก็นอย

(รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท)
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ธันวาคม 2549

บทคัดยอ
การดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” เปน
การวิจัยซึ่งตอยอดมาจากชุดโครงการวิจัย “แนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกรในพื้นที่ 9 จังหวัด” โดยได
นําเอาชุดความรูและแนวทางปฏิบัติที่ดีมาใชในชุดโครงการ วั ตถุประสงคในการดํ าเนิน การมุงเน นไปที่
การสร างกระบวนการเชื่อมโยงเครื อขายของกลุม/องคก รและสหกรณ ซึ่งประกอบด ว ยการดําเนิน การ
3 ขั้น ตอน ได แก การจั ด เวทีแลกเปลี่ย นเรี ย นรู รณรงค ชี้แจง ทํ าความเขาใจแกผูนํ ากลุม /องคก ร และ
สหกรณ เกี่ยวกับเรื่องคุณคาสหกรณ เครือขายคุณคา และกระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก จากนั้นจะเขาสู
ขั้น ตอนของการหนุ น เสริ มการจั ด ทํากรอบทิศทางการดํ าเนิ น งานแกก ลุม/องคก ร/สหกรณ ที่สนใจการ
เชื่อมโยงเครือขาย และกระบวนการเชื่อมโยงเครือขาย โดยคาดหวังวา กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมดังกลาว จะกอใหเกิด “เครือขายคุณคา” ที่มีคุณลักษณะของการรวมมือกันบนวิถีสหกรณ ที่ได
เชื่ อมคน เชื่ อ มองค ก ร เชื่ อ มกระบวนการทํา งานอย า งเปน ระบบ ภายใต ก ารยึ ด มั่ น ในคุณ คา สหกรณ
(Cooperative Values) จะนําพาใหกลุม/องคกรและสหกรณมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความ
เข มแข็ง ซึ่ งในลั ก ษณะเชน นี้ กลุ ม /องค ก รและสหกรณ ก็จ ะมี บทบาทและมี ขีด ความสามารถในการ
ยกระดับฐานะความเปนอยู และชวยแกปญหาความยากจนแกสมาชิกไดในที่สุด
ภายใตกรอบเวลา 1 ป ถือไดวาเปนชวงเวลาคอนขางสั้น สําหรับกรอบการดําเนินงานของ
ชุดโครงการ อยางไรก็ตาม ทีมประสานงานกลางไดใหการหนุน เสริมแกทีมวิจัยจังหวัดในดานการหนุ น
เสริมเปนวิ ทยากรภาคสนาม การจัด เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ระหว างนัก วิจั ย การเสริมทัก ษะกระบวนการ
จั ด การความรู (Knowledge management) การประสานงานกับหน ว ยงานที่ เกี่ย วขอ งในพื้ น ที่จั งหวั ด
นอกจากนั้นยังไดใชมาตรการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบรวมเขาสูจุดกลางโดยที่หัวหนาทีมวิจัยจังหวัด
จะไดมีโอกาสรายงานความกาวหนาและปรึกษาหารือกับทีมประสานงานกลาง/ผูทรงคุณวุฒิ เปนระยะๆ
ควบคูไปกับการติดตามหนุนเสริมในภาคสนามก็สามารถลดขอจํากัดของการทํางานในพื้นที่ ภายใตเวลา
จํากัดไปไดมากพอสมควร
ผลการดําเนินการชุดโครงการวิจัย เปนไปตามความคาดหวัง กลาวคือ ไดเครือขายนักวิจัย
ประกอบดวย นักวิจัย 300 คน ที่มีกรอบคิด ทักษะและประสบการณรวมกันสําหรับ “การเชื่อมโยงเครือขาย
คุณคา” โดยนักวิจัยเหลานี้ไดไปชวยสรางกระบวนการมีสวนรวมแกผูนํากลุม/องคกร/สหกรณในพื้นที่ 36
จั งหวั ด มากกว า 38,342 คน สํ าหรั บเครื อขายที่เกิด ขึ้น มีจํ านวนทั้งสิ้น 117 เครื อขาย ซึ่งประกอบด ว ย
เครือขายเชิงธุรกิจ สังคม/พื้นที่ และวิชาการ ซึ่งบางเครือขายไดดําเนินกิจกรรม กอใหเกิดผลทางธุรกิจ และ
กอใหเกิด การลดรายจาย เพิ่มรายได และขยายโอกาสอยางเปน รูปธรรมแกสมาชิกในภาคีเครือขาย เชน
เครื อ ข า ยบู โ ดสั น ติ สุ ข จ.ป ต ตานี เครื อ ข า ยท อ งเที่ ย วอั น ดามั น จ.ภู เ ก็ ต เครื อ ข า ยโฮมสเตย จ.พั ง งา
เครือขายโอท็อป จ.นครศรีธรรมราช เปนตน

เมื่อพิจารณาผลลัพธของการเชื่อมโยงเครือขายของทีมวิ จัยจังหวั ด ซึ่งอาจจําแนกไดเปน
4 กลุม คือ ผลลัพธเครือขายที่มีลัก ษณะเปน “เครือขายคุณ คา” เครือขายที่เกิด ขึ้น ตามความต องการของ
กลุม/องค ก ร เครื อขายที่เ กิด ขึ้น จากการหนุ น เสริ มของทีมวิ จั ย และการไมเกิ ด เครื อข าย เมื่อ ใชวิ ธีก าร
วิเคราะหเพื่อเชื่อมโยงใหเห็นมิติความสัมพันธระหว างปจจัยดานทีมวิจัย และปจจัยดานกลุม/องคกรและ
สหกรณ กับผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น โดยใชตาราง Portfolio Matrix ซึ่งชี้ใหเห็นวา องคประกอบดานทีม
วิจั ย ที่สําคัญ สําหรั บการเชื่อมโยงเครื อขาย ได แก การมีค วามเขาใจในกรอบคิด และเปาหมายของการ
เชื่อมโยงเครื อขายคุณ คา มีจิ ตวิ ญ ญาณของนั ก พัฒ นา มีทัก ษะการทํางานวิ จัย แบบมีสว นร วม และมีก าร
ทํางานอย างต อเนื่ อง เพื่ อหวั งผลการบรรลุเปาหมาย สว นองคประกอบที่สํา คัญ ของกลุม/องค ก ร และ
สหกรณ ไดแก จิตสํานึกความรวมมือของผูนําองคกร ความเชื่อถือไววางใจของผูนําองคกร การตระหนัก
เห็นความสําคัญของเครือขาย และภาพลักษณด านความมั่นคงขององคกร ซึ่งการวิเคราะหนั้น สอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับประเด็นความคิดเห็นจากการสํารวจขอมูลจากนักวิจัยจังหวัด
การวิเคราะหผลกระทบของการเชื่อมโยงเครือขายที่มีต อการแกปญ หาความยากจนของ
ชุดโครงการ ไดชี้ใหเห็น กระบวนการของชุดโครงการที่สามารถใชกระบวนการวิ จัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส ว นร ว ม ที่ ทีม วิ จั ย จะเข า ไปช ว ยชี้ นํ า ให ผูนํ า กลุ ม /องคก ร และสหกรณ ได เ ข า ใจในกรอบคิ ด และ
กระบวนการแก ไ ขป ญ หาความยากจน ที่ มี ส าเหตุ ข องความยากจนใน 3 มิ ติ คื อ จนทางเศรษฐกิ จ
จนความคิด และจนเพื่อนฝูง โดยกระบวนการของชุดโครงการจะชวยแกปญหาลึกลงไปในระดับของการ
แกปญหาที่สาเหตุและกระบวนการ “การรวมมือกันเปนเครือขายคุณคา” เพื่อการเชื่อมรอยหวงโซอุปทาน
ของสิน คาและบริ ก าร ในระบบเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อกอใหเกิด ระบบการคาและบริก ารที่เปน ธรรม
ซึ่งจะชวยใหเกิดการกระจายรายไดอยางเปนธรรม และการแกปญหาความยากจนเชิงระบบในที่สุด
ขอเสนอแนะสําหรับชุดโครงการ ซึ่งเปนไปใน 2 แนวทาง คือ แนวทางสําหรับการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ นั้ น ได นํ า เอากรอบแนวทางการเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยคุ ณ ค า ของชุ ด โครงการวิ จั ย
ซึ่งประกอบดว ย ขั้น ตอนการดําเนิ นการ 3 ขั้นตอน คือ การพัฒนาผูนํา การพัฒ นาขีด ความสามารถของ
องคก ร และการเชื่อมโยงเครื อขายคุณคา เสนอเปน ยุทธศาสตรสําคัญ สําหรับการพัฒ นา ระบบสหกรณ
คุณคา ในแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) ซึ่งกําลังยกรางอยูในปจ จุบัน สวนขอเสนอ
สําหรับแนวทางการตอยอดการวิจัย ที่จะขอการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว.
เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสําหรั บเครื อขายที่เกิด ขึ้น แลว และมีศัก ยภาพโดดเด น ที่จ ะดํ าเนิ น การเปน
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
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กระบวนการวิจัยของชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด”
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สัดสวนรอยละของผูขอจดทะเบียนคนจนเมื่อเทียบกับจํานวนผูจดทะเบียนทั่วประเทศ
จํานวนและคารอยละของคนจนจดทะเบียนทั้ง76 จังหวัด จําแนกตามลักษณะของปญหา
สัดสวนและรอยละของปญหาคนจนจดทะเบียนในพื้นที่ 36 จังหวัด
สัดสวนของผูจดทะเบียนคนจน เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรในจังหวัดในพื้นที่ 36 จังหวัด
ลักษณะของเครือขายในแนวดิ่ง (Vertical integration) ที่มีอยูเดิมในพื้นที่จังหวัด
ตัวอยางเครือขายในแนวราบ (Horizontal integration) ที่มีอยูเดิมในพื้นที่จังหวัด
กระบวนการวิจัยการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา
การหนุนเสริมของทีมประสานงานกลางในชวงการดําเนินการวิจัย
เครือขายที่มีแกนนํา (Dominated network)
เครือขายที่ไมมีแกนนํา (Equal partner network)
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา
Portfolio matrix แสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเชื่อมโยงเครือขาย
กับปจจัยที่แตกตาง
เครือขายคุณคากับการแกปญหาความยากจนเชิงระบบ
แนวทางการขยายผลเครือขายคุณคาเพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ
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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” ซึ่งไดกําหนด
วิสัยทัศนการพัฒนาสหกรณ เพื่อใชในการสรางแรงบันดาลใจรวมกับของทุกสวนฝายที่เกี่ยวของไววา “เปน
องคกรชวยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดมั่นในคุณคาสหกรณ มีการรวมมือกัน เชื่อมโยงเครือขาย
เพื่อ พัฒ นาประสิท ธิภาพขององคก ร และความเปน ธรรมาภิบ าล สรางความเข มแข็ งของสมาชิก ชุมชน
สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน”
ยุ ท ธศาสตร ภ ายใต แ ผนพั ฒ นาการสหกรณ เพื่ อ การบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น ดั ง กล า ว ได ใ ห
ความสําคัญกับการรวมมือกันเชื่อมโยงเปนเครือขาย โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะพัฒนาขีดความสามารถของ
องคกร อันจะสงผลดีตอบริบทของสหกรณในการยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิก ซึ่งยอมหมายถึง
ภารกิจในการแกปญหาความยากจนนั่นเอง นอกจากนั้น ยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาฯ ดังกลาว ยังมุงเนน
ไปที่การรณรงคใหเกิดความรวมมือระหวางสหกรณที่จดทะเบียน และกลุม/องคกรที่มิไดจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ ซึ่งจะเรียกวา “สหกรณภาคประชาชน” โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะกอใหเกิดพลัง
ความรวมมือในวงกวาง โดยใช “คุณคาสหกรณ (Cooperative values) เปนจุดเชื่อมในการรวมมือกันเปน
เครือขาย
หลังจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ : คพช. ไดประกาศใชแผนพัฒนาการ
สหกรณ ในป 2546 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว. ไดใหการสนับสนุนเงินทุนวิจัยแกโครงการ
ประสานงานเพื่อการวิ จั ย ด านสหกรณ ให ดํ าเนิ น การชุ ด โครงการวิ จั ย “แนวทางพัฒ นากลุ ม / องคก ร
ประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัด” โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อ
การเชื่อมโยงเครือขายระหว างสหกรณที่จ ดทะเบีย น และสหกรณภาคประชาชน ตามกรอบวิสัยทัศนใ น
แผนพัฒนาการสหกรณ ซึ่งผลงานวิจัยดังกลาว ชี้ใหเห็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best practice) ที่จะนําไปสูการ
เชื่อมโยงเครือขายที่จะกอใหเกิดประโยชนจากพลังในการรวมมือกันของสหกรณยอนกลับไปสูองคกรที่เปน
ภาคีเครือขาย และสมาชิกที่เปนปจเจกบุคคล ชุดความรูที่ไดรับจากการดําเนินโครงการวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็น
พลังของความรวมมือกันในรูปของเครือขายพันธมิตร ระหวางสหกรณที่จดทะเบียน สหกรณภาคประชาชน
วานอกจากจะกอใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจและวิทยาการแลวยังกอใหเกิด สังคมแหงการเรียนรูรวมกันใน

ระหวางภาคีเครือขายซึ่งจะเปนพลังสําคัญในการพัฒนา กรอบคิดและวิสัยทัศนของผูนํากลุม/องคกรและ
สหกรณอันจะนําไปสูพลังในการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรใหสามารถชวยเหลือสมาชิกในการ
ยกระดับฐานะความเปนอยู หรือการการแกไขปญหาความยากจนบนวิถีสหกรณตามที่คาดหวังไว
เพื่อการขยายผลไปสูการขับเคลื่อนนโยบายการแกปญหาความยากจน สํานักงานกองทุน
สนับสนุ นการวิจัย ไดมอบหมายใหสถาบันวิชาการด านสหกรณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ดําเนินการ
ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัดเพื่อแกปญหาความยากจน” ภายใตกรอบ
เวลา 1 ป โดยมีทีมวิจัยที่เปนเครือขายพันธมิตรของสถาบันวิชาการดานสหกรณ จํานวนทั้งสิ้น 36 ทีมวิจัย
ดํ าเนิ น การโครงการวิ จั ย ภายใต ก รอบแนวทางการดํ าเนิ น การวิ จั ย เชิงปฏิบั ติ ก ารแบบมีสว นร ว ม ที่ที ม
ประสานงานกลางไดใหขอแนะนํา โดยมีการหนุนเสริมจากทีมประสานงานกลาง ใหทีมวิจัยในระดับจังหวัด
ไดดําเนินการภายใตกระบวนการวิจัยซึ่งมีองคประกอบของทีมวิจัย เปนทั้ง นักวิชาการ เจาหนาที่สงเสริม
สหกรณ กลุมนักพัฒนาเอกชน ปราชญชาวบาน ผูนํากลุม/องคกร/สหกรณ ซึ่งตางฝายตางมีเปาหมายสําคัญที่
จะมารวมมือ กัน เพื่อประโยชนใ นการพัฒนาคนใหสะทอ นคุณคาสหกรณใ นตัวคน ผานกลไกของกลุม/
องคกรประชาชนและสหกรณที่รวมมือกันเปนเครือขายคุณคา โดยคาดหวังวาเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นจะเปน
กลไกการขับเคลื่อนภารกิจภายใตความรวมมือของภาคีเครือขายในการสรางคน สรางสังคมเรียนรู สราง
ธุรกิจอันจะนําไปสูการขจัดความยากจนในที่สุด

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อตอยอดและขยายผลองคความรูจากงานวิจัยสหกรณเดิม มาขับเคลื่อนการพัฒนา
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด
1.2.2 เพื่อหาแนวทางและสังเคราะหบทเรียนการสรางความรวมมือ สรางพันธมิตรและการ
เชื่อมโยงเครื อขายระหว างกลุม/องคก ร/สหกรณ ต างๆ ที่สอดคลองกับบริ บทของจั งหวั ด และแนวทาง
สหกรณในการแกปญหาความยากจน
1.2.3 เพื่อสรางเครือขายนักวิชาการ และนักพัฒนาในดานการสหกรณ ทั้งในระดับกลุม/
องคกรและระดับเครือขาย

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.3.1 เปนการสรางคุณคาสหกรณ (Cooperative values) ซึ่งประกอบไปดวย การชวยเหลือ
ตนเอง การรับผิดชอบตอตนเอง ประชาธิปไตย ความเที่ยงธรรม ความเสมอภาค ความซื่อสัตย การเปดใจ
กว าง ความรั บผิด ชอบต อสังคม และการเอื้ออาทรตอผูอื่น ใหกับคนในชุมชนผานกระบวนการวิจั ย ใน
ลักษณะ action research จากคนสูคนจากกลุมหนึ่งไปอีกกลุมหนึ่ง จากชุมชนหนึ่งไปสูชุมชนหนึ่ง
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1.3.2 เมื่อคนมีศักยภาพและความพรอมจะสามารถเขาไปสูสวนรวมในการพัฒนาองคกร
พัฒนาชุมชน ไดอยางเหมาะสมซึ่งจะชวยใหเศรษฐกิจระดับรากมีความเขมแข็งและยั่งยืน
1.3.3 การสนั บสนุ น ให ก ลุ ม /องค ก รมี ก ารวางแผนในลัก ษณะของกรอบทิศ ทางการ
ดําเนินงานที่คํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมจะชวยสรางความมีประสิทธิภาพและความเขมแข็งแกองคกร ซึ่ง
จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ และนําไปสูการแกไขปญหาความยากจน
1.3.4 การเชื่อมโยงเครือขายกลุม/องคกรประชาชนจะชวยใหเกิดการประหยัดดานเศรษฐกิจ
โดยมีการใชทรัพยากรมนุษย เงินทุน วิทยาการ/เทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติรวมกันของกลุม/องคกร/
สหกรณที่เปนภาคีเครือขาย ซึ่งจะชวยลดความสูญ เสียและเกิดผลดี ต อการรวมพลังที่จ ะนํ าไปสูการเพิ่ม
รายได ลดรายจายและขยายโอกาส ซึ่งจะชวยขจัดปญหาความยากจนไดในที่สุด

1.4 กรอบคิดการวิจัย
กรอบคิดการพัฒนาขบวนการสหกรณเพื่อแกปญหาความยากจน 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 เพื่อการพัฒ นาศัก ยภาพและความพร อมใหผูนํ า ในฐานะเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนสหกรณ เพื่อใหมีขีดความสามารถในการดําเนินภารกิจของสหกรณตามบริบทในการแกปญหา
ความยากจนแกสมาชิก
การกระตุนจิตสํานึกความรวมมือนั้น เนนเรื่องการรณรงคใหผูนําตระหนักเห็นความสําคัญ
และนําคุณคาสหกรณไปใชในการพัฒนาสหกรณของตน คุณคาสหกรณจะประกอบไปดวย องคประกอบ
สําคัญๆ 2 ดาน ไดแก
æ คุณคาดานสหกรณ (Cooperative values) ประกอบดวย การพึ่งพาตนเอง (Self help)
ความรั บผิดชอบต อตนเอง (Self responsibility) ประชาธิปไตย (Democracy) ความเสมอภาค (Equality)
ความเที่ยงธรรม (Equity) ความสามัคคี (Solidarity)
æ คุณคาดานจริยธรรม (Ethical values) ประกอบดวย ความซื่อสัตยสุจริต (Honestry)
ควรเปด ใจกวาง (Openness) ความรับผิดชอบต อสังคม (Social responsibility) และการเอื้ออาทรตอผูอื่น
(Caring for others)
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สว นการพัฒ นาศั ก ยภาพและความพรอ ม แก ผูนํ าจะมุ งเน น ไปในเรื่ องกรอบแนวคิ ด
การบริหารจัดการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหผูนํามีภูมิคุมกันและมีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ภายใตบริบทปจจัยสภาพแวดลอมของสหกรณ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสมในการขับเคลื่อนงาน
สหกรณ
2) การหนุนเสริมการวางกรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม / องคกร เพื่อการพัฒนาขีด
ความสามารถของกลุม / องคก ร และสหกรณ โดยมุงเน น ไปที่การวิ เคราะหศัก ยภาพและตน ทุน ที่มีอยู
ความสามารถหลักขององคกร เพื่อการวางแผนการดําเนินงานในลักษณะที่จะกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก
3) การหนุนเสริมเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา (Value chain, Value network)1
เปนการสรางกระบวนการเชื่อมรอยความรวมมือระหวาง กลุม / องคกร และสหกรณ ที่สมัครใจเขารวมเปน
ภาคีเครือขาย อันจะกอใหเกิดพลังของเครือขาย ทั้งในเชิงธุรกิจ สังคม และวิทยาการ ในลักษณะของระบบ
คุณคาที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมและธุรกรรมในระบบหวงโซอุปทานสินคาบริการในลักษณะเกื้อหนุนใหเกิด
สังคมเรียนรู ระบบการเงินที่เกื้อหนุน ระบบการคาที่เปนธรรม และการกระจายรายไดที่เปนธรรม ซึ่งจะชวย
แกปญหาความยากจนในที่สุด

ภาพที่ 1.1 กรอบคิดการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา

1

เครือขายคุณคากับการพัฒนาขบวนการสหกรณ
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1.5 กระบวนการวิจัย
การดํ าเนิ น งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป น การขั บ เคลื่ อ นขบวนการสหกรณ ที่ เ ปน การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติ ก าร (Action research) จากฐานงานวิ จัย ที่มีมากอนหน าในชุด โครงการวิ จั ย “แนวทางการพัฒ นา
เครือขายกลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัด” โดยเปนการเรียนรูเพื่อปรับแนวทางการพัฒนาสหกรณ
ใหสอดคลองกับเงื่อนไขบริบทของจังหวัด ขั้นตอนการดําเนินงานของชุดโครงการประกอบดวย (ภาพที่ 1.2)
1.5.1 การจัดเวทีสรุปสังเคราะหบทเรียนจากชุดโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาเครือขาย
กลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัด” เพื่อนําบทเรียนมาตอยอดขยายผล
1.5.2 การสรางทีมวิจัยระดับจังหวัด มีจุดมุงหมายที่จะวางแผนการดําเนินการวิจัยรวมกัน
ระหว างทีมประสานงานกลางและทีมวิ จั ย ระดั บ จั งหวั ด เพื่อการบรรลุ เปา หมายภายใต ก รอบแนวทาง
ดําเนินงานวิจัยที่ทีมประสานงานกลางไดกําหนดแลว ประกอบดวยการกําหนดเปาหมายพื้นที่จังหวัด การ
สรางทีมงานและการวางแผนการดําเนินงานวิจัยสําหรับทีมวิจัยจังหวัด
1.5.3 การดําเนินงานวิจัยของทีมวิจัยในแตละจังหวัด จะมีกิจกรรมหลัก ไดแก
- การตรวจสอบทุน ศักยภาพ สถานการณ และบทบาทการดําเนินงานของกลุม/
องคกร/สหกรณในพื้นที่จังหวัด
- การตรวจสอบขอมูลคนจนจดทะเบียนที่เปนสมาชิกของกลุมตางๆ ในจังหวัด
- การจัดเวทีเพื่อสรางความเขาใจแกกลุมผูนํากลุม/องคกรประชาชน
- การพัฒนากรอบทิศทางการดําเนินการของกลุม/องคกรประชาชน
- การเชื่อมโยงเครื อขายด านวิ ทยาการ ธุร กิจ และเทคโนโลยี ใ นระหว างกลุม/
องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัด
1.5.4 การติดตามผลการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณใ นพื้นที่ 36 จั งหวั ด โดยใชกลไก
ผูต รวจการภู มิภาคในการสนั บสนุ นการทํางานของทีมวิจั ยจั งหวั ด ตลอดจนขับเคลื่อนกิจ กรรมของทีม
จังหวัดใหเปนไปตามความคาดหวัง
1.5.5 การจัดทําเอกสารสิ่งพิมพเผยแพร เพื่อสนับสนุนใหคนในขบวนการสหกรณมีความ
เขาใจเรื่องสหกรณและเห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงเครือขายและสําหรับการหนุนเสริมแกทีมวิจัยจังหวัด
1.5.6 การสรุปสังเคราะหศักยภาพของสหกรณ/กลุม/องคกรประชาชนในการแกไขปญหา
ใหกับคนจน ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
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1.6 พื้นที่เปาหมายการวิจัย
การดําเนินงานชุดโครงการวิ จัยในครั้งนี้มีพื้นที่เปาหมายในการดําเนินการโครงการวิจั ย
ทั้งสิ้น 36 จังหวั ด ได แก กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ กรุ งเทพมหานคร จัน ทบุรี 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 (ภาพที่ 1.3)

ภาพที่ 1.2 กระบวนการวิจัยของชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด”
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ภาพที่ 1.3 พื้นที่เปาหมายงานวิจัย 36 จังหวัด ของชุดโครงการ
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บทที่ 2
สถานการณการจดทะเบียนคนจนของสมาชิกกลุม/องคกรและสหกรณในพื้นที่จังหวัด
เนื้อหาสาระของบทนี้จะเปนภาพสะทอนการดําเนินการตามยุทธศาสตรของรัฐในการแกไข
ปญหาความยากจนที่เปนปญหาเรงดวนตามภารกิจการสํารวจผูยากจนทั้งประเทศและจดทะเบียน โดยการ
รวบรวมขอมูลทั้งแหลงขอมูลทุติ ย ภูมิ จากหน วยงานที่เกี่ย วของในจังหวั ด และขอมูลปฐมภู มิที่ทีมวิ จั ย
จังหวัดดําเนินการสํารวจในพื้นที่ 36 จังหวัด ซึ่งสรุปไดดังนี้

2.1 นโยบายแก ปญหาความยากจน : การจดทะเบีย นผูประสบปญหาสังคมและความยากจน
เชิงบูรณาการ (การจดทะเบียนคนจน)
นโยบายแกไขปญ หาความยากจนของรัฐบาล (พันตํ ารวจโท ดร.ทัก ษิณ ชิน วัต ร) ที่ได
กําหนดวิสัยทัศนไวอยางชัดเจนวา “ภายในป 2551 ประชาชนที่มาจดทะเบียนปญหาสังคมและความยากจน
ไดรับการแกไขปญหาคนจนไดรับการพัฒนาศักยภาพดีขึ้น และคนจนสามารถเขาถึงบริการตางๆ ของรัฐ
อยางทั่วถึง” โดยกําหนดยุทธศาสตรไว 5 ประการ และภารกิจภายใตภายใตยุทธศาสตรตางๆ 31 ภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่สําคัญ ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเชื่อมั่นในการแกปญหาความยากจน มีภารกิจหลักดังนี้
1. รณรงคประชาสัมพัน ธทุกรู ปแบบใหประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนมี
ความเชื่อมั่นวาสามารถแกไขปญหาความยากจนได
2. จัดระดมทุกภาคสวนใหเกิดพลังแผนดินขจัดสิ้นความยากจน
3. ปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยาให ป ระชาชนสามารถพึ่ ง ตนเองได ต ามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 2 ขจัดความยากจนที่เปนปญหาเรงดวน มีภารกิจหลักดังนี้
1. สํารวจผูยากจนทั้งประเทศและจดทะเบียน (Demand)
2. สํารวจทรัพยากรที่ใชในการแกปญหา/ปรับใหสอดคลองกับสภาพปญหา
ความยากจน (Supply) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. จัดทําแผนชุมชน เพื่อแกปญหาความยากจน
4. แกปญหาที่ทํากิน(พื้น ดิน/พื้นน้ํา) หนี้นอกระบบ/ในระบบ ที่อยู อาศัย /
อาชีพ การมีงานทํา
5. เสริ มสร างความเขมแข็งขององค กรชุมชนใหสามารถเปนฐานการแกไข
ปญหาเชิงบูรณาการ โดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง

ยุทธศาสตรที่ 3 ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสังคม เพื่อนําไปสูความมั่นคงของประชาชนและชาติ
มีภารกิจหลักดังนี้
1. สงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. แกไขขอกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาความยากจน
3. สงเสริมนักเรียน/นักศึกษา ใหมีอาชีพที่เหมาะสม
4. จัดระเบียบสังคมและการใชทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล
5. วางแผนเพื่อนําโครงการขนาดใหญของรัฐใหเกิดอาชีพ/มีงานทํา/กระจาย
รายได และแกปญหาสาธารณูปโภคตาง ๆ
6. เด็กที่อยูในวัยเรียน ไดรับการศึกษาฟรีทุกคน (12ป)
7. เนนเศรษฐกิจชุมชนและการหารายได จากภาคอุตสาหกรรม การพาณิชย
8. เพิ่มการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการผลิตและการตลาด
9. สงเสริม SMEs
10. สงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
11. สงเสริมการคา การบริการ และการทองเที่ยวแบบยั่งยืน
12. การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติดและผูมีอิทธิพล
13. สงเสริมนโยบาย SML ใหชุมชนมีอํานาจจัดการงบประมาณ
14. สงเสริมนโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุนและกองทุนหมูบาน ฯ
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบคุมครองและประกันทางสังคม โดยมีภารกิจหลักดังนี้
1. ด านการสร างหลัก ประกัน คุณ ภาพชีวิ ต แกประชาชน (เปน โครงการ
30 บาท, ประกันภัยวันละ 1 บาท) อยางตอเนื่องและครอบคลุมกลุมคน
ทุกชวงวัย
2. พัฒนาขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบและเขาใจไดอยางรวดเร็ว
ขอมูลการเกษตร ขอมูลการตลาด
3. การคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรม
4. การคุ มครองอาชี พและประกั น การว างงานของผูใ ชแ รงงานอย า งมี
ประสิทธิภาพ
5. สรางระบบคุมครองความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการ มีภารกิจดังนี้
1. พัฒนาระบบขอมูลดาน Demand-supply ของคนจนและความเดือดรอน
ของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
2. โครงสร างการแกไขปญ หาความยากจนในทุก ระดั บมีก ารปฏิบัติ ใ ห
บังเกิดผล
3. บูรณาการดําเนินการ/แผนงานและงบประมาณ
4. บู ร ณาการระบบอํ านวยการ กํ า กับ ดู แ ล ติ ด ตามและกํ าหนดตั ว ชี้ วั ด
ความสําเร็จทั้งในภาพรวมและปญหา
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่สําคัญ (Key Performance Indicator) ไดแก
1. จํานวนคนยากจนลดลง 8.5 ลานคน (ที่มาจดทะเบียนกับทางราชการ)
2. คนจนและผู ด อ ยโอกาสทุ ก คน ได รั บ การบริ ก ารศึ ก ษา สาธารณสุ ข และ
โครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
3. การวางงานของคนจนลดลง
4. โครงสรางทางเศรษฐกิจ/สังคม ทั้งระดับมหภาคและจุลภาคตอบสนองคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
ดวยยุทธศาสตรและภารกิจดังกลาวไดมีการจัดตั้ งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความ
ยากจนแหงชาติขึ้น (ศตจ.) เพื่อเปนหนว ยงานที่จ ะบูร ณาการแผนงานทั้งหมดของ 20 กระทรวง ในการ
แกปญหาความยากจน การจัดการของศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ จะจัดเปน 2 ดาน
ดานแรกเปนศูน ยอํานวยการต อสูเพื่อเอาชนะความยากจนของ 20 กระทรวง และอีก ดานหนึ่ ง เปนศูน ย
เอาชนะความยากจนของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบในการจด
ทะเบียนผูประสบปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ โดยมีกําหนดระยะเวลาในการจดทะเบีย น
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. ปญหาอื่น ๆ (สย. 8)
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2.2 สถานการณ ก ารจดทะเบี ย นผู ป ระสบป ญ หาสั ง คมและความยากจนเชิ ง บู ร ณาการ :
การจดทะเบียนคนจน
การดําเนินการตามนโยบายการจดทะเบียนผูประสบปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณา
การดังกลาว ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา ผูจดทะเบียนคนจน เริ่มตั้งแต 6 ธันวาคม 2546 จนถึง 31 มีนาคม 2547 ใน
พื้นที่ 76 จังหวัด โดยเมื่อพิจารณาจากขอมูลของกรมการปกครอง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2547 พบวา ผูจ ด
ทะเบียนคนจนมีทั้งสิ้น 8,258,434 คน คิดเปนรอยละ 13.15 ของจํานวนประชากรทั้งสิ้น 62,799,872 คน โดย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผูจดทะเบียนคนจนสูงสุดคิดเปนรอยละ 15.72 รองลงไป ไดแก ภาคเหนือ ภาค
ตะวั นออก ภาคใต และภาคกลาง ซึ่งมีผูจ ดทะเบีย นคนจนคิดเปน รอยละ 15.23, 12.26, 12.10 และ 8.98
ตามลําดับ (ภาพที่ 2.1)

ภาคใต, 12.10%

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ,
15.72%

ภาคเหนือ, 15.23%

ภาคกลาง, 8.98%

ภาคตะวันออก, 12.26%

ภาพที่ 2.1 สัดสวนรอยละของผูขอจดทะเบียนคนจนเมื่อเทียบกับจํานวนผูจดทะเบียนทั่วประเทศ
ที่มา : ศูนยประมวลขอมูลขาวสารแกปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2547
เมื่อพิจารณาสัดสวนร อยละของผูจดทะเบียนคนจนจําแนกตามลักษณะของปญหาจะพบว า
ปญหาหนี้สินภาคประชาชนมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 38.29 ของผูขอจดทะเบียนคนจน รองลงไปไดแก
ปญหาที่ดินทํากิน ปญหาที่อยูอาศัยของคนจนและปญหาอื่น ๆ ซึ่งมีผูจดทะเบียนคนจนคิดเปนสัดสวนรอยละ
32.44 15.48 และ 10.83 ตามลําดับ ภาพที่ 2.2
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ปญหาอื่นๆ, 1,335,925
, 10.83%
ปญหาที่ดินทํากิน,
4,000,742 , 32.44%
ปญหาที่อยูอาศัยของคน
จน, 1,909,397 , 15.48%

ปญหาหนี้สินภาค
ประชาชน, 4,721,922
, 38.29%

ปญหาผูประกอบอาชีพผิด
กฎหมาย, 10,496 , 0.09%
ปญหาคนเรรอน, 5,230
, 0.04%
ปญหาชวยเหลือ นร./นศ.
, 264,398 , 2.14%
ปญหาการถูกหลอกลวง,
83,477 , 0.68%

ภาพที่ 2.2 จํานวนและคารอยละของคนจนจดทะเบียนทั้ง 76 จังหวัด จําแนกตามลักษณะของปญหา
ที่มา : ศูนยประมวลผลขอมูลการแกปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ขอมูลถูกบันทึก : 16 มีนาคม 2547

2.3 สถานการณคนจนจดทะเบียนในพื้นที่ 36 จังหวัด
การเก็บรวบรวมขอมูลการจดทะเบียนคนจนของทีมวิจัย จากแหลงขอมูลทุติยภูมใิ นจังหวัดนัน้
ประสบปญหาเรื่องขอมูลที่ไมเปนปจจุบันและไมครบถวนเนื่องจากอยูระหวางการปรับปรุงขอมูลของจังหวัด
อยางไรก็ตามพบวาแหลงขอมูลการจดทะเบียนคนจนในแตละจังหวัดที่สามารถสืบคนไดที่สําคัญมี ดังนี้
1. แหลงขอมูลระดับอําเภอ หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ ศูนยตอสูความยากจน (ศตจ.อําเภอ/
กิ่งอําเภอ) ซึ่งเปน หน วยรวบรวมขอมูลคนจน คัด กรอง และนําเสนอขอมูลของแตละอําเภอไปยังระดั บ
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
(ตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 2.1 จํานวนและคารอยละของคนจนจดทะเบียน เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรในจังหวัดในพื้นที่
36 จังหวัด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
เชียงราย
อุดรธานี
รอยเอ็ด
สุรินทร
กาฬสินธุ
มหาสารคาม
สกลนคร
นครสวรรค
ลําปาง
หนองคาย
สุราษฎรธานี
พิษณุโลก
กาญจนบุรี
ชลบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ราชบุรี

จํานวนประชากร
ในจังหวัด (คน)
1,533,894
5,782,159
1,274,214
1,535,471
1,322,864
1,399,377
990,212
942,909
1,107,752
1,130,841
800,775
909,543
920,283
867,685
801,836
1,129,886
748,243
830,275

จํานวน
ผูจดทะเบียน (คน)
434,686
392,405
221,414
219,521
215,273
208,483
174,903
171,157
165,157
136,214
131,832
128,104
120,224
115,434
106,358
93,985
87,758
82,965

รอยละของประชากร
ในจังหวัด
28.34
06.79
17.38
14.30
16.27
14.90
17.66
18.15
14.91
12.05
16.46
14.08
13.06
13.30
13.26
08.32
11.73
09.99

13

ตารางที่ 2.1 จํานวนและคารอยละของคนจนจดทะเบียน เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรในจังหวัดในพื้นที่
36 จังหวัด (ตอ)
ที่

จังหวัด

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

สมุทรปราการ
จันทบุรี
ยโสธร
อุตรดิตถ
หนองบัวลําภู
ปตตานี
อํานาจเจริญ
พัทลุง
กระบี่
มุกดาหาร
นนทบุรี
สตูล
พังงา
นครนายก
อางทอง
ตราด
ภูเก็ต
สมุทรสงคราม

จํานวนประชากร
ในจังหวัด (คน)
1,027,719
506,011
553,864
484,984
498,513
627,955
370,360
504,454
377,954
338,276
905,197
270,802
239,401
251,064
290,423
225,295
270,438
205,135

จํานวน
ผูจดทะเบียน (คน)
81,502
80,758
75,351
68,274
64,684
61,598
58,470
57,866
56,173
51,763
50,041
45,040
37,930
36,339
35,769
26,098
19,847
13,637

รอยละของประชากร
ในจังหวัด
07.93
15.96
13.60
14.08
12.98
09.81
15.79
11.47
14.86
15.30
05.53
16.63
15.84
14.47
12.32
11.58
07.34
06.65

ที่ มา : ศู น ย ป ระมวลผลข อมูล การแกปญ หาสัง คมและความยากจนเชิงบู ร ณาการ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2547
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2.3.2 สัดสวนของประชาชนที่จดทะเบียนคนจนในพื้นที่36จังหวัด
ในพื้นที่ 36 จังหวัด พบวา จังหวัดที่มีสัดสวนของคนจนจดทะเบียน เมื่อเทียบ
กับจํ านวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดมากที่สุด 10 อันดั บ คือ นครศรีธรรมราช มหาสารคาม กาฬสิน ธุ
เชียงราย สตูล ลําปาง ร อยเอ็ด จันทบุรี พังงา และอํานาจเจริญ ซึ่งมีสัดสวนผูขอจดทะเบียนคนจนคิดเปน
สัดสวนรอยละเมื่อเทียบกับประชากรในจังหวัด 28.34, 18.15, 17.66, 17.38, 17.27, 16.63, 16.46, 15.96,
15.84, 15.79 ตามลําดับ (ภาพที่ 2.4)
2.3.3 สัดสวนของผูจดทะเบียนคนจนจําแนกตามปญหาในพื้นที่ 36 จังหวัด
เมื่อพิจ ารณาสัด สว นของผูจ ดทะเบีย นคนจน จํ าแนกตามปญ หาพื้น ที่ 36
จังหวัด พบวา ปญหาหนี้สินภาคประชาชน มีผูจดทะเบียนมากที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 37.58 ของจํานวน
ผูจดทะเบียนคนจนรองลงไปไดแก ปญหาที่ดินทํากิน ปญหาที่อยูอาศัยของคนจนและปญหาอื่น ๆ คิดเปน
สัดสวนรอยละ 29.92 16.95 12.3 ตามลําดับ (ภาพที่ 2.3)

ปญหาอื่นๆ
689,478 :
12.30%

ปญหาที่อยู
อาศัยของคนจน
949,924 : 16.95%

ปญหาที่ดินทํากิน
1,676,721 : 29.92%

สย.2
2,415 : 0.04%

ปญหาคนเรรอน

สย.3
5,715 : 0.1%
สย.4วยเหลือ นร./นศ.
ปญหาช
134,693 : 2.4%

ปญหาหนี้สินภาคประชาชน

ปญหาผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย

2,105,923 : 37.58%
สย.5
38,990 : 7%

ปญหาการถูกหลอกลวง

ภาพที่ 2.3 สัดสวนและรอยละของปญหาคนจนจดทะเบียนในพื้นที่ 36 จังหวัด
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จังหวัด

นครศรีธรรมราช
มหาสารคาม
กาฬสินธุ
เชียงราย
สตูล
ลําปาง
รอยเอ็ด
จันทบุรี
พังงา
อํานาจเจริญ
มุกดาหาร
สกลนคร
สุรินทร
กระบี่
นครนายก
อุดรธานี
อุตรดิตถ
หนองคาย
ยโสธร
พิษณุโลก
กาญจนบุรี
สุราษฎรธานี
หนองบัวลําภู
อางทอง
นครสวรรค
พระนครศรีอยุธยา
ตราด
พัทลุง
ราชบุรี
ปตตานี
ชลบุรี
สมุทรปราการ
ภู เก็ต
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
นนทบุรี

5.53
0.00

5.00

8.32
7.93
7.34
6.79
6.65

9.99
9.81

10.00

28.34

18.15
17.66
17.38
16.63
16.46
16.27
15.96
15.84
15.79
15.30
14.91
14.90
14.86
14.47
14.30
14.08
14.08
13.60
13.30
13.26
13.06
12.98
12.32
12.05
11.73
11.58
11.47

15.00

20.00

25.00

30.00

รอยละของประชากร

ภาพที่ 2.4 สัดสวนของผูจดทะเบียนคนจน เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรในจังหวัดในพื้นที่ 36 จังหวัด
2.2.4 สัดสวนของสมาชิกที่จดทะเบียนคนจน ของกลุมสหกรณที่จดทะเบียนและ
สหกรณภาคประชาชนและกลุม/องคกร/สหกรณที่เขารวมโครงการในพื้นที่ 36 จังหวัด
จากขอมูลในตารางที่ 2.2 ซึ่งทีมวิ จั ยระดั บจั งหวั ด ใช ความพยายามในการ
เสาะหาขอมูลคนจดทะเบียน ในกลุมสหกรณที่จดทะเบียน สหกรณภาคประชาชน และกลุม/องคกร/สหกรณที่
เข าร วมโครงการโดยใชวิ ธีการมอบหมายให ผูนํ ากลุม/องคกร/สหกรณ ตรวจสอบรายชื่อเปนรายคนจาก
ทะเบียนรายชื่อคนที่ไปจดทะเบียนไวกับ ศ.ต.จ. จั งหวั ด อยางไรก็ตามมีหลายจังหวัดที่ไมสามารถรวบรวม
ขอมูลดังกลาวได เนื่องจากพบวาในหลายพื้นที่จังหวัด อยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงขอมูลตามนโยบายของรัฐ
ขณะเดียวกันขอมูลของสมาชิกสหกรณสวนใหญยังไมไดจัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร ซึ่งตองใชเวลาในการ
ตรวจสอบขอมูล และเมื่อทีมประสานงานกลางไดพิจารณาเงื่อนไขเวลา และงบประมาณที่จํากัดและเกรงวาจะ
สงผลกระทบตอ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ ในที่นี้จึงมีขอมูลเฉพาะบางพื้นที่จังหวัดซึ่งใชความพยายามให
นักวิจัยลงตรวจเช็ครายชื่อจากสมาชิกกลุม/องคกร/สหกรณโดยตรงซึ่งสรุปได ดังนี้ (ตารางที่ 2.2)
1. สถานการณผูจดทะเบียนคนจนในกลุมสหกรณที่จดทะเบียนในพื้นที่
จากขอ มู ลพบว า สมาชิ ก สหกรณ ที่ ไปจดทะเบี ย นคนจน มีสั ด สว นอยู
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
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

กลุม/องคกร/สหกรณ
ที่เขารวมโครงการ
รอยละของสมาชิก
รอยละของสมาชิก
รอยละของสมาชิก
ที่ไปจดทะเบียนคนจน ที่ไปจดทะเบียนคนจน ที่ไปจดทะเบียนคนจน
0.78
0.80
1.56
6.11
3.73
0.04
0.04
46.98
0.42
38.88
12.51
6.71
12.19
0.91
10.78
1.08
2.63
0.01
6.98
สหกรณที่จดทะเบียน สหกรณภาคประชาชน

จังหวัด
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กรุงเทพฯ
จันทบุรี
ชลบุรี
เชียงราย
ตราด
นครนายก
นครสวรรค
นครศรีธรรมราช
หนองคาย
หนองบัวลําภู
นนทบุรี
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พังงา
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ตารางที่ 2.2 ขอมูลการจดทะเบียนคนจน ระหวางกลุมสหกรณที่จดทะเบียน สหกรณภาคประชาชนและกลุม /
องคกร/สหกรณที่เขารวมโครงการ (ตอ)
ลําดับ
ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

กลุม/องคกร/สหกรณ
ที่เขารวมโครงการ
รอยละของสมาชิก
รอยละของสมาชิก
รอยละของสมาชิก
ที่ไปจดทะเบียนคนจน ที่ไปจดทะเบียนคนจน ที่ไปจดทะเบียนคนจน
27.57
59.66
0.01
1.63
37.75
0.04
0.62
8.95
0.20
33.18
0.68
5.60
8.60
5.95
0.36
5.64
7.19
0.75
14.53
6.15
4.32
2.22
0.54
1.71
9.15
สหกรณที่จดทะเบียน สหกรณภาคประชาชน

จังหวัด
พัทลุง
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ราชบุรี
รอยเอ็ด
ลําปาง
สกลนคร
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สุราษฎรธานี
สุรินทร
อางทอง
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อํานาจเจริญ
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2.4 บทสรุปสถานการณการจดทะเบียนคนจนในพื้นที่ 36 จังหวัด
จากวิสัยทัศนของนโยบายการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลที่กําหนดไววา “ภายในป
2551” ประชาชนที่มาจดทะเบียนปญหาสังคมและความยากจนไดรับการแกปญหาคนจนไดรับการพัฒนา
ศัก ยภาพดีขึ้น และคนจนสามารถเขาถึงบริ ก ารต างๆ ของรั ฐอย างทั่ว ถึง ภายใตยุ ทธศาสตร ที่กําหนดไว
ดังกลาวขางตน 5 ประการนั้น การดําเนินการรวบรวมขอมูลคนจนจดทะเบียนของทีมวิจัยในพื้นที่ 36 จังหวัด
ชี้ใหเห็นภาพสะทอน ไดดังนี้
1. นโยบายดังกลาวไดรับการขานรับ โดยมีคนจนจดทะเบียนตามฐานขอมูลของศูนยประมวล
ขอมูลขาวสารแกปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 15
มี.ค. 2546 จํานวนทั้งสิ้น 8.2 ลานคน คิดเปนรอยละ 13.15 ของประชาชนทั้งสิ้น 62 ลานคน โดยผูจดทะเบียนคน
จนในภาคตะวั นออกเฉียงเหนือมีสัดสวนสูงสุดคิดเปนรอยละ 15.72 ปญหาที่มีผูจดทะเบียนคนจนมากที่สุด
ไดแก ปญหาหนี้สินภาคประชาชน รองลงไปคือ ปญหาที่ดินทํากินและปญหาที่อยูอาศัยของคนจน
2. นโยบายดั งกลาวไดมีการจั ดตั้งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ
(ศตจ.) เพื่อเปนหนวยงานบูรณาการแผนงานทั้งหมดของ 20 กระทรวงในการแกปญหาความยากจนนั้นมิได
ครอบคลุมเครือ ขาย กลุม/องคก ร/สหกรณ ที่ เ ป น องคก รทั้ งที่ เ กิด ขึ้ นเองตามธรรมชาติแ ละเปน ไปตาม
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่รัฐใหการสนับสนุนมายาวนาน เนื่องจากพบวาฐานขอมูลของ ศตจ.
ในพื้นที่จังหวัด มิไดเชื่อมโยงกับสถานภาพการเปนสมาชิกกลุม/องคกรสหกรณ แตอยางใด จึงอาจกลาวได
วานโยบายดังกลาวมิไดเปนการแกปญหาความยากจนเชิงบูรณาการแตอยางใด เนื่องจากแนวทางการแกไข
ปญหายังคงตีกรอบอยูที่การขับเคลื่อนการแกปญหาจากบนลงลาง จากหนวยงานรัฐสูภาคประชาชนโดยมิได
ดึงเอามิติของกลุม/องคกร/สหกรณเขามามีสวนรวม
3.จากขอมูลของทีมวิจัยระดับจังหวัด พบวา ในพื้นที่หลายจังหวัดมีการตั้งคณะอนุกรรมการ
หลายฝายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปญ หาตางๆ เปนปญหาที่ดินทํากิน ปญหาหนี้สินภาคประชาชน ปญหาคน
เรรอน ปญหาที่อยูอาศัยของคนจน มีการจัดตั้งหนวยคาราวานแกปญหาความยากจน โดยมุงการแกปญหา
เฉพาะหนา เชน การจัดหาที่อยูอาศัย การหาแหลงสินเชื่อเพื่อแกปญหาหนี้สิน ซึ่งยอมไมสามารถแกปญหา
ความยากจนแตอยางใดเพราะยังไมไดเขาถึงสาเหตุของปญหาเปนปญหาหนี้สินภาคประชาชนนั้น สวนใหญ
มีสาเหตุมาจาก การประกอบอาชีพ ปญหาเรื่องภัยพิบัติ น้ําทวมฝนแลง ซึ่งการแกไขปญหาตองแกแบบครบ
วงจร และตองใชเวลาและมีองคกรรองรับการแกปญหาในระยะยาว จึงจะไดผล
4. ภาพสะทอนความคิด ของประชาชนผานทีมวิ จั ย ในพื้น ที่ 36 จั งหวั ด มีค วามคิด เห็ น
หลากหลายดังนี้
- เหตุผลของการไปจดทะเบียนคนจนเพราะตองการมีรายชื่อของผูที่อยูในขายที่รัฐจะให
การสนับสนุน
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- มีคนจนในหลายพื้นที่จังหวัดที่ไมสามารถจดทะเบียนไดเนื่องจากไมใชถิ่นฐานหรือ
ภูมิลําเนาเดิมแตไปประกอบอาชีพ อยูในจังหวัดนั้นๆ
- เสียดายงบประมาณเพราะวิธีการไมสามารถชวยแกปญหาไดอยางยั่งยืน เปรียบเสมือน
ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
- ประโยชนกลับไปตกอยูกับคนที่ไมยากจนจริง
กลาวโดยสรุป นโยบายแกปญหาความยากจน ผานกลไกการจดทะเบียนผูประสบปญหา
สังคมและความยากจนเชิงบูร ณาการนั้ น เปน ไปในมิติ ข องการแกปญ หาใหริเริ่ มจากขางนอกสูภ ายใน
(Outside-in) โดยการที่รัฐจัดสรรทรัพยากรที่ดิน แหลงทุน ที่อยูอาศัย การหนุนเสริมการจัดทําแผนชุมชน
และอื่นๆ แกผูที่มาจดทะเบียนคนจน ตามคุณสมบัติที่อยูในขายที่จะไดรับความชวยเหลือ โดยมิไดพิจารณา
ผลกระทบและความเชื่อมโยงในการแกปญหาความยากจนในระยะยาวเกี่ยวของและสัมพันธกัน ตนทุนทาง
สังคมและระบบความสัมพันธฐานทรัพยากรทองถิ่น (ปาไม แหลงน้ํา ภูมิอากาศ) ระบบการผลิตและการคา
ที่ตองใชวิธีการแกไขปญหาอยางเปนระบบและกระทําอยางตอเนื่อง ภายใตกลไกความสัมพันธทั้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมควบคูกันไป ซึ่งนาจะสงผลอยางเปนรูปธรรมมากกวา แมวาจะใชเวลาก็ตาม
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บทที่ 3
สถานการณการดําเนินงานของกลุม/องคกร/สหกรณและ
เครือขายที่มีอยูเดิมในพื้นที่ 36 จังหวัด
การสํารวจขอมูลพื้นฐาน (Baseline survey)เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการทํางานวิจัย
ของทีมวิจัยจังหวัดในพื้นที่ 36 จังหวั ด เพื่อชี้ใหเห็นสถานการณการดําเนินงานของกลุม/องคกร/สหกรณ
และเครือขายพันธมิตรที่มีอยูเดิมในพื้นที่จังหวัด โดยใชขอมูลทั้งจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
อาทิ สํานั ก งานสหกรณจั งหวั ด สํานั ก งานพัฒ นาชุมชนจั งหวั ด สถาบันพัฒ นาองคก รชุมชน สํานั ก งาน
สงเสริมอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร: ธ.ก.ส.
และแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยวิธีสํารวจขอมูลจากผูนําองคกรในพื้นที่ และขอมูลที่ไดจากการ
สนทนากลุมเปาหมาย (Focus Group) ผลการศึกษามีประเด็นสําคัญ ดังนี้

3.1 จํานวนกลุม/องคกรจําแนกตามสถานภาพการจดทะเบียนเปนสหกรณ
การสํารวจจํานวนกลุม/องคกร ในที่นี้จะมุงเนนไปที่กลุม/องคกรที่เกิดจากการรวมตัวกัน
ของปจเจกบุคคลเพื่อการพึ่งพาซึ่งกันและกันและการรวมมือกันในการแกไขปญหาการประกอบอาชีพ การ
ดําเนินธุรกิจรวมกันหรือการพึ่งพาอยางอื่น โดยจะจําแนกออกเปน 2 กลุม ตามสถานภาพการจดทะเบียนเปน
สหกรณโดย กลุมแรก คือ สหกรณซึ่งหมายถึงองคกรประชาชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ
และ กลุมที่สอง คือ กลุม/องคกรประชาชนที่มิไดจดทะเบียนเปนสหกรณ (เรียกวา สหกรณภาคประชาชน)
จากขอมูลจากการสํารวจจะเห็นไดวาในบริบทพื้นที่ 36 จังหวัด พบวากลุม/องคกรที่มิไดจดทะเบียนเปน
สหกรณจะมีจํานวนมากกวา กลุม/องคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณ โดยเมื่อพิจารณาจากขอมูลในภาพรวม
36 จังหวัด ซึ่งมีกลุม/องคกรและสหกรณรวมทั้งสิ้น 42,217 องคก ร สหกรณ ที่จดทะเบียนมีสัด สวนเพีย ง
3,875 องคกร คิด เปน รอยละ 9.18 ของจํานวนกลุม/องคกรที่มีอยูทั้งสิ้น ในพื้น ที่ 36 จังหวัด สถานการณ
ดังกลาวเปนภาพสะทอนที่ทุก ฝายที่เกี่ย วของกับภารกิจการพัฒ นาระบบสหกรณ ตองนํ าไปพิจารณา ทั้ง
สาเหตุของการกอเกิดการรวมกันของสหกรณภาคประชาชนที่มิไดจดทะเบียนเปนสหกรณ และแนวทางการ
พัฒนาระบบสหกรณ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขกับสมาชิก ชุมชน สังคม และประเทศอยางเหมาะสม ซึ่งมี
ขอมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 จํานวนและสัดสวนรอยละของกลุม/องคกร จําแนกตามสถานการณการจดทะเบียนเปนสหกรณ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อจังหวัด
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กรุงเทพฯ
จันทบุรี
ชลบุรี
เชียงราย
ตราด
นครนายก
นครสวรรค
นครศรีธรรมราช
หนองคาย
หนองบัวลําภู
นนทบุรี
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พังงา
พัทลุง
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ราชบุรี
รอยเอ็ด

กลุม/องคกรที่จด
ทะเบียนเปนสหกรณ
จํานวน
(%)
81
8.22
90
2.43
21
11.73
554
35.11
158
14.99
80
47.06
11
4.82
54
24.77
38
3.96
72
1.57
181
5.55
76
12.28
53
42.74
56
9.29
99
9.30
56
16.33
85
16.38
145
7.66
110
10.70
42
61.76
133
5.61
61
4.78
75
3.96
119
79.87
131
7.33

กลุม/องคกรที่มไิ ดจด
ทะเบียนเปนสหกรณ
จํานวน
(%)
904
91.78
3,621
97.57
158
88.27
1,024
64.89
896
85.01
90
52.94
217
95.18
164
75.23
921
96.04
4,515
98.43
3,080
94.45
543
87.72
71
57.26
547
90.71
966
90.70
287
83.67
434
83.62
1,748
92.34
918
89.30
26
38.24
2,237
94.39
1,214
95.22
1,820
96.04
30
20.13
1,657
92.67

รวม
จํานวน
985
3,711
179
1,578
1,054
170
228
218
959
4,587
3,201
619
124
603
1,065
343
519
1,893
1,028
68
2,370
1,275
1,895
149
1,788

(%)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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ตารางที่ 3.1 จํานวนและสัดสวนรอยละของกลุม/องคกร จําแนกตามสถานการณการจดทะเบียนเปนสหกรณ (ตอ)
ลําดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อจังหวัด
ลําปาง
สกลนคร
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สุราษฎรธานี
สุรินทร
อางทอง
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อํานาจเจริญ
รวม

กลุม/องคกรที่จด
ทะเบียนเปนสหกรณ
จํานวน
(%)
75
23.51
123
23.34
66
5.68
127
70.17
19
8.96
8
23.53
153
3.03
22
2.41
99
9.14
136
100
466
33.92
3,875
9.18

กลุม/องคกรที่มไิ ดจด
ทะเบียนเปนสหกรณ
จํานวน
(%)
244
76.49
404
76.66
1,095
94.32
54
29.83
193
91.04
26
76.47
4,902
96.97
890
97.59
984
90.86
N/A
N/A
908
66.08
38,342
90.82

รวม
จํานวน
319
527
1,161
181
212
34
5,055
912
1,083
136
1,374
42,217

(%)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

3.2 ประเภทตางๆ ของสหกรณที่จดทะเบียนและกลุม/องคกรที่มิไดจดทะเบียนในพื้นที่จังหวัด
จากการสํารวจขอมูลในพื้นที่จังหวัด พบวามีสหกรณและกลุม/องคกรหลากหลายประเภท
ที่ มีบทบาทภารกิจในการหนุนเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกตลอดจนการใหบริการและสวัสดิการ
ตางๆ หลากหลายภายใตการสนับสนุนของหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 3.2)
3.2.1 กลุม/องคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณ
กลุ มสหกรณ ที่จ ดทะเบีย นเปน สหกรณ ประกอบด วยสหกรณ 7 ประเภท ได แก
สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง สหกรณออมทรัพย สหกรณร านคา สหกรณบริการ และ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มีสํานักงานสหกรณจังหวัด โดย
เปนหนวยราชการในภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานหลักใหการหนุนเสริมตามนโยบายรัฐ
บทบาทภารกิ จ ที่ สํา คัญ ของสหกรณ ทั้ ง 7 ประเภทนั้ น มุ งเน น ในการใช คุณ ค า
สหกรณ (Cooperative values) หลักและวิธีการสหกรณเปนแนวทางการดําเนินงาน เพื่อการแกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพและการยกระดั บฐานะความเปน อยู ใหแกสมาชิก สหกรณ การเกษตร สหกรณ นิค ม และ
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สหกรณ ป ระมงเป น สหกรณ ที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แบบอเนกประสงค (Multipurpose cooperatives) เพื่ อ การ
ใหบริการแกสมาชิกซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีบริการทั้งดานธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจซื้อ ธุรกิจขาย ธุรกิจ
แปรรูปบริการและสงเสริมการเกษตร สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน มุงเนนไปที่การสงเสริม
การออม การใหเงินกู การจัดสวัสดิการ และอื่นๆ แกสมาชิก สหกรณรานคา มุงเนนในดานการจัดหาสินคา
อุปโภคบริ โภคและบริก ารตางๆ แกสมาชิกและสหกรณ บริ การซึ่งประกอบดว ยสหกรณแท็ก ซี่ สหกรณ
รถยนตโดยสารสี่ลอเล็ก สหกรณสามลอ สหกรณเคหะสถานและบริการชุมชน และอื่นๆ มุงเนนไปที่การ
รวมมือกันในการแกไขปญหาของสมาชิกตลอดจนการใหบริการสนองความตองการแกสมาชิก
ตารางที่ 3.2 บริบทการดําเนินงานของกลุม/องคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณ จําแนกตามประเภทสหกรณ
ลําดับ
ประเภทสหกรณ
ที่
1. สหกรณการเกษตร

2.

สหกรณนิคม

3.

สหกรณประมง

บทบาทภารกิจในการดําเนินงาน

หนวยงานรัฐที่ใหการ
สนับสนุนเปนหลัก
- สํ า นั ก งานสหกรณ
จังหวัด
- สํานั ก งานตรวจบัญ ชี
สหกรณจังหวัด

- ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แบบอเนกประสงค เพื่ อ
ใหบริการแกสมาชิกในการประกอบอาชีพ
และการยกระดั บฐานะความเป น อยู ข อง
สมาชิ ก ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห บ ริ ก าร ได แ ก ธุ ร กิ จ
สินเชื่อ ธุร กิจซื้อ ธุรกิจขาย ธุรกิจแปรรู ป
สงเสริ มการเกษตรและบริ ก าร ตลอดจน
การจัดสวัสดิการตางๆ
- การจัดหาที่ดิ นทํากินใหแกสมาชิกและ - สํ า นั ก งานสหกรณ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แบบอเนกประสงค จังหวัด
เชนเดียวกับสหกรณการเกษตร
- สํานั ก งานตรวจบัญ ชี
สหกรณจังหวัด
- การดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค เพื่อ - สํ า นั ก งานสหกรณ
ใหบริการแกสมาชิกที่เปนชาวประมง
จังหวัด
- สํานั ก งานตรวจบัญ ชี
สหกรณจังหวัด
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ตารางที่3.2 บริบทการดําเนินงานของกลุม/องคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณ จําแนกตามประเภทสหกรณ (ตอ)
ลําดับ
ประเภทสหกรณ
ที่
4. สหกรณออมทรัพย

5.

6.

7.

บทบาทภารกิจในการดําเนินงาน

หนวยงานรัฐที่ใหการ
สนับสนุนเปนหลัก
- สํ า นั ก ง าน สห ก ร ณ
จังหวัด
- สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี
สหกรณจังหวัด
- สํ า นั ก ง าน สห ก ร ณ
จังหวัด
- สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี
สหกรณจังหวัด
- สํ า นั ก ง าน สห ก ร ณ
จังหวัด
- สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี
สหกรณจังหวัด

- ดํ าเนิ น ธุร กิจ สง เสริ ม การออม การให
เงิน กู การจั ด สวั สดิ ก ารเพื่ อการยกระดั บ
ฐานะความเปน อยูข องสมาชิกที่ประกอบ
อาชีพอยางเดียวกัน
สหกรณรานคา
- ดําเนิน ธุรกิจจั ดซื้อจัดหาสินคา อุปโภค
บริ โ ภคและบริ ก ารต า งๆ ใหบ ริ ก ารตาม
ความตองการของสมาชิกและผูบริโภคใน
ราคายุติธรรม
สหกรณบริการ
- ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให บ ริ ก ารตามความ
ตองการของสมาชิกภายใตหลักการพึ่งพา
ตนเองและการร ว มมือกัน ทั้งในด านการ
แกไขปญหาการประกอบอาชีพ ที่อยูอาศัย
และบริการตางๆ
สห ก ร ณ เ ค ร ดิ ต ยู - ดําเนินธุรกิจสงเสริมการออมทรัพย การ - สํ า นั ก ง าน สห ก ร ณ
เนี่ยน
ใหเงินกู การบริการสงเสริมอาชีพ และการ จังหวัด
จัดสวัสดิการแกสมาชิกและชุมชน
- สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี
สหกรณจังหวัด

3.2.2 กลุม/องคกรที่ไมไดจดทะเบียนเปนสหกรณ
กลุม/องคกรที่ไมไดจดทะเบียนเปนสหกรณ ที่มีปรากฏในพื้นที่การดําเนินการวิจัย
36 จังหวัดประกอบดวย กลุมที่สําคัญๆ ไดแก กลุม/องคกรการเงิน กลุมอาชีพ กลุมอนุรักษ และอื่นๆ (ตาราง
ที่ 3.2) กลุม/องคกรประชาชนเหลานี้สวนใหญมีบทบาทภารกิจมุงเนนไปที่ การสงเสริมการออมและการ
แกไขปญหาชีวิตความเปนอยูบนพื้นฐานหลักการพึ่งพาตนเองและการรวมมือกัน บางกลุมเริ่มตนจากการ
สงเสริมการออมและขยายบทบาทภารกิจของกลุมไปที่การจัดสวัสดิการ การศึกษา การรักษาพยาบาล การ
รวมซื้อ การรวมขาย และอื่นๆ เพื่อใหบริการตามความตองการของสมาชิก โดยสวนใหญจะมีผูนําที่เปนคนที่
สมาชิกใหความไววางใจเปนแกนนําในการขับเคลื่อนภารกิจของกลุม/องคกร ในขณะที่บางกลุมมีหนวยงาน
รัฐใหการสนับสนุนการจัด ตั้ง และการดําเนินงาน เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุน หมูบานและ
ชุมชนเมือง กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุม OTOP เปนตน
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ตารางที่ 3.3 บริบทการดําเนินงานของกลุม/องคกรที่ไมไดจดทะเบียนเปนสหกรณ
ลําดับ
ประเภทกลุม/องคกร
บทบาท/ภารกิจ
ที่
1. กลุมองคกรการเงิน :
- การพึ่ งพาซึ่ ง กั น และกั น และการ
- กองทุ น หมูบ า นและ รวมมือกัน ในการสงเสริมการออม
และการใหกูเพื่อการประกอบอาชีพ
ชุมชนเมือง
- กลุ ม ออมทรั พ ย เ พื่ อ และชี้วัดความเปนอยู
- การจั ด เวทีแ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ พื่ อ
การผลิต
สรางชุมชนเขมแข็ง และชี้วัดความ
- กลุมเครดิตยูเนี่ยน
เปนอยูที่ดี
- กลุมสัจจะออมทรัพย
- การรณรงคการจัดทําบัญชีครัวเรือน
- วิสาหกิจชุมชน
- ธนาคารหมูบานตาม เพื่อการลดรายจ าย/เพิ่ม รายได แ ก
สมาชิก
แนวพระราชดําริ
- การจั ด สวั ส ดิ ก ารแก ส มาชิ ก และ
ชุมชน
- การรวมซื้อ รวมขาย รวมบริการการ
ประสานภารกิจเพื่อประโยชนของ
สมาชิก ชุมชนและสังคม
2. กลุมอาชีพ :
- การรวมมือกันในการแกไขปญหา
ประกอบอาชีพ การตลาด การสราง
- กลุมเกษตรกร
อํานาจการตอรอง การออม การจัด
- กลุมสตรีสหกรณ
สวัสดิการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
- กลุมทํานา
- กลุมทําไร
- กลุมทําสวน
- กลุมผูเลี้ยงสัตว
- กลุม OTOP
- กลุมแปรรูปอาหาร
- กลุมแมบานเกษตรกร
- กลุมลูกคา ธ.ก.ส.

หนวยงานรัฐที่ใหการ
สนับสนุน
- กรมการพัฒนาชุมชน
- สถาบั น พั ฒ นาองค ก ร
ชุมชน :พอช.
- สํานักงานเกษตรจังหวัด

- กรมพัฒนาชุมชน
- กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม
- กรมสงเสริมการเกษตร
- ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร :
ธ.ก.ส.
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ตารางที่ 3.3 บริบทการดําเนินงานของกลุม/องคกรที่ไมไดจดทะเบียนเปนสหกรณ (ตอ)
ลําดับ
ประเภทกลุม/องคกร
บทบาท/ภารกิจ
ที่
3. กลุมอนุรักษ :
- การอนุ รั ก ษ พั น ธุ พื ช พั น ธุ สั ต ว
- กลุมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
- ศูนยผลิตภัณฑขาวชุมชน - การรวมพลั ง และร ว มมื อ กั บ ใช
- กลุ ม จั ด การอนุ รั ก ษ ป า มาตรการปองกันคุมครองการตั ด
ไม ทําลายปา
ชุมชน
- การธํารงรักษาสัตวปา/สัตวสงวน
ดวยการกําหนดกฎเกณฑของกลุม
เพื่อการอนุรักษ
4. กลุมอื่นๆ :
- การพึ่งพาซึ่งกัน และกัน และการ
ร ว มมื อ กั น ในการแก ไ ขป ญ หา
- กลุมผูสูงอายุ
ความตองการพื้น ฐานของคนใน
- กลุมยุวชนเกษตรกร
ชุมชน
- ชมรมแพทยแผนไทย
- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
- กลุมฌาปนกิจ
และประสบการณ ขอมูลขาวสาร
- กลุมปุยชีวภาพ/ปุยหมัก
เพื่อการพัฒนา
- ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน

หนวยงานรัฐที่ใหการ
สนับสนุน
- กรมสงเสริมการเกษตร
- กรมปาไม

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

3.3 สถานการณการดําเนินงานของกลุม/องคกรและสหกรณที่มีอยูเดิม
การประเมินสถานการณของกลุม/องคกรและสหกรณที่มีอยูเดิมในพื้นที่ 36 จังหวัดในชวง
ป 2548 โดยทีมวิ จั ย ระดั บจั งหวั ด ใชขอมูลทั้งทุ ติ ย ภู มิจ ากหน ว ยงานที่เกี่ย วของและขอมู ลที่ได จ ากเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม/องคกรในขั้นตอนของการสํารวจ (Baseline survey) ตลอดจนขอมูลจากเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม/องคกรและสหกรณ อาจชี้ใหเห็นประเด็น
สถานการณการดําเนินงานของกลุม/องคกรและสหกรณในดานตางๆ ไดดังนี้ (ตารางที่ 3.4)
3.3.1 สมาชิก
การดําเนินงานของกลุม/องคกรและสหกรณ บนวิถีสหกรณ ซึ่งมีอัตตลักษณของการ
เปน “องคกรของสมาชิก เพื่อสมาชิก โดยสมาชิก” นั้นสมาชิกยอมตองมีบทบาทอยางสําคัญที่จะเขาไปมีสว น
รวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกลุม/องคกรเพื่อใหบริการสนองตอความตองการของตน เพื่อ
แกปญ หาและอยูร ว มกัน ดังนั้น สมาชิกจึ งจะต องมีจิต สํานึก การร วมมือที่ปรากฏอยูใ นตนเอง ตลอดจน
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ความคุนเคยรูจักกันของสมาชิกก็เปนปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดพลังความรวมมือในการที่จะขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของกลุม/องคกรใหมีความเหมาะสม
ผลการสํารวจของทีมวิจัยจังหวัดทั้ง 36 จังหวัด ชี้ใหเห็นวา สมาชิกกลุม/องคกรที่จด
ทะเบียนเปนสหกรณยังมีจุดออนที่สมาชิกสวนใหญยังขาดจิตสํานึกความรวมมือกันและมักไมรสู กึ คุน เคยกัน
ในขณะที่สมาชิกกลุม/องคกรที่มิไดจดทะเบียนเปนสหกรณนั้นสมาชิกสวนใหญ มีจิตสํานึกความรวมมือ
และมีความคุนเคยกัน อยางไรก็ดีพบวา สมาชิกของทั้งกลุม/องคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณและมิไดจ ด
ทะเบียนเปนสหกรณ ยังมีจุดออนในดานการเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน กลาวคือ
สวนใหญ ยังปลอยใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ และผูนํากลุม/องคกรจึงดูเสมือน
วา บริบทการดําเนินงานของกลุม/องคกรและสหกรณ ขึ้นอยูกับปจจัยดานผูนํา และหรือฝายจัดการมากกวา
สมาชิกที่เปนเจาขององคกร ซึ่งถือเปนจุดออนสําคัญที่ตองเรงแกไข
3.3.2 ผูนํา (กรรมการดําเนินการ)
ผูนําหรือกรรมการดําเนินการเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จและการบรรลุ
เปาหมายการดําเนินงานของกลุม/องคกรและสหกรณ จากขอมูลของทีมวิจัยระดับจังหวัดพบวา ปจจัยดาน
ผูนํา (กรรมการดําเนินการ) ของกลุม/องคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณ สวนใหญยังเปนจุดออน กลาวคือ
กรรมการดําเนินการสหกรณสวนใหญ ยังขาดจิตวิญญาณสหกรณ ขาดความมุงมั่นทุมเทในงานสหกรณทตี่ น
รับผิดชอบ ทั้งที่มีสาเหตุจากหลายประการ อาทิ กรรมการดําเนินการมีตําแหนงงานหลายดาน ไมมีเวลา และ
ไมตระหนักถึงบทบาทของตนที่พึ่งมีตองานในหนาที่ สวนใหญมักขาดทักษะประสบการณในการบริหาร
จัดการองคกร ขาดความคิดเชิงระบบ และการไดรับการยอมรับจากผูอื่น โดยพบวาสาเหตุสวนใหญนั้นมา
จากกระบวนการคัดสรรกรรมการที่สมาชิกสหกรณไมสามารถเลือกกรรมการดําเนินการที่พึงประสงค อัน
เนื่องมาจากขอจํากัดของสมาชิกตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ทําใหสมาชิกจําเปนตองเลือกคนที่คุนเคย
ตลอดจนความเกรงใจเกรงบารมีและการซื้อเสียงก็มีบทบาทอยูไมนอย
เมื่อพิจารณาสถานการณดานผูนําของกลุม/องคกรที่มิได จดทะเบียนเปนสหกรณ
พบวาสวนใหญ กลุม/องคกรที่เกิดจากการรวมตัวโดยธรรมชาติ มักมีผูนําที่มีจิตวิญญาณสหกรณ มีความ
มุงมั่นทุมเทเอาใจใสในภารกิจที่ตนรับผิดชอบ พากเพียรเรียนรูที่จะหาประสบการณดานการบริหารจัดการ
แตก็ยังพบวาผูนําบางสวนนั้นยังขาดความคิดเชิงระบบจึงทําใหเกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการองคกร
โดยรูเทาไมถึงการณ ทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานมาแลวไมนอยเชนกัน ผูนําในลักษณะเชนนีแ้ มจะ
มีไมมากแตมักก็มีบทบาทสําคัญในการรณรงคและสรางแรงบันดาลใจใหเกิดการจัดตั้งกลุม/องคกรที่มิไดจด
ทะเบียนแพรหลายเปนจํานวนมาก ซึ่งหากกลุม/องคกรที่เกิดขึ้นเหลานั้นมิไดมีผูนําที่มีจิตวิญญาณสหกรณ
และไมมีค วามมุงมั่น ทุมเทเทาที่ควรก็อาจกอใหเกิด ผลกระทบตอสมาชิก และภาพรวมของกลุม/องคก ร
เหลานี้ไดเชนกัน
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3.3.3 ฝายจัดการ
สถานการณ ในด านของกลุม/องคก รที่จ ดทะเบียนเปนสหกรณพบวา สวนใหญ มี
บุคลากรอยางเพียงพอ และไดรับการหนุนเสริมการพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
พบวา บุคลากรฝายจัดการในสหกรณสวนใหญที่ยังมีจุดออนและขอจํากัดทั้งดานขวัญกําลังใจ ตลอดจน การ
ขาดทักษะ/ประสบการณ ในการปฏิบัติหนาที่ของตน สาเหตุสําคัญ มาจากหลายประการ อาทิเชน คาจาง/
คาตอบแทนต่ํา การถูกกาวกายจากกรรมการ การขาดกระบวนการบริหารจัดการงานบุคคลในสหกรณที่ยอ
หยอน จึงทําใหร ะบบการพัฒนาบุคลากรของสหกรณไมเปนไปอย างที่ค วรจะเปนอยางไรก็ต ามพบวา มี
สหกรณจํานวนไมนอยที่มีผูจัดการ และบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณสามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสหกรณจนกอใหเกิดความสําเร็จจนเปนที่ยอมรับในวงกวาง
สําหรับสถานการณของกลุม/องคกรที่มิไดจดทะเบีย นเปนสหกรณนั้นพบวาสว น
ใหญยังมีขอจํากัดดานความเพียงพอของบุคลากร ซึ่งยอมสงผลกระทบตอความยั่งยืนของกลุม/องคกรใน
อนาคตเมื่อขาดผูนําทีมีจิตวิญญาณ มุงมั่นทุมเท
3.3.4 ขีดความสามารถขององคกร
การพิจารณาขีดความสามารถขององคกรที่จะกลาวถึงในที่นี้จะมุงเน นไปที่ ปจจั ย
ภายในของกลุม/องคกรและสหกรณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของกลุม/องคกร ไดแก สถานภาพทาง
กฎหมาย โครงสรางองคกร ระบบงาน เงิน ทุน การวางแผน ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ กลไกการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตลอดจนบริบทการสนองความตองการของสมาชิก
จากการตรวจสอบสถานการณ ของทีมวิ จั ยจั งหวั ด พบว าในกลุมของกลุม/
องคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณนั้นแมจะมีจุดเดนตรงที่มีสถานภาพเปนนิติบุคคลที่สามารถดําเนินธุรกิจได
ในวงกวาง แตพบวา มีไมมากนักที่สหกรณมีโครงสรางองคกรและระบบงานที่เหมาะสมสอดคลองกับบริบท
การดํ าเนิ น งาน สว นใหญ แมวามีก ารจั ด ทํากรอบทิศทางการดํ าเนิน งานตามนโยบายในแผนพัฒนาการ
สหกรณฉบับที่ 1 แตก็ยังไมสามารถขับเคลื่อนภารกิจตามแผนที่วางไวแตอยางใด สวนใหญยังคงดําเนินงาน
ในลักษณะตั้งรับ บางสวนดําเนินงานตามการหนุนเสริมจากภาครัฐ ทําใหมีการบริหารจัดการสหกรณขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง และเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มุงการพึ่งพารัฐ แมวาสหกรณจะมีขีดความสามารถที่จะ
พึ่งพาตนเองได แลว ก็ต ามนอกจากนั้ น ยั งพบว า สหกรณ จํ านวนไมน อยที่ ยั งขาดฐานขอ มูล และระบบ
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ จึงทําใหการบริหารจัดการของสหกรณไมสามารถสนองตอความตองการ
หรือแกไขปญหาการประกอบอาชีพ หรือชีวิตความเปนอยูของสมาชิกไดอยางที่ควรจะเปน สหกรณสวน
ใหญ ยั งมี จุ ด ออ นในระบบการควบคุม ภายในและขาดกลไกการบริ ห ารความเสี่ย ง แม ว า กฎหมายจะ
กําหนดใหทุกสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนกลไกการควบคุมภายในแลวก็ตาม แตในทางปฏิบตั ยิ งั มิได
เปนไปอยางที่คาดหวัง ที่สําคัญยังพบวาสหกรณที่มีลักษณะการใหบริการแบบอเนกประสงค เชน กรณีของ
สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง สวนใหญยังไมสามารถใหบริการอยางที่ควรจะเปน
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สถานการณ ด า นกลุม/องคก รที่มิได จ ดทะเบีย นเป น สหกรณ นั้ น แม ว าจะมี
จุดออนในดานสถานภาพการเปนนิติบุคคล แตบริบทการดําเนินงานของกลุม/องคกรที่สามารถสรางศรัทธา
ไดจ ากตั วผูนํากลุม/องคก ร ชวยใหก ลุม/องคกรสว นใหญสามารถขับเคลื่อนภารกิจ ในการใหบริการแก
สมาชิกไดในวงกวาง และเกิดประโยชนตอสมาชิกไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามพบวา กลุม/องคกรที่มีเงินทุน
เพิ่มมากขึ้น และมีนโยบายที่จะขยายกรอบทิศทางการดําเนินงานในเชิงธุรกิจประสบปญหาเรื่องความเปนนิติ
บุคคลซึ่งอาจพิจารณาไดทั้งขอดี ขอดอย กลาวคือ เปนขอดอยในเรื่องการขยายธุรกิจในวงกวาง แตขอดีก็คือ
ชวยลดความเสี่ยงอันเกิดจาก การไมเทาทันเรื่องธุรกิจของผูนําไมไดไมนอยทีเดียว
ตารางที่ 3.4 การประเมินสถานการณการดําเนินงานของกลุม/องคกรและสหกรณที่มีอยูเดิม
การประเมินสถานการณการดําเนินงานของกลุม/
องคกรและสหกรณ
1. สมาชิก :
1.1 จิตสํานึกการรวมมือของสมาชิก
1.2 สมาชิกมีความรักใครคุนเคยกันดี
1.3 การเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานขององคกร
1.4 การไดรับบริการและสวัสดิการจากองคกร
2. ผูนํา (กรรมการดําเนินการ) :
2.1 จิตวิญญาณสหกรณของผูนํา
2.2 ความมุงมั่น ทุมเทในงานสหกรณที่ตน
รับผิดชอบ
2.3 ทักษะและประสบการณในดานการ
บริหารจัดการ
2.4 ความคิดเชิงระบบ (System thinking)
2.5 การไดรับการยอมรับจากผูอื่น
3. ฝายจัดการ :
3.1 ความเพียงพอดานบุคคลากร
3.2 ทักษะและประสบการณในดานการ
บริหารการจัดการ

กลุม/องคกรที่จด
ทะเบียนเปนสหกรณ
จุดแข็ง
จุดออน

กลุม/องคกรทีไ่ มไดจด
ทะเบียนเปนสหกรณ
จุดแข็ง
จุดออน
ü
ü

ü

ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

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

กลุม/องคกรที่จด
ทะเบียนเปนสหกรณ
จุดแข็ง จุดออน

กลุม/องคกรทีไ่ มไดจด
ทะเบียนเปนสหกรณ
จุดแข็ง
จุดออน

4. ขีดความสามารถขององคกร:
4.1 สถานภาพการเปนนิติบุคคล

ü

4.2 โครงสรางองคกรที่ชัดเจน

ü

ü

ü

4.3 ระบบงานที่เอื้อตอการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
4.4 ความเพียงพอของเงินทุน
4.5 การมีกรอบทิศทางการดําเนินงานที่ชดั เจน
สอดรับกับปจจัยสภาแวดลอม
4.6 ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองคกร
4.7 กลไกการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง
4.8 การสนองตอบความตองการของสมาชิก

ü

ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

3.4 เครือขายและสถานการณการดําเนินงานของเครือขายที่มีอยูเดิม
3.4.1 รูปแบบของเครือขายที่มีอยูเดิม
รูปแบบของเครือขายที่มีอยูเดิมในพื้นที่ 36 จังหวัด เมื่อพิจารณาจากลักษณะการกอ
เกิดของเครือขายอาจจําแนกไดเปน 2 รูปแบบไดแก เครือขายที่เกิดจากการหนุนเสริมการจัดตั้งจากภายนอก
และเครือขายที่เกิดจากความตองการของกลุม/องคกรที่เปนภาคีเครือขายโดยธรรมชาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(ตารางที่ 3.5)
1) เครือขายที่เกิดจากการหนุนเสริมการจัดตั้งจากภายนอก ที่สําคัญๆ ไดแก
- ชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับจังหวัด : ชสก.
- ชุมนุมสหกรณจังหวัด
- ชมรมสหกรณจังหวัด
- เครือขายกลุมเกษตรกร
- เครือขายกองทุนหมูบาน
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- เครือขายแลกเปลี่ยนสินคาโดยระบบหักบัญชี (Account Trade)
- เครือขายวิสาหกิจชุมชน
- เครือขายกลุมอาชีพไดแก เครือขายทอผา เกษตรกรทํานา จักสาน
ผูแปรรูป หมอพื้นบาน ผูจัดจําหนาย/บริการ/ทองเที่ยว
- เครือขายธุรกิจ ไดแก เครือขายขาวสาร ปุยเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง OTOP
2) เครื อข ายที่เ กิ ด จากความต อ งการของกลุม /องคก รที่ เป น ภาคี เครื อ ขา ยโดย
ธรรมชาติ ที่สําคัญๆ ไดแก
- ชมรมผูจัดการสหกรณการเกษตร
- เครือขายสหกรณกองทุนสวนยาง
- เครือขายเชิงพื้นที่/ลุมน้ํา
- เครือขายชุมชนเขมแข็ง
- เครือขายสัจจะสะสมทรัพย
- เครือขายรวมซื้อสัจจะสะสมทรัพย
- เครือขายเชิงอนุรักษ
- เครือขายเกษตรอินทรีย
- เครือขายธุรกิจ
- เครือขายกลุมอาชีพ/เครือขายเกษตรกรทํานา
- เครือขายการเงิน ชุมชนไดแก เครือขายธนาคารหมูบานฯ เครือขาย
เครดิตยูเนี่ยน เครือขายออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนตน
3.4.2 สถานการณการดําเนินงานของเครือขายที่มีอยูเดิม
ปริ มาณการดํ าเนิ น งานของเครือขายที่มีอยู เดิ มที่เดน ชัด และมีค วามสัมพัน ธอย าง
เหนี ยวแนน ไดแก กลุมองคกรการเงิน ที่มีผูนํากลุมที่ใ หค วามสําคัญ กับการรวมมือเปนเครือขาย ดั งนั้ น
เครือขายที่เกิดขึ้นของกลุมองคกรการเงิน มีค วามเขมแข็ง เปน ปก แผน และมีบทบาทอยางสําคัญต อการ
สงเสริมการออม การใหเงินกูเพื่อแกไขปญ หาการประกอบอาชีพ การจัดสวัสดิ การ และมีแนวโนมที่จ ะ
ขับเคลื่อนภารกิจของเครือขายไปในการทําธุรกรรม การรวมซื้อ การรวมมือปลูกปาชุมชนในเชิงอนุรัก ษ
ตลอดจนการรณรงคเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกสมาชิกกลุมที่เปนปจเจกบุคคล และคนในรูปธรรม
ซึ่งเปนเรื่องนาจับตามองในอนาคตเปนอยางยิ่ง
อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจของทีมวิจัยในระดับจังหวัด พบวาเครือขายสวนใหญ ทัง้ ที่
เกิดขึ้นจากการหนุนเสริมของหนวยงานภายนอก มักเปนไปในลักษณะของเครือขายแบบหลวม ๆ โดยทีม่ ไิ ด
มีกิจ กรรมเชิงธุร กิจ อย างต อเนื่ อง สว นใหญ จ ะเปน ในลัก ษณะของการทํากิจ กรรมร ว มกัน ในวั น สําคัญ
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ประจํ า ป หรื อ เป น ไปในลั ก ษณะของพั น ธมิ ต รคู ค า ตามนโยบายของหน ว ยงานหนุ น เสริ ม มากกว า
ตัวอยางเชน เครือขายแลกเปลี่ยนสินคาโดยระบบหักบัญชี (Account Trade) ก็เปนในลักษณะของธุรกิจคูคา
ระหวางสหกรณ 2 แหง ซึ่งไมคอยมีความตอเนื่องเทาใดนัก ชุมชนสหกรณระดับจังหวัดสวนใหญก็ประสบ
ปญหาการบริหารจัดการ ธุรกิจขาดทุน สาเหตุสําคัญมาจากขาดการรวมมือในกลุมสหกรณสมาชิก
เครือขายที่เกิดขึ้นเองตามความตองการของกลุม/องคกรที่เปนภาคีเครือขาย เชน กลุม
อาชีพ กลุมธุรกิจ กลุมอนุรักษ เครือขายเชิงพื้นที่ เครือขายลุมน้ํา มักมีกิจกรรมรวมกันในเชิงการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู และความรว มมือในทางสังคมและวั ฒนธรรมพื้น บาน แตมิไดมีกิจ กรรมอย างต อเนื่ องเทาใดนั ก
(ตารางที่ 3.5)
ตารางที่ 3.5 รูปแบบและบทบาทภารกิจของเครือขายที่มีอยูเดิม

ลําดับ

ชื่อเครือขาย

1

ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรระดับ
จังหวัด:ชสก.

2

ชุมนุมสหกรณ
จังหวัด

3

ชมรมสหกรณ
จังหวัด

รูปแบบการจัดตัง้ เครือขาย
การหนุน เกิดจากความ
บทบาท/ภารกิจ
เสริมจาก ตองการของ
ภายนอก กลุม/องคกร
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
P
การร ว มมื อ ในเชิ ง ธุ ร กิ จ
ของสหกรณตางประเภท
ในระ ดั บ จั งหวั ด ตา ม
พรบ.สหกรณ 2542
P
เป น การรวมตั ว กั น อย า ง
ไ ม เ ป น ท า ง ก า ร ข อ ง
สหกรณ ป ระเภทต า ง ๆ
ภายในจั งหวัดภายใตการ
หนุ น เสริ ม ของสหกรณ
จั ง ห วั ด เ พื่ อ ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการ
รวมมือกันในทางธุรกิจ

สมาชิก
เครือขาย
- สหกรณ
การเกษตร
ขั้นปฐม

- สหกรณ
ในจังหวัด

- สหกรณ
ทุกประเภท
ที่สมัครใจ
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ตารางที่ 3.5 รูปแบบและบทบาทภารกิจของเครือขายที่มีอยูเดิม (ตอ)

ลําดับ

ชื่อเครือขาย

4

ชมรมผูจัดการ
สหกรณการเกษตร

5

เครือขายสหกรณ
กองทุนสวนยาง

6

เครือขายเชิงพื้นที่/
ลุมน้ํา

7

เครือขายกลุม
เกษตรกร

8

เครือขายชุมชน
เขมแข็ง

9

เครือขายกองทุน
หมูบาน

รูปแบบการจัดตัง้ เครือขาย
การหนุน เกิดจากความ
บทบาท/ภารกิจ
เสริมจาก ตองการของ
ภายนอก กลุม/องคกร
P
การรวมพลังเพื่อเปน เวที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู และ
การร ว มมื อในทางธุร กิ จ
ของสหกรณ ก ารเกษตร
ทั่วประเทศ
P
เป น การเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ
ยางพาราระหวางสหกรณ
กองทุ น สวนยางเพื่ อการ
รวมกันขายยางพารา
P
การร ว มมื อ กั น ระหว า ง
สหกรณ และกลุม/องคกร
ที่มิไดจดทะเบียนเพื่อการ
ร ว มมื อทางธุ ร กิ จ /สัง คม
และวิทยาการรวมกัน
P
ร ว มมื อ กั น ในเชิ ง ธุ ร กิ จ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ร ะ ห ว า ง ผู นํ า ก ลุ ม
เกษตรกร
P
การร ว มมือกัน ของกลุม /
องคกรในชุมชนในระบบ
การผลิต แหลงทุน ตลาด
และบริการรวมกัน
P
เป น เครื อ ข า ยของกลุ ม
กองทุน หมูบ าน เพื่อการ
รวมมือซึ่งกันและกัน

สมาชิก
เครือขาย
- ผจก.สหกรณ
การเกษตร
ที่สมัครใจ

- สหกรณ
กองทุน

- สหกรณและ
กลุม/องคกร
ประชาชนใน
พื้นที่ที่สมัครใจ
- กลุมเกษตรกร
ในจังหวัด

- กลุม/องคกร
ในชุมชน

- กองทุน
หมูบาน
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ตารางที่ 3.5 รูปแบบและบทบาทภารกิจของเครือขายที่มีอยูเดิม (ตอ)
รูปแบบการจัดตัง้ เครือขาย
การหนุน เกิดจากความ
ลําดับ
ชื่อเครือขาย
เสริมจาก ตองการของ
ภายนอก กลุม/องคกร
P
10 เครือขายแลกเปลี่ยน
สินคาโดยระบบ
หักบัญชี
(Account Trade)

11

เครือขายสัจจะ
สะสมทรัพย

P

12

เครือขายรวมซื้อ
สัจจะสะสมทรัพย

P

บทบาท/ภารกิจ

การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
สหกรณคูคาโดยวิธีซื้อ
ขายแลกเปลี่ ย นสิ น ค า
ระหว า งกั น โดยระบบ
หักบัญชี
- ลดภาระการใช เ งิ น สด
ในการทําธุรกิจ
- การร ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นา
ระบบการเงิ น ชุ ม ชนที่
เกื้อกูลตอวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
- การรณรงคการสงเสริ ม
การออม
- ก า ร ร ว ม ซื้ อ เ พื่ อล ด
ตนทุนคาใชจายในการ
ครองชีพ
- ก า ร ร ว ม พ ลั ง ส ร า ง
อํานาจการตอรอง
- กระบวนการเศรษฐกิ จ
พอเพียง

สมาชิก
เครือขาย
- สหกรณที่มี
ขอตกลงทาง
ธุรกิจรวมกัน

- กลุมสัจจะ
สะสมทรัพย

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

ลําดับ

ชื่อเครือขาย

13

เครือขายวิสาหกิจ
ชุมชน

14

เครือขายองคกร
การเงินชุมชน
- เครือขายธนาคาร
หมูบานตามแนว
พระราชดําริ
- เครือขายเครดิต
ยูเนี่ยน
- เครือขายออมทรัพยเพื่อการผลิต
เครือขายเชิงอนุรกั ษ
- เครือขายคนรัก
คูคลอง
- กลุมอาชีพเชิง
อนุรักษ
- กลุมทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ

15

รูปแบบการจัดตัง้ เครือขาย
การหนุน เกิดจากความ
บทบาท/ภารกิจ
เสริมจาก ตองการของ
ภายนอก กลุม/องคกร
P
- การรวมมือเปนเครือขาย
เพื่ อให ธุ รกิ จ มี ค ว า ม
หลากหลาย
- สรางอํานาจการต อรอง
และการขยายตลาดในวง
กวาง
- การรวมซื้ อ รวมขาย
และอื่น ๆ
P
P
- การร ว มมือเพื่อการเงิน
สวัสดิการ
- การรวมซื้อ รวมขาย
- การจั ด เวทีแ ลกเปลี่ ย น
เรียนรู ฯลฯ

P

สมาชิก
เครือขาย
- กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนใน
จังหวัด

- กลุมองคกร
การเงินชุมชน

- การรณรงคเชิ งอนุ รั ก ษ - กลุมอาชีพ/
สภา พแว ดล อม และ กลุม อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
- การทํ า ธุ ร กิ จ ของกลุ ม
อนุรักษรวมกัน
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ตารางที่ 3.5 รูปแบบและบทบาทภารกิจของเครือขายที่มีอยูเดิม (ตอ)

ลําดับ

ชื่อเครือขาย

16

เครือขายเกษตร
อินทรีย

17

เครือขายธุรกิจ
- เครือขายขาวสาร
- ปุยเคมี
- น้ํามันเชิงเพลิง
- OTOP
- กลุมรานคาชุมชน
เครือขายกลุมอาชีพ
- กลุมทอผา
- กลุมเกษตรกร ทํา
นา /ทําสวน/ ทําไร
- กลุมจักสาน
- กลุมผูแปรรูป
- กลุมหมอพื้นบาน
- กลุมผูจัดจําหนาย
บริการและทองเที่ยว
- เครือขายกองทุน
สวนยาง
- เครือขายเกษตรกร
ทํานา
- กลุมผูผลิตสินคา
SME

18

รูปแบบการจัดตัง้ เครือขาย
การหนุน เกิดจากความ
บทบาท/ภารกิจ
เสริมจาก ตองการของ
ภายนอก กลุม/องคกร
P
- การรวมมือในเชิงธุรกิจ
สิ น เชื่ อ การผลิ ต การ
จัดหาปจจัยการผลิต
-การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
P
P
การร ว มมื อ ในเชิ ง ธุ ร กิ จ
ตามหลักรวมซื้อ รวมขาย
เ พื่ อ สร า ง อํ า น า จ ก า ร
ตอรอง

P

P

สมาชิก
เครือขาย
- กลุมเกษตรกร
- ที่ทําเกษตร
อินทรียใน
จังหวัด
- กลุมธุรกิจ
ดานตางๆ
ในจังหวัด

-การรวมมือในการ
- กลุมอาชีพ
ประกอบอาชีพ
ตางๆในจังหวัด
-การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
- การเชื่อมโยงธุรกิจ/
สินเชื่อ ปจจัยการผลิต/
สวัสดิการ
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3.5 สรุปสถานการณการดําเนินงานของกลุม/องคกร/สหกรณและเครือขายที่มีอยูในพื้นที่ 36 จังหวัด
สถานการณการการดําเนินงานของกลุม/องคกร/สหกรณและเครือขาย ที่ไดกลาวมาขางตน
ชี้ใหเห็นวา ในกลุมสหกรณที่จดทะเบียนมีการเชื่อมโยงเครือขายในแนวดิ่ง (Vertical integration)ในรูปของ
การจัดตั้งองคกรกลาง ในระดับจังหวัด ที่เรียกกันวาชุมนุมสหกรณระดับจังหวัด สวนในกลุมของสหกรณ
ภาคประชาชนในบางประเภทก็มีการจัดตั้งองคกรแมขายในระดับจังหวัดเชนเดียวกัน เชนกรณีของเครือขาย
ธนาคารหมูบานระดับจังหวัด (ภาพที่ 3.1) อยางไรก็ตาม พบวาองคกรขายสวนใหญ มีขอจํากัดและอุปสรรค
ในการดําเนินงานใหบริการสมาชิก ซึ่งเปนสหกรณหรือกลุม/องคกร สาเหตุสําคัญ คือเรื่องของ การขาดการมี
สวนรว มจากสหกรณสมาชิก และ กลุม/องคกรสมาชิก จึงทําใหองคกรกลางไมมีปริมาณธุร กิจ หรื อทุน
ดําเนินงานมากพอ ที่จะขับเคลื่อนภารกิจไดตามความคาดหวัง

ภาพที่ 3.1 ลักษณะของเครือขายในแนวดิ่ง (Vertical integration) ที่มีอยูเดิมในพื้นที่จังหวัด
เมื่อพิจารณาสถานการณของเครือขายในแนวราบ (Horizontal integration) ที่มีอยูเดิมใน
พื้นที่จังหวั ดที่ สําคัญๆ ได แก ชมรมสหกรณ จังหวั ด เครือขาย OTOP เครือขายเมล็ดพั นธุ เครือขายน้ํ ามัน
เชื้อเพลิง เครื อขายแลกเปลี่ยนสินคานั้ น สวนใหญจะเปนไปในเรื่องของการรวมซื้อ การรวมขาย หรือการ
แลกเปลี่ยนสินคาระหวางสหกรณ หรือกลุม/องคกร ซึ่งมีทั้งที่เกิ ดจากความรวมมือของสหกรณ หรือกลุม/
องคกรดวยกันเอง และเกิดจากโครงการสนับสนุนของรัฐ (ภาพที่ 3.2) และจากการสํารวจพบวา ภาคีเครือขาย
สวนใหญ ยังมิไดมีการวางแผนทําธุรกิจรวมกัน แตเปนลักษณะของการรวมมือกันเปนครั้งคราวและเปนบาง
ชวงเวลาเทานั้น
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ซื้อ

ซื้อ

ซ
น้ํา ้อื
มัน

มัน
น้ํา
ซื้อ

เครือขายน้ํามันเชื้อเพลิง

เครือขายการเงิน

เครือขายปุย

เครือขายฌาปนกิจสงเคราะห

สกกยานตาขาว
จ.ตรีง

สกก.เดชอุ ดม
จ.อุบ ลราชธานี

สกก.เดชอุ ดม
จ.อุบลราชธานี

สกต.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

สกก.ห วยยอด
จ.ตรัง
สกก.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ

สกก.ไทรน อย

สกก.บา นสร าง
จ.ปราจีนบุ รี

สกก.ปากเกร็ด

สกก.บางกรวย

สกก.เส าไห
จ.สระบุรี

ชุมนุ มสหกรณ นนทบุรี

สกก.ทาชาง
จ.สิงหบุ รี

สกก.เมืองนนทบุรี

สกก.บางใหญ

สกก.สรีส ําโรง
จ.สุโขทัย

สกก.บางบัวทอง

สกกเมืองสระบุ รงี
จ.สระบุร ี

สกกเมือ งสุราษฎร
จ.สุราษฎรธานี

สกก.สามโก
จ.อางทอง
สกก.บางระจัน
จ.สิงหบุ รี

สกก.มายอ
จ.ปต ตานี

ชุมนุมฯ สกต..ยะลา
จ.ยะลา

เครือขายแลกเปลี่ยนสินคา
ภาพที่ 3.2 ตัวอยางเครือขายในแนวราบ (Horizontal integration) ที่มีอยูเดิมในพื้นที่จังหวัด
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บทที่ 4
กระบวนงานการวิจัย และผลลัพธที่ได
การดําเนินการชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด เพื่อแกไข
ปญหาความยากจน” ในครั้งนี้ เปนไปภายใตกรอบคิดและแนวทางการปฏิบัติของนักสหกรณ ซึ่งมีความ
เชื่อมั่นวาคนที่ตระหนักเห็นความสําคัญในคุณคาสหกรณ (Cooperative values) หากไดมีการรวมมือกันใน
การดําเนินงานในรูปของสหกรณ (Cooperatives) และมีการรวมมือกันในลักษณะของการผสมผสานสหกรณ
(Cooperative integration) แลว ยอมกอใหเกิดพลังในการรวมมือกันทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เพื่อประโยชนข องสมาชิก ชุมชน และสังคม นั่น เปน วีถีสหกรณที่คนทั่ว โลกใหการยอมรับ หากแต การ
ดําเนินงานของขบวนการสหกรณ (Cooperative movement) ของประเทศไทยที่ผานมา จนถึงป 2546 นั้น ได
ถูกตีกรอบใหเปนการรวมมือกันอยูในวงจํากัดเพียงในกลุมของสหกรณที่จดทะเบียนเปนสวนใหญ ทําให
พลังความรวมมืออยูในวงแคบการดําเนินธุรกิจของสหกรณ เพื่อการใหบริการแกสมาชิก ทั้งที่อยูในอาชีพ
เกษตรกรและอื่น ๆ ซึ่งไมสามารถเชื่อมโยงกับหว งโซอุปทาน (Supply chain) เพื่อใหเกิด ประโยชน แก
สมาชิกและชุมชนดั งที่ค าดหวั ง ที่ผานมาโครงการความรว มมือในลัก ษณะของพันธมิต รทางธุรกิจหรื อ
เครือขาย มักจะเปนไปในลักษณะของการเปนคูคาที่สหกรณมักตกอยูในฐานะเสียเปรียบ และไมกอใหเกิด
ผลดีหรือประโยชนตอสมาชิกเทาที่ควร เราจึงเห็นปรากฏการณอยูเนืองๆ ที่เครือขายพันธมิตรมักจะเลิกรากัน
ไปเมื่อขาดที่หนุนเสริมจากภายนอก
ในชวงป 2546-2547 เมื่อโครงการประสานงานดานสหกรณ (ปจจุบันคือ “สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ) ไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยใหดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรว มในการพัฒ นาขบวนการสหกรณ จึ งได นําเอากรอบวิ สัย ทัศน ในแผนพัฒ นาการสหกรณ
พ.ศ. 2546 - 2549 มาใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานวิจัยชุดโครงการ “ การเชื่อมโยงเครือขายกลุม
องคกรประชาชน” โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะเรียนรูในการปฏิบัติจริง (Action learning) วา กระบวนการ
เชื่อมโยงเครือขายที่จะกอใหเกิดพลังความรวมมือของสหกรณที่จดทะเบียน และสหกรณภาคประชาชนมี
รูปแบบวิธีการอยางไร และผลกระทบที่เกิดจากการเชื่อมโยงที่มีตอการดําเนินงานของสหกรณทั้งดานธุรกิจ
สังคม และวิทยาการเปนไปไดหรือไมมากนอยเพียงใด
ผลการดํ า เนิ น งานของชุ ด โครงการฯ 9 จั ง หวั ด ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี
(Best practice) ของการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณที่จดทะเบียน สหกรณภาคประชาชน และธุรกิจคู
คา อีก ทั้งยั งบงบอกถึงผลกระทบในเชิงธุร กิจ สังคม และวิ ทยากรกลุม/องคก ร และสหกรณ ที่เปน ภาคี
เครื อขายจะได รับ โดยมีจุ ดเนนในประเด็นของการกระตุน จิตสํานึ ก “คุณคาสหกรณ ” และกระบวนการ
เชื่อมโยงเครือขาย ในลักษณะของการพัฒนามาจากความตองการของกลุมองคกรอยางแทจริงและตองสอด
รับกับวัฒนธรรมขององคกร จึงจะทําใหเครือขายมีกิจกรรมอยางตอเนื่องและเปนประโยชนอยางแทจริง

4.1 กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัยของทีมวิจัยจังหวัดทั้ง 36 จังหวัด สวนใหญจะเปนไปตามขั้นตอน/วิธีการ
(ภาพที่ 4.1) ซึ่งประกอบดวยการดําเนินการที่สําคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง เปนกระบวนการที่ทีมวิจัยจะกระตุนจิตสํานึกความรวมมือใหกับผูนํากลุม/
องคกร/สหกรณ โดยวิธีการสรางความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาสหกรณ การเชื่อมโยงเครือขายในรูปแบบของ
“เครือขายคุณคา” ตลอดจนชุดความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงรุกแกผูนํากลุม/องคกร/สหกรณ ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ทีมวิจัยบางจังหวัดอาจเลือกใชเวทีในระดับอําเภอ หรือเวทีระดับจังหวัด ที่มีผูเขารวมประชุมเปน
จํานวนมาก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณในจังหวัด วาวิธีการใดที่ทีมวิจัยจะเขาถึงและสรางความเขาใจใหแก
ผูนํากลุม/องคกร/สหกรณ ไดดีดีกวากันอยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาหัวหนาทีมวิจัยที่ใหความสําคัญ และใช
ความพยายามในการประชาสัมพันธเชิญชวน และลงรายละเอียดไดมากเทาไร การดําเนินงานในขั้นตอนนี้ ก็
จะประสบความสําเร็จไดดีก วามากเทานั้ น กลาวคือ จะสามารถจูงใจและชี้ชวนผูนํากลุม/องคก รเขารว ม
โครงการ
ขั้นตอนที่สอง เปน กระบวนการคนหาหรือวิเคราะหตนเองของกลุม/องคก ร ที่เขารว ม
โครงการเชื่อมโยงเครื อขายคุณคา ในขั้นตอนนี้ทีมวิจัยอาจเลือกใชวิ ธีการที่แตกตาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
ตองการ และความเหมาะสมทั้งดานศักยภาพของกลุม/องคกร และวัฒนธรรมในพื้นที่ดวย ตัวอยางเชน ใน
บางจังหวัดอาจเลือกใชวิธีการจัดทําแผนกลยุทธ ซึ่งจะชี้ใหเห็นจุดแข็ง จุดออน ของกลุม/องคกร/สหกรณ
และวางกรอบทิศทางการดําเนินงานในการเชื่อมโยงเครือขายกับภาคีพันธมิตรในขั้นตอนที่สาม สวนบาง
จังหวัด ทีมวิ จัยอาจเลือกใชวิธีสังเคราะหตนเอง โดยใช Mind Map ชวยสังเคราะหจุดของปญหารวม ใน
ระหวางผูนํากลุม/องคกร/สหกรณที่เขารวมโครงการ ซึ่งจะนําไปสูการเชื่อมโยงเครือขายในขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนที่สาม เปนกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายใหเกิดเปนเครือขายคุณคา ซึ่งทีมวิจัยจะ
ใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่จะใหกลุม/องคกร/สหกรณ ที่ผานกระบวนการวิเคราะหกลุม/องคกรแลว
มารวมกันกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของเครือขาย กลไกการบริหารจัดการ เพื่อประโยชนรวมกันของ
ภาคีเครือขาย ซึ่งเครือขายที่เกิดขึ้นอาจเปนไปในเชิงธุรกิจ สังคม วิทยาการ ทั้งนี้ก็แลวแตความตองการของ
ภาคีเครือขายเปนผูกําหนดภายใตคําปรึกษาของทีมวิจัยและผูทรงคุณวุฒิ แตที่สําคัญกวานั้น เครือขายตอง
เปนเรื่องของความรวมมือในระยะยาว ตามกรอบคิดของชุดโครงการ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง
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ภาพที่ 4.1 กระบวนการวิจัยการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา

4.2 การหนุนเสริมจากทีมประสานงานกลาง
เพื่ อ ให ก ระบวนการวิ จั ย เข า ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม ที่ ที ม วิ จั ย จั ง หวั ด ทั้ ง 36 ที ม
ดําเนินการโครงการวิจัยในบริบทของทีมวิจัยจังหวัด สามารถบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง ทีมประสานงาน
กลางจึงใหการหนุนเสริมแกทีมวิจัยจังหวัดในหลายๆ ดาน ดังนี้
1) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู เพื่อเพิ่มพูน ความรู ทักษะ และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางผูทรงคุณวุฒิ ทีมประสานงานกลาง และนักวิจัย ตลอดจนผูสนใจ
2) การพัฒนาความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู (Knowledge management)
แกทีมวิจัยเพื่อนําไปประยุกตใชในการวิจัยในพื้นที่
3) การเผยแพรสารสนเทศ สื่อ สิ่งพิมพ ดานวิชาการ ทั้งในรูปของเอกสารเผยแพร
วีดีทัศน และสารสนเทศผานเว็ปไซดของชุดโครงการ (www.cai.ku.ac.th)
4) การหนุนเสริมจากทีมประสานงานกลาง และสกว.โดยใชกิจกรรมเยี่ยมชมทีม
วิจัยในพื้นที่จังหวัดเปนระยะๆ
กิจกรรมหนุ นเสริมที่ทีมประสานงานกลางดําเนินการในชวงเวลาการดําเนิน การของชุด
โครงการวิจัย ดังภาพที่ 4.2 และภาคผนวกที่ 3 แสดงกิจกรรมการหนุนเสริมของทีมประสานงานกลาง
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ภาพที่ 4.2 การหนุนเสริมของทีมประสานงานกลางในชวงการดําเนินการวิจัย

4.3 ผลลัพธที่ไดจากชุดโครงการ : เครือขายนักวิจัย
การดําเนินการของทีมวิจัยจังหวัด วิจัย ตามกระบวนการดังที่ไดก ลาวมาขางตน โดยใช
เวลาประมาณ 1 ป (15 สิงหาคม 2548 ถึง 14 สิงหาคม 2549) มีนักวิจัยเขารวมโครงการอยางเปนทางการ
ตามสัญญาทั้งสิ้น 300 คน ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณ วุฒิ นัก วิชาการ ผูนําสหกรณ นัก พัฒ นา เจาหนาที่
สงเสริมสหกรณ นักวิจัยอิสระ ผูนํากลุม/องคกร (ภาคผนวกที่ 1)
นักวิจัยภายใตเครือขายการวิจัยของชุดโครงการ ถือเปนบุคลากรที่มีคุณคา ที่จะขยายผล
ดานทัก ษะและประสบการณ งานวิจ ัย การเชื่อมโยงเครือ ขายคุณ คาในอนาคตไดเปน อยางดี และจาก
ประสบการณที่ไดรับจากชุดโครงการ ผูทรงคุณวุฒิและหัวหนาทีมวิจัย มีขอคิดสําหรับ “เครือขายคุณคา”
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา”
ลําดับที่ ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล
1
ผูทรงคุณวุฒิ
ดร.สีลาภรณ บัวสาย
2

ผูทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน

3

ผูทรงคุณวุฒิ

นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร

4

ผูทรงคุณวุฒิ

อ.ไพโรจน สุจินดา

5

ผูทรงคุณวุฒิ

อ.เชิญ บํารุงวงศ

6

ผูทรงคุณวุฒิ

รศ.สมพร อิศวิลานนท

7

ผูประสานงานกลาง

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท

ขอคิดเห็น
เครือขายและอุดมการณ คือ พื้นฐาน
ของพลัง
การสร า งเครื อ ข า ย สิ่ ง ที่ ค วรเน น คื อ
ตองตอความร วมมือระหวางกลุม มิใ ช
สมาชิกแตละคนในกลุม
กระบวนการวิจัยเชิงชาวบาน ผลที่ไดคอื
ภูมิปญ ญาของไทย ที่บรรพบุรุ ษ ได สั่ง
สมประสบการณ เรียนรู ลองผิดลองถูก
เพื่อถายทอดแกชนรุนหลังตอไป
ในกระบวนการความคิด ทางวิ ชาการ
สามารถร อ ยในสิ่ งที่ ย าก ให เป น สิ่ ง ที่
เปน ไปได ทุก สิ่งในโลกย อมไมมีสิ่งที่
สมบูร ณ แบบ แต ใ นความไม ส มบู ร ณ
คือ การเกิดนวัตกรรมใหมๆ ตอไป
สิ่ ง ที่ ไ ม ค วรมองข า ม คื อ การพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย เพื่ อ เป น การเป ด
วิสัยทัศน มองเห็นโอกาส แนวทางการ
พั ฒ นา ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารเผยแพร ชุ ด
ความรูใหมๆ แกสังคม
การสร า งความไว ว างใจ เพื่ อ สร า ง
เครื อขายความร ว มมือนั้ น ถือเปน การ
สร า งทุ น ทางสั ง คมและจะช ว ยแก ไ ข
ปญหาความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจได
จะสานขาย นักวิจัย เพื่อหนุนเสริมการ
พั ฒ นาเครื อ ข า ยคุ ณ ค า และตลอดจน
ขยายผลการสรรสร า งสหกรณ แ ละ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ สั ง คมเป น สุ ข
ตลอดไป
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ตารางที่ 4.1 ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา” (ตอ)
ลําดับที่ ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล
ขอคิดเห็น
8
ผูชวยผูประสานงาน ผูเชี่ยวชาญพิเศษวรรณะเสนทอง เครื อขายมิใ ชค วามฝน แต เปน ผลของ
กลาง
การปฏิ บั ติ จ ริ ง เกิด ผลลั พ ท ที่ ชั ด เจน
พิสูจนได บนความเชื่อมั่น ศรัทธา และ
ไวใจกัน
9
ผูชวยผูประสานงาน ดร.สยุมพร โยธาสมุทร
การบูรณาการสรรพศาสตรอยางไมหลุด
กลาง
โลก แตยังคงวกกลับมาแตะที่จิตสํานึก
อุดมการณ และคุณธรรมจริยธรรม รวม
ไปจนถึ ง ปรากฎการณ ก ารต อ สู เ ชิ ง
กระบวนทั ศน อย า งสร างสรรค ทั้งใน
ระดับพื้นที่ และในระหวางนักวิจัยดวย
กันเอง
10 ทีมประสานงานกลาง นางสาวสายสุดา ศรีอุไร
เครื อ ข า ยจะเกิ ด คุ ณ ค า หากคนใน
เครือขายรูคุณคา
11 กระบี่
คุณสหพล สังขเมฆ
มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว า การรวมตั ว กั น เพื่ อ
สรางศักยภาพและหนุนเสริมซึ่งกันและ
กัน เปนความยั่งยืนในการแกไขปญหา
ได อ ย า งแน น อน วิ ธีคิ ด ที่เ ห็น ได ง ายๆ
คือ การใชกิจ กรรมการออมเปนกุศโล
บายในการเชื่อมคน เชื่อมองคก ร และ
ตอยอดไปสูกิจกรรมอื่น
12 กาญจนบุรี
ดร.สมเกียรติ ฉายโชน
เครื อ ข า ยในจั ง หวั ด เดิ ม มี อ ยู ม ากมาย
หลากหลาย แตไมเขมแข็ง แคจับมาวาง
ซึ่งเปนโจทยที่ตองคนหาและดําเนินการ
ตอไป
13 กาฬสินธุ
คุณปาริชาติ หาญไชยนะ การสรางเครือขาย คือ เปนจุดเริ่มตน ซึ่ง
จะให เ ขม แข็ ง ยั่ ง ยื น ได ขึ้น อยู กั บภาคี
เครื อขา ย ต องมี ก ารประสานงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนาตัวเอง
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ตารางที่ 4.1 ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา” (ตอ)
ลําดับที่ ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล
14 กรุงเทพมหานคร
คุณสุรียรัช อวนสกุล

15

จันทบุรี

ผศ.ดร.รังสรรค ปติปญญา

16

ชลบุรี

อ.อรรธิกา พังงา

17

เชียงราย

คุณจารุวรรณ นันทพงษ

18

ตราด

อ.พนัส ประดลชอบ

19

นครนายก

ร.ต.นิคม เพ็ชรผา

ขอคิดเห็น
การสรางเครือขายพัน ธมิตร จะชวยให
องคกรกลางในระดับชาติอยางสันนิบาต
สหกรณ ได ทั้ ง มุ ม มองในประเด็ น
ภารกิ จ ของตน อีก ทั้งยั งได ประโยชน
จากกรอบคิดที่จะใชในการพัฒนาความ
รวมมือกับภาคีพันธมิตร
งานเครื อ ข า ยเป น การยกระดั บ งาน
สหกรณจากตัวองคกรมาอยูที่เครือขาย
ซึ่งจะทําใหสหกรณมีความเขมแข็งมาก
ขึ้น มีความเปนขบวนการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ถาอยากไดเครือขายคุณคาที่แทจริงตอง
ลงไปคลุ ก คลี กั บ คนที่ ทํ า งานอย า ง
แท จ ริ ง โดยการค น หาจุ ด ร ว มเล็ ก ๆ
กอน แลวคอยขยายไปในอนาคต
ในบทบาทการสงเสริมสหกรณ ควรทํา
อะไรบางและรากแกวของงานสหกรณ
อยู ต รงไหน จึ งอยากใหม องเป น เรื่ อ ง
ของชุมชน ชวยกันแกไขปญหา เชื่อมตอ
คนอื่นได ซึ่งอาจตองใชเวลา
งานที่ทําอยูไมสามารถอยูไดดวยตนเอง
ยังต องรับบริบท รับความซับซอนของ
สังคม เทคนิคและกระบวนการ
มีคุณคา ที่จะสรางภูมิคุมกันใหชีวิตหาย
หวง การใชระบบชุมชนที่พึ่งพากันและ
กัน จะชวยสรางศักดิ์ศรีใหแกชุมชน
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ตารางที่ 4.1 ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา” (ตอ)
ลําดับที่ ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล
20 นครสวรรค
ดร.สานนท ฉายเรืองโชติ

21

นครศรีธรรมราช

ผศ.ยินดี เจาแกว

22

หนองคาย

ผศ.สุทิน สุขคง

23

หนองบัวลําภู

ผศ.อานนท ผกากรอง

24

นนทบุรี

คุณสมศักดิ์ สุภาจรูญ

ขอคิดเห็น
การเชื่อมโยงเครื อขายคุณ คา เราทําอยู
แลว แตทํากัน แบบหลวมๆ ไมมีตั วคน
รับผิดชอบ สิ่งที่คิด ถึงก็คือ ทําอยางไร
เราจะหาทางวิจัย ตอยอดขึ้น ไป เพื่อให
เกิดประโยชนอยางยั่งยืน
คุ ณ ค า ของงานสหกรณ อ ยู ที่ ค นรู จั ก
คุณคาของตนเอง แลว คนจะไดรวมมือ
กันพัฒนาองคกร พัฒนาชุมชน
การสรางกระบวนการเปลี่ยนแปลง ให
เขามาทบทวนตนเอง ปรับใจใหตรงกัน
รอยใจเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดคุณคาทาง
สั ง คม และเป น ฐานนํ า ไปสู เ ครื อ ข า ย
คุณคาทางเศรษฐกิจตอไป
การสรางเครือขายคุณคา ตองเริ่มตนจาก
การสรางความสนใจ สนใจที่จะรวมกัน
ชว ยเหลือตนเอง และชว ยเหลือซึ่งกั น
และกัน โดยมุงไปที่กระบวนการสราง
การเรีย นรู สรางจิต ใหปลอดกอน แลว
จึงเชื่อมตอในเชิงธุรกิจ
กระบวนการทํางานวิ จั ย เปน เรื่ องของ
รูปแบบการทํางานที่เปนระบบ มีองคกร
มารองรั บ ภายใต เ ครื อ ขา ยการพั ฒ นา
ตอไป
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ตารางที่ 4.1 ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา” (ตอ)
ลําดับที่ ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล
25 ปตตานี
คุณนอรดีน เจะแล

26

พระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.วิจิตตศรี สงวนวงศ

27

พังงา

คุณนารถพงศ สุนทรนนท

28

พัทลุงและสตูล

ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ

29

พิษณุโลก

คุณวิรัช วาณิชธนากุล

ขอคิดเห็น
เปนระบบและกระบวนการเรียนรู เปด
โอกาสให ค นในองค ก รมี โ อกาสคิ ด
ร ว มกัน มีก ารบม เพาะปลูก ฝ งคา นิ ย ม
กระตุ น ผู นํ า องค ก รซึ่ ง มาจากวิ ถี ชี วิ ต
ศาสนา วัฒนธรรม
การสรางเครือขายคุณคา กอใหเกิดการ
พัฒ นาขบวนการสหกรณ ใ นเรื่ องของ
ความเขมแข็ง เพราะการมีสวนรวมของ
ชุมชน
งานวิจัย ในมิติของสหกรณกระแสรอง
ซึ่ ง อาจมิ ใ ช เ ฉพาะเพี ย งสหกรณ ที่ จ ด
ทะเบียนเทานั้น งานวิจัยไดคนพบผูนําที่
แทจริงของหมูบานวาเปนหลักของพังงา
ในอนาคต
หัว ใจที่สําคัญ ของการทํางานเครื อขาย
คื อ การสร า งปฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี มี ค วาม
จริงใจในการทํางานกับชุมชน พรอมให
เขามีความคิดเชิงระบบ และเชิงบริหาร
จัดการ
ความรวมมือจากสวนงานตางๆ ทั้งผูนํา
องค ก รสว นงานพัฒ นาในพื้น ที่ ไ ด ม า
ชวยเหลือกันสรางเครือขาย นําไปสูการ
แกไขป ญ หาทางธุร กิจ เพื่อประโยชน
ของสมาชิกรวมกัน
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ตารางที่ 4.1 ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา” (ตอ)
ลําดับที่ ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล
30 ภูเก็ต
คุณพรหมโชติ ไตรเวช

31

มหาสารคาม

32

มุกดาหาร

33

ยโสธร

34

ราชบุรี

35

รอยเอ็ด

36

ลําปาง

ขอคิดเห็น
การเชื่อมโยงเครือขายต องเริ่ มจากการ
พัฒนาองคกรใหเขมแข็ง และเชื่อมไปสู
การสร างเครือขายรวมกัน รูปแบบการ
ทํ า งา น จึ ง ไม ค วร ยึ ดติ ดที่ รู ปแ บ บ
กิ จ ก ร ร ม แ ต ม อ ง ไ ป ที่ ผ ล ข อ ง
กระบวนการทํางาน
คุณอัมพน หอนาค
การทํา งานของทีม วิ จั ย มุ งไปที่ ก ารให
ความรู เกิด การเชื่อมโยงความร ว มมือ
ระหวางกลุมองคกรทําใหเกิดโอกาสใน
อาชีพเพิ่มรายไดมากขึ้น
คุณปราณี มัคนันท
เรามีความเชื่อวา แนวทางการทํางาน จะ
นําไปสูการแกไขปญหาความยากจนได
นั้ น จ ะต อ งเดิ นตา มแน วทา งของ
สหกรณ
อ.วีระ ภาคอุทัย
เครือขายคุณคา ตองเนนที่ความตองการ
ของตั ว เอง โดยยึ ด ฐานหรื อทุน ดั้ งเดิ ม
ของท อ งถิ่ น หนุ น เสริ ม การสร า งขี ด
ความสามารถในการขยายผลเครือขาย
และเนนเรื่องของคุณธรรมเปนสําคัญ
ดร.ทิพยวัลย สีจันทร
จิ ต สํานึ ก สาธารณะเปน พื้น ฐานสําคั ญ
ของการทํางานเครือขายเชิงคุณคา
รศ.ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ ทีมวิจัยไดเห็นวา สหกรณขนาดใหญ ไม
ลืมสหกรณขนาดเล็ก มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันในสิ่งใหมๆ อยูเสมอ ซึ่งใน
อนาคต ความรวมมือจะเปนหัวใจในการ
ขับเคลื่อนเครือขายตอไป
คุณวันเพ็ญ พรินทรากูล
อยากใหเจาหนาที่สงเสริมสหกรณมอง
วา งานสหกรณไมใชงานของภาครัฐ แต
เปนเรื่องของชุมชน
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ตารางที่ 4.1 ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา” (ตอ)
ลําดับที่ ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล
37 สกลนคร
อ.ปทมา สุรยิ กุล ณ อยุธยา

38

สมุทรปราการ

ผศ.วีรอร วัดขนาด

39

สมุทรสงคราม

ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์

40

สุราษฎรธานี

คุณสุรศักดิ์ คงสงค

41

อางทอง

รศ.สุวรรณา ธุวโชติ

42

อุดรธานี

ผศ.วัชรินทร สายสาระ

ขอคิดเห็น
การสรางเครือขายคุณคาที่ทีมวิจัยทําอยู
คือ เปนเรื่องกระบวนการประชานิยมที่
เกิดจากความตองการของภาคประชาชน
อยางแทจริง
การสรางเครือขาย เปนงานที่ไมยากไม
งาย แต ขอสําคัญ ก็คือ การใหผูต ามมา
สรางเครือขายมันเปนไปไมได
ประสบการณ ทํ า วิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได
แนวคิ ด ว า การทํ า งานเป น ที ม ต อ งมี
ความอะลุมอะลวยกัน งานจึงจะสําเร็จ
ดี ใ จที่ จ ะได ส ร า งระบบที่ ส ามารถ
ตอบสนองตอความคิดเห็นของชาวบาน
และผูนํา
บทเรี ยนที่ ได จากความไมสําเร็จในการ
สรางเครือขายของทีมวิจัยนั้น พบวา เกิด
จากป จ จั ย หลายประการ ได แก ความ
แข็งตัวที่จะเขารวมเครือขายของกลุมที่มี
ศั ก ยภาพและกระแสการให เปล า ของ
ภาครั ฐ ที่ ทํ าให ค วามรู สึ ก อยากพึ่ งพา
ตนเองนอยลง
เชื่อมั่นวา การสรางทุนทางสังคมเหลานี้
จะเกิดขึ้นเพื่อผูกมัดเปนเกลียวใหเหนียว
แนน และจะนําไปสูการสรางเครือขาย
ทางธุรกิจตอไป
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ตารางที่ 4.1 ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาทีมวิจัยเกี่ยวกับ “เครือขายคุณคา” (ตอ)
ลําดับที่ ทีมวิจัยผูทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล
43 อุตรดิตถ
รศ.เสาวคนธ สุดสวาสดิ์

44

อํานาจเจริญ

คุณบรรพต ศรีจันทรนิตย

ขอคิดเห็น
การเสริมสรางและพัฒนาเครือขาย ควร
เริ่มจากการคนหา และประเมินศักยภาพ
ของเครือขายร วมกับชุมชน จากนั้ นจึ ง
เสริมจากสิ่งที่มีอยู
เครือขายพันธมิตรที่มีอยูในทั่วไป มีการ
ซอนทับผลประโยชน ทั้งดานการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ในทุกระดับ ขาด
ความภูมิใจใน “คุณคา” ของตนเองหรือ
องคกร

จากขอคิด และประสบการณ รวมในการดําเนิ นการของชุดโครงการวิจั ย ดังกลาวขางต น
สามารถสรุ ปเปน กรอบคิด และแนวทางการเชื่อ มโยงเครือ ข ายคุณค า เพื่อสร างความเข าใจและนํ าไป
ประยุกตใชในทางปฏิบัติสําหรับผูสนใจ ดังนี้
ใหเริ่มจาก
ใหระดม
ใหเกื้อหนุน
เพื่อรวมสาน

องคกร
ผูนํา
“ทุน”
ขายงาน

และชุมชน
รวมสรางสรร
ซึ่งกันและกัน
มองการณไกล

รวมเรียงรอย
ดวยมิตรภาพ
รวมแลกเปลี่ยน
ตามความหมาย

เครือขาย
และคุณธรรม
เรียนรู
การผูกเสี่ยว

ในแนวราบ
ตามจุดหมาย
สูไมคลาย
และสรางเกลอ

ที่จุดหมาย
จะชวยสราง
ดวยจริงใจ
เพื่อแนวทาง

และ
สังคม
มุงมั่น
แกปญหา

ปลายทาง
แหงคุณคา
และศรัทธา
ความยากจน
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4.4 ผลลัพธในรูปของเครือขาย
4.4.1 ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นของทีมวิจัยจังหวัด
การดําเนินการวิจัย ไดผลลัพธเครือขายทั้งสิ้น จํานวน 117 เครือขาย มีรายละเอียดสําหรับ
รูปแบบเครือขาย และลักษณะของเครือขายในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น จําแนกตามพื้นที่
ลําดับ

ชื่อเครือขาย

1

เครือขายชุมนุมสหกรณชาวสวน
ปาลมน้ํามัน
เครือขายการเงินตําบลเขาดิน
เครือขายฟนฟูชุมชน
ผูประสบภัยสึนามิ
เครือขายขบวนการกลุม องคกร
ตําบลนาเหนือ
เครือขายชุมชนเขมแข็ง
ตําบลเขาคราม
เครือขายกลุมเครื่องแกงสตรีอาสา
พัฒนาบานทุง
เครือขายเกษตรอินทรีย
เครือขายการเงิน
เครือขายการเงิน (เงินกู)
เครือขายการฝากเงิน
เครือขายขาวสาร
เครือขายกลุมอาชีพ
เครือขายปุย
เครือขายพนักงาน
เครือขายวัสดุสํานักงาน
เครือขายตลาดชุมชน
เครือขายทอผาพื้นเมืองภูไท
เครือขายเกษตรกรทํานา

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

จังหวัด
กระบี่
กระบี่
กระบี่

รูปแบบเครือขาย
ลักษณะของเครือขาย
สังคม/
มีแกนนํา ไมมีแกนนํา
ธุรกิจ
วิชาการ
พื้นที่
เครือขาย เครือขาย
ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü

กระบี่

ü

ü

กระบี่

ü

ü

กระบี่

ü

ü

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü
ü
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ตารางที่ 4.2 ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น จําแนกตามพื้นที่ (ตอ)
ลําดับ

ชื่อเครือขาย

19

เครือขายสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย
เครือขายโซนอําเภอขลุง
เครือขายโซนเหนือ
เครือขายระดับจังหวัด
เครือขายจักสาน
เครือขายสหกรณโคนม บานบึง
เครือขายสวนยางพารา
เครือขายสหกรณ
เครือขายสัจจะสะสมทรัพย
ศรีจุฬา Model
เครือขายกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน
เครือขายคุณคากลุมวิสาหกิจ
ชุมชน
เครือขายการเงิน
เครือขายปุยเคมี
เครือขายน้ํามันเชื้อเพลิง
เครือขายขาวสาร
เครือขายน้ําขวดเพื่อดื่ม
เครือขายการผลิตเมล็ดพันธขาว
เครือขาย OTOP
เครือขายการฌาปนกิจ
สงเคราะหศพ
เครือขายสัจจะออมทรัพยพัฒนา
ชีวิตครบวงจร
เครือขายกลุมธุรกิจสหกรณใน
ตําบลเขาขาว
เครือขายกลุมธุรกิจของธนาคาร
หมูบานไสสาน หมู 2

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

จังหวัด
กรุงเทพฯ

รูปแบบเครือขาย
ลักษณะของเครือขาย
สังคม/
มีแกนนํา ไมมีแกนนํา
ธุรกิจ
วิชาการ
พื้นที่
เครือขาย เครือขาย
ü
ü

จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
เชียงราย
ตราด
นครนายก
นครนายก

ü
ü
ü
ü
ü
ü

นครนายก

ü

ü

นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค
นครสวรรค

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

นครศรีธรรมราช

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü

ü

นครศรีธรรมราช

ü

นครศรีธรรมราช

ü

ü
ü

ü

ü
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ตารางที่ 4.2 ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น จําแนกตามพื้นที่ (ตอ)
ลําดับ

ชื่อเครือขาย

จังหวัด

42

เครือขายกองทุนหมูบาน
ตําบลเขาขาว
เครือขายสหกรณตําบลเขาขาว
เครือขายผลิตภัณฑชุมชน
เครือขายสหกรณ
เครือขายการเรียนรู
เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑ
จากใยบวบ
เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑปลา
เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑ
บานกุดดู
เครือขายผลิตภัณฑจักสาน
จากตนคลา
เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑ
กะลามะพราว
เครือขายผลิตภัณฑ
เครื่องประดับแมลงทับ
เครือขายรวบรวมขาว
เครือขายผา
เครือขายธุรกิจการเงินชุมนุม
สหกรณ นนทบุรี จํากัด
เครือขายการแลกเปลี่ยนสินคา
โดยระบบหักบัญชี
เครือขายกลุมผูผลิตเมล็ด
ขาวพันธุ
เครือขายกลุมอาชีพสหกรณ
เครือขายผูผลิตเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ
เครือขายบูโดสันติสุข
เครือขายสหกรณลุมน้ําสายบุรี

นครศรีธรรมราช

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
หนองคาย
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู

รูปแบบเครือขาย
ลักษณะของเครือขาย
สังคม/
มีแกนนํา ไมมีแกนนํา
ธุรกิจ
วิชาการ
พื้นที่
เครือขาย เครือขาย
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü

หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู

ü
ü

ü
ü

หนองบัวลําภู

ü

ü

หนองบัวลําภู

ü

ü

หนองบัวลําภู

ü

ü

หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
นนทบุรี

ü
ü
ü

ü
ü
ü

นนทบุรี

ü

ü

นนทบุรี

ü

ü

นนทบุรี
นนทบุรี

ü
ü

ü
ü

ปตตานี
ปตตานี

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü
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ตารางที่ 4.2 ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น จําแนกตามพื้นที่ (ตอ)
ลําดับ

ชื่อเครือขาย

จังหวัด

62
63
64
65
66
67

เครือขายสหกรณปตตานี
เครือขายรักษถิ่นเขาตูม
เครือขายศรีอยุธยา
เครือขายตลาดผลไมพังงา
เครือขาย Home stay
เครือขายขาวสารและสินคา
อุปโภคบริโภค
เครือขายปุย
เครือขายสินคา OTOP
เครือขายยางพารา
เครือขายเชิงธุรกิจ
เครือขายอาหารสัตว
เครือขายยางพารา
เครือขายคุณคา
เครือขายทองเที่ยวอันดามัน
จ.ภูเก็ต
เครือขายผาของกลุมสตรี
แมบาน หรือศูนยวิสาหกิจ
ชุมชน แปรรูปผาไหม
ตําบลกุดรัง
เครือขายขาวของกลุมสหกรณ
การเกษตร จ.มหาสารคาม
เครือขายสหกรณ
เครือขายกลุมการเกษตร
เครือขายกลุมอาชีพ
เครือขายกลุมอนุรักษ
เครือขายกลุมการเงิน
เครือขายการผลิตทางการเกษตร
เครือขายการเรียนรู

ปตตานี
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พังงา
พังงา
พังงา

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82
83
84

รูปแบบเครือขาย
ลักษณะของเครือขาย
สังคม/
มีแกนนํา ไมมีแกนนํา
ธุรกิจ
วิชาการ
พื้นที่
เครือขาย เครือขาย
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

พังงา
พังงา
พังงา
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พิษณุโลก
ภูเก็ต

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

มหาสารคาม

ü

ü

มหาสารคาม

ü

ü

มุกดาหาร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ราชบุรี
ราชบุรี

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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ตารางที่ 4.2 ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น จําแนกตามพื้นที่ (ตอ)
ลําดับ

ชื่อเครือขาย

85
86

เครือขายสหกรณการเกษตร
เครือขายภาคประชาชนและ
สหกรณ
เครือขายคุณคาผายอมคราม
คําตากลา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เครือขายเทือกผาภูพาน
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เครือขายสหกรณ
เครือขายยางพารา
เครือขายทางการเงิน
เครือขายวิสาหกิจชุมชน
เครือขายความรวมมือทาง
ธุรกิจและวิทยาการ
ศูนยสงเสริมธุรกิจเครือขาย
ภาคเอกชน จ.สมุทรสงคราม
เครือขายรวบรวมยางพารา
เครือขายตลาดกลางยางพารา
เครือขายขาวสาร
เครือขายพื้นที่ สกก.เขานาใน
จํากัด
เครือขายสหกรณ จ.อุดรธานี
เครือขายอาหารสัตว
เครือขายขาวเปลือก
เครือขายน้ําตาลทรายขาว
เครือขายขาวเปลือก – ขาวสาร
เครือขายสหกรณการเกษตรตรอน
เครือขายสหกรณการเกษตร
ทองแสนขัน
เครือขายกลุมประสานงาน
องคกรตําบลบานฝาย

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

จังหวัด
รอยเอ็ด
ลําปาง

รูปแบบเครือขาย
ลักษณะของเครือขาย
สังคม/
มีแกนนํา ไมมีแกนนํา
ธุรกิจ
วิชาการ
พื้นที่
เครือขาย เครือขาย
ü
ü
ü
ü

สกลนคร

ü

ü

สกลนคร

ü

ü

ü

ü
ü

สตูล
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

ü
ü
ü
ü
ü

สมุทรสงคราม
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ

ü
ü
ü
ü
ü
ü

อุตรดิตถ

ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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ตารางที่ 4.2 ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น จําแนกตามพื้นที่ (ตอ)
ลําดับ

ชื่อเครือขาย

107
108

เครือขายอุตรดิตถเมืองงาม
เครือขายกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยวัดโพธิ์ศิลา
เครือขายประชาสังคมเพื่อ
การพัฒนาตําบลนาผือ
แบบบูรณาการ
เครือขายพระผูนําแผนดินธรรม
แผนดินทอง
เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม
KU Outlet Center
เครือขายนักวิจัย
เครือขายชมรมผูจัดการสกก. สว.สก.
เครือขายธนาคารหมูบาน สว.สก.
เครือขาย CAI - Coop Colledge
เครือขายสว.สก. - ชสอ. - กตส.

109

110
111
112
113
114
115
116
117

จังหวัด
อุตรดิตถ
อํานาจเจริญ

รูปแบบเครือขาย
ลักษณะของเครือขาย
สังคม/
มีแกนนํา ไมมีแกนนํา
ธุรกิจ
วิชาการ
พื้นที่
เครือขาย เครือขาย
ü
ü
ü
ü

อํานาจเจริญ

ü

ü

อํานาจเจริญ

ü

ü

สวนกลาง
สวนกลาง
สวนกลาง
สวนกลาง

ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

สวนกลาง

ü

ü

สวนกลาง
สวนกลาง

ü
ü

ü
ü

4.4.2 โครงสรางของเครือขายทีเ่ กิดขึน้
ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น ทั้งสิ้นจํานวน 117 เครือขาย อาจจําแนกใหเห็นลัก ษณะ
โครงสรางเครือขายออกเปน 2 รูปแบบ คือ เครือขายที่มีแกนนําเครือขาย (Dominated network) และเครือขาย
ที่ไมมีแกนนําเครือขาย (Equal partner network) ซึ่งแสดงใหเห็นโครงสรางของเครือขายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 117
เครือขายสหกรณ ดังนี้
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1. เครือขายชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามัน จ.กระบี่

2. เครือขายการเงินตําบลเขาดิน จ.กระบี่

58

3. เครือขายฟนฟูชุมชนผูประสบภัยสึนามิ จ.กระบี่

4. เครือขายขบวนการกลุม องคกรตําบลนาเหนือ จ.กระบี่

59

5. เครือขายชุมชนเขมแข็ง ตําบลเขาคราม จ.กระบี่

6. เครือขายกลุมเครื่องแกงสตรีอาสาพัฒนาบานทุง จ.กระบี่

60

7. เครือขายเกษตรอินทรีย จ.กาญจนบุรี

8. เครือขายการเงิน จ.กาญจนบุรี

61

9. เครือขายการเงิน (เงินกู) จ.กาญจนบุรี

10. เครือขายการฝากเงิน จ.กาญจนบุรี

62

11. เครือขายขาวสาร จ.กาญจนบุรี

12. เครือขายกลุมอาชีพ จ.กาญจนบุรี

63

13. เครือขายปุย จ.กาญจนบุรี

14. เครือขายพนักงาน จ.กาญจนบุรี

64

15. เครือขายวัสดุสํานักงาน จ.กาญจนบุรี

16. เครือขายตลาดชุมชน จ.กาฬสินธุ

65

17. เครือขายทอผาพื้นเมืองภูไท จ.กาฬสินธุ

18. เครือขายเกษตรกรทํานา จ.กาฬสินธุ

66

19. เครือขายสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ

20. เครือขายโซนอําเภอขลุง จ.จันทบุรี

67

21. เครือขายโซนเหนือ จ.จันทบุรี

22. เครือขายระดับจังหวัด จ.จันทบุรี

68

23. เครือขายจักสาน จ.ชลบุรี

24. เครือขายสหกรณโคนม บานบึง จ.ชลบุรี

69

25. เครือขายสวนยางพารา จ.ชลบุรี

26. เครือขายสหกรณ จ.เชียงราย

70

27. เครือขายสัจจะสะสมทรัพย จ.ตราด

28. ศรีจุฬา Model จ.นครนายก

71

29. เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.นครนายก

30. เครือขายคุณคากลุมวิสาหกิจชุมชน จ.นครนายก

72

31. เครือขายการเงิน จ. นครสวรรค

32. เครือขายปุยเคมี จ.นครสวรรค

73

33. เครือขายน้ํามันเชื้อเพลิง จ.นครสวรรค

34. เครือขายขาวสาร จ.นครสวรรค

74

35. เครือขายน้ําขวดเพื่อดื่ม จ.นครสวรรค

36. เครือขายการผลิตเมล็ดพันธขาว จ.นครสวรรค

75

37. เครือขาย OTOP จ.นครสวรรค

38. เครือขายการฌาปนกิจสงเคราะหศพ จ.นครสวรรค

76

39. เครือขายสัจจะออมทรัพยพฒ
ั นาชีวติ ครบวงจร จ.นครศรีธรรมราช

40. เครือขายกลุมธุรกิจสหกรณในตําบลเขาขาว จ.นครศรีธรรมราช

77

41. เครือขายกลุมธุรกิจของธนาคารหมูบานไสสาน หมู 2 จ.นครศรีธรรมราช

42. เครือขายกองทุนหมูบานตําบลเขาขาว จ.นครศรีธรรมราช

78

43. เครือขายสหกรณตําบลเขาขาว จ.นครศรีธรรมราช

44. เครือขายผลิตภัณฑชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

79

45. เครือขายสหกรณ จ. หนองคาย

46. เครือขายการเรียนรู จ. หนองบัวลําภู

80

47. เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑจากใยบวบ จ.หนองบัวลําภู

48. เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑปลา จ.หนองบัวลําภู

81

49. เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑบานกุดดู จ.หนองบัวลําภู

50. เครือขายผลิตภัณฑ จักสานจากตนคลา จ.หนองบัวลําภู

82

51. เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑกะลามะพราว จ. หนองบัวลําภู

52. เครือขายผลิตภัณฑเครื่องประดับแมลงทับ จ.หนองบัวลําภู

83

53. เครือขายรวบรวมขาว จ.หนองบัวลําภู

54. เครือขายผา จ.หนองบัวลําภู

84

55. เครือขายธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณ นนทบุรี จํากัด จ.นนทบุรี

56. เครือขายการแลกเปลี่ยนสินคา โดยระบบหักบัญชี จ.นนทบุรี

85

57. เครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดขาวพันธุ จ.นนทบุรี

58. เครือขายกลุมอาชีพสหกรณ จ.นนทบุรี

86

59. เครือขายผูผลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ จ.นนทบุรี

60. เครือขายบูโดสันติสุข จ.ปตตานี

87

61. เครือขายสหกรณลุมน้ําสายบุรี จ.ปตตานี

62. เครือขายสหกรณปตตานี จ.ปตตานี

88

63. เครือขายรักษถิ่นเขาตูม จ.ปตตานี

64. เครือขายศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

89

65. เครือขายตลาดผลไมพังงา จ. พังงา

66. เครือขายโฮมสเตย จ.พังงา

90

67. เครือขายขาวสารและสินคาอุปโภคบริโภค จ.พังงา

68. เครือขายปุย จ.พังงา

91

69. เครือขายสินคา OTOP จ.พังงา

70. เครือขายยางพารา จ.พังงา

92

71. เครือขายเชิงธุรกิจ จ.พัทลุง

72. เครือขายอาหารสัตว จ.พัทลุง

93

73. เครือขายยางพารา จ.พัทลุง

74. เครือขายคุณคา จ.พิษณุโลก

94

75. เครือขายทองเที่ยวอันดามัน จ.ภูเก็ต

76. เครือขายผาของกลุมสตรีแมบาน หรือศูนยวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผาไหม ตําบลกุดรัง จ.มหาสารคาม

95

77. เครือขายขาวของกลุมสหกรณการเกษตร จ.มหาสารคาม

78. เครือขายสหกรณ จ.มุกดาหาร

96

79. เครือขายกลุมการเกษตร จ. ยโสธร

80. เครือขายกลุมอาชีพ จ.ยโสธร

97

81. เครือขายกลุมอนุรกั ษ จ.ยโสธร

82. เครือขายกลุมการเงิน จ.ยโสธร

98

83. เครือขายการผลิตทางการเกษตร จ.ราชบุรี

84. เครือขายการเรียนรู จ.ราชบุรี

99

85. เครือขายสหกรณการเกษตร จ.รอยเอ็ด

86. เครือขายภาคประชาชนและสหกรณ จ.ลําปาง

100

87. เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา ที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่ จ.สกลนคร

88. เครือขายเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่ จ.สกลนคร

101

89. เครือขายสหกรณ จ. สตูล

90. เครือขายยางพารา จ.สตูล

102

91. เครือขายทางการเงิน จ.สมุทรปราการ

92. เครือขายวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรปราการ

103

93. เครือขายความรวมมือทางธุรกิจและวิทยาการ จ.สมุทรปราการ

94. ศูนยสงเสริมธุรกิจเครือขายภาคเอกชน จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

104

95. เครือขายรวบรวมยางพารา จ.สุราษฎรธานี

96. เครือขายตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎรธานี

105

97. เครือขายขาวสาร จ.สุราษฎรธานี

98. เครือขายพื้นที่ สกก. เขานาใน จํากัด จ.สุราษฎรธานี

106

99. เครือขายสหกรณ จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี

100. เครือขายอาหารสัตว จ.อุดรธานี

107

101. เครือขายขาวเปลือก จ.อุดรธานี

102. เครือขายน้ําตาลทรายขาว จ.อุดรธานี

108

103. เครือขายขาวเปลือก – ขาวสาร จ.อุดรธานี

104. เครือขายสหกรณการเกษตรตรอน จ.อุตรดิตถ

109

105. เครือขายสหกรณการเกษตรทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ

106. เครือขายกลุมประสานงานองคกรตําบลบานฝาย จ.อุตรดิตถ

110

107. เครือขายอุตรดิตถเมืองงาม จ.อุตรดิตถ

108. เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดโพธิ์ศิลา จ.อํานาจเจริญ

111

109. เครือขายประชาสังคมเพื่อการพัฒนาตําบลนาผือ แบบบูรณาการ จ.อํานาจเจริญ

110. เครือขายพระผูน ําแผนดินธรรมแผนดินทอง จ.อํานาจเจริญ

112

111. เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม

112. KU Outlet Center

113

113. เครือขายนักวิจัย

114. เครือขายชมรมผูจดั การสกก.

114

115. เครือขายธนาคารหมูบาน-สว.สก.

116. เครือขาย CAI - Coop Colledge

115

117. เครือขายสว.สก. - ชสอ. - กตส.

4.5 กลุม/องคกร/สหกรณ ที่เขารวมภาคีเครือขาย
การดําเนินการเชื่อมโยงเครือขายของทีมวิจัย ภายใตชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการ
สหกรณในพื้น ที่ 36 จังหวัด ซึ่งมีเครือขายเกิดขึ้นทั้งสิ้น 117 เครือขาย มีภาคีเครือขายที่เปนกลุม/องคกร/
สหกรณ เขารวมทั้งสิ้น 872 องคกรที่เขารวมกิจกรรมเครือขาย ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นภายใตชุดโครงการ
ลําดับ
1

ชื่อจังหวัด
กระบี่

จํานวน
กิจกรรม
ชื่อเครือขาย
ภาคีเครือขาย
เครือขาย
(องคกร)
· เครือขายชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามัน 6 กลุม/องคกร การเงิน/
สวัสดิการ
· เครือขายการเงินตําบลเขาดิน
- เครือขายการเงินตําบลเขาดิน
- เครือขายกลุมออมทรัพย
· เครือขายฟนฟูชุมชนผูประสบภัยสึนามิ
· เครือขายขบวนการกลุมองคกรตําบลนาเหนือ
· เครือขายชุมชนเขมแข็ง ตําบลเขาคราม
· เครื อ ข า ยกลุ ม เครื่ อ งแกงสตรี อ าสา
พัฒนาบานทุง
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ตารางที่ 4.3 ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นภายใตชุดโครงการ (ตอ)
ลําดับ

ชื่อจังหวัด

ชื่อเครือขาย

จํานวน
กิจกรรม
ภาคีเครือขาย
เครือขาย
(องคกร)
16 กลุม
การผลิต/
การตลาด

2

กาญจนบุรี

3

กาฬสินธุ

4

กรุงเทพฯ

เครือขายเกษตรอินทรีย
· เครือขายการเงิน
· เครือขายการเงิน (เงินกู)
· เครือขายการฝากเงิน
· เครือขายขาวสาร
· เครือขายกลุมอาชีพ
· เครือขายปุย
· เครือขายพนักงาน
· เครือขายวัสดุสํานักงาน
· เครือขายตลาดชุมชน
14 องคกร
· เครือขายทอผาพื้นเมืองภูไท
· เครือขายเกษตรกรทํานา
· เครือขายสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
-

5

จันทบุรี

·

6

ชลบุรี

7

เชียงราย

เครือขายโซนอําเภอขลุง
· เครือขายโซนเหนือ
· เครือขายระดับจังหวัด
· เครือขายจักสาน
· เครือขายสหกรณโคนม บานบึง
· เครือขายสวนยางพารา
· เครือขายสหกรณ

8

ตราด

·

·

เครือขายสัจจะสะสมทรัพย

14 องคกร

ตลาด/ผา/สงเสริม
อาชีพทํานา
ความรู/ความ
รวมมือ
ตลาด/การเงิน/
วัตถุดิบ

18 กลุม

ตลาด/วัตถุดิบ/
พัฒนาผลิตภัณฑ

45 กลุม

การรวมกันขาย
ผลิตภัณฑ
การเงิน/
สวัสดิการ/ตลาด

90 องคกร
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ตารางที่ 4.3 ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นภายใตชุดโครงการ (ตอ)
ลําดับ

ชื่อจังหวัด

ชื่อเครือขาย

9

นครนายก

·

ศรีจุฬา Model
· เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน
· เครือขายคุณคากลุมวิสาหกิจชุมชน

10

นครสวรรค

·

11

นครศรีธรรมราช

12

หนองคาย

จํานวน
กิจกรรม
ภาคีเครือขาย
เครือขาย
(องคกร)
10 องคกร
กองทุน
สวัสดิการ/
ชีวภาพ/โรงสี/
การเงิน/บัญชี
ครัวเรือน/บัญชี
ชุมชน
31 องคกร
ธุรกิจฝาก/กู/ปุย/
น้ํามัน

เครือขายการเงิน
· เครือขายปุยเคมี
· เครือขายน้ํามันเชื้อเพลิง
· เครือขายขาวสาร
· เครือขายน้ําขวดเพื่อดื่ม
· เครือขายการผลิตเมล็ดพันธขาว
· เครือขาย OTOP
· เครือขายการฌาปนกิจสงเคราะหศพ
· เครือขายสัจจะออมทรั พยพั ฒนาชีวิ ตครบ 25 กลุม/
วงจร
องคกร
· เครือขายกลุมธุรกิจสหกรณในตําบลเขาขาว
· เครือขายกลุมธุรกิจของธนาคารหมูบาน
ไสสาน หมู 2
· เครือขายกองทุนหมูบานตําบลเขาขาว
· เครือขายสหกรณตําบลเขาขาว
· เครือขายผลิตภัณฑชุมชน
· เครือขายสหกรณ
25 องคกร

การเงิน/
การตลาด/
การผลิต

ตลาด/สังคม/
องคความรู
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ตารางที่ 4.3 ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นภายใตชุดโครงการ (ตอ)
ลําดับ
13

14

15
16

ชื่อจังหวัด
หนองบัวลําภู

ชื่อเครือขาย

จํานวน
กิจกรรม
ภาคีเครือขาย
เครือขาย
(องคกร)
21 กลุม/
อาชีพ/ตลาด/
องคกร
แปรรูปขาว

เครือขายการเรียนรู
· เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑจากใยบวบ
· เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑปลา
· เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑบานกุดดู
· เครือขายผลิตภัณฑ จักสานจากตนคลา
· เครือขายแปรรูปผลิตภัณฑกะลามะพราว
· เครือขายผลิตภัณฑเครื่องประดับแมลงทับ
· เครือขายรวบรวมขาว
· เครือขายผา
นนทบุรี
· เครื อ ข า ยธุ ร กิ จ การเงิ น ชุ ม นุ ม สหกรณ 24 กลุม
นนทบุรี จํากัด
· เครื อ ข า ยการแลกเปลี่ ย นสิ น ค า โดย
ระบบหักบัญชี
· เครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดขาวพันธุ
· เครือขายกลุมอาชีพสหกรณ
· เครื อ ข า ยผู ผ ลิ ต เกษตรปลอดภั ย จาก
สารพิษ
ปตตานี
· เครือขายบูโดสันติสุข
18 องคกร
· เครือขายสหกรณลุมน้ําสายบุรี
พระนครศรีอยุธยา · เครือขายศรีอยุธยา
18 องคกร
·

การเงิน/เมล็ด
พันธุ/อาชีพ

ปุย/น้ําตาลทราย/
การเงิน
การผลิต/
การตลาด
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ตารางที่ 4.3 ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นภายใตชุดโครงการ (ตอ)
ลําดับ

ชื่อจังหวัด

ชื่อเครือขาย

จํานวน
กิจกรรม
ภาคีเครือขาย
เครือขาย
(องคกร)
12 กลุม/
ความรู/การ
องคกร
ประชาสัมพันธ

17

พังงา

18

พัทลุง

19

พิษณุโลก

เครือขายตลาดผลไมพังงา
· เครือขาย Home stay
· เครือขายขาวสารและสินคาอุปโภคบริโภค
· เครือขายปุย
· เครือขายสินคา OTOP
· เครือขายยางพารา
· เครือขายเชิงธุรกิจ
20 องคกร
· เครือขายอาหารสัตว
· เครือขายยางพารา
· เครือขายคุณคา
1,769 คน

20

ภูเก็ต

·

21

มหาสารคาม

·

22

มุกดาหาร

23

ยโสธร

·

เครือขาย จ.ภูเก็ต

17 องคกร

เครื อขายผาของกลุมสตรี แมบ าน หรื อ 14 องคกร
ศู น ย วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน แปรรู ป ผ า ไหม
ตําบลกุดรัง
· เครือขายสหกรณ
17 องคกร
· เครือขายเชิงพื้นที่
· เครือขายธุรกิจที่มีพลังเชิงพื้นที่
· เครือขายกลุมการเกษตร
5 องคกร
· เครือขายกลุมอาชีพ
· เครือขายกลุมอนุรักษ
· เครือขายกลุมการเงิน

การเงิน/
ยางพารา/ปุย
รวบรวมขาวโพด/
วัสดุการเกษตร/
เลี้ยงโค
การตลาด/การ
ผลิต/การ
ทองเที่ยว
ขาวสาร/น้ําขวด/
ขาว/เมล็ดพันธุ/
เงินฝาก
ตลาดยางพารา/
ผลิต
สงเสริมอาชีพ/
อนุรักษ/ตลาด
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ตารางที่ 4.3 ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นภายใตชุดโครงการ (ตอ)
ลําดับ

ชื่อจังหวัด

24

ราชบุรี

25

รอยเอ็ด

26

ลําปาง

27

สกลนคร

28

สตูล

29

สมุทรปราการ

30

สมุทรสงคราม

31

สุราษฎรธานี

จํานวน
กิจกรรม
ชื่อเครือขาย
ภาคีเครือขาย
เครือขาย
(องคกร)
· เครือขายการผลิตทางการเกษตร
30 องคกร
ความรู/การเงิน/
สวัสดิการ
· เครือขายการเรียนรู
· เครือขายสหกรณการเกษตร
8 องคกร
ขาว/เมล็ดพันธุ/
ปุย
· เครือขายภาคประชาชนและสหกรณ
27 สหกรณ / ธุรกิจน้ํามัน/
กลุม
ขาว/กู/ฝาก/
วัฒนธรรม
· เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาที่ 15 องคกร
การผลิต/แปร
เกิดขึ้นในพื้นที่
รูป/ปุย/ตลาดยาง
· เครื อข ายคุ ณค าเทื อกผาภู พานที่ เกิ ดขึ้ นใน
พื้นที่
· เครือขายสหกรณ
20 องคกร
ตลาด/ปุย/
ขาวสาร
· เครือขายยางพารา
· เครือขายทางการเงิน
7 กลุม
ขอมูล/
การตลาด/
· เครือขายวิสาหกิจชุมชน
ความรู
· เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทางธุ ร กิ จ และ
วิทยาการ
· เครือขายขอมูลขาวสาร
19 องคกร
ขอมูล/
การตลาด/
ความรู
· เครือขายรวบรวมยางพารา
7 องคกร
การเงิน/
การตลาด/
· เครือขายตลาด
การผลิต
· เครือขายขาวสาร
· เครือขายพื้นที่ สกก.เขานาใน จํากัด

121

ตารางที่ 4.3 ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้นภายใตชุดโครงการ (ตอ)
ลําดับ

ชื่อจังหวัด

32

อุดรธานี

33

อุตรดิตถ

34

อํานาจเจริญ

35

อางทอง

36
37

สุรินทร
ทีมกลาง

ชื่อเครือขาย
เครือขายการเรียนรู
· เครือขายอาหารสัตว
· เครือขายขาวเปลือก
· เครือขายน้ําตาลทรายขาว
· เครือขายขาวเปลือก – ขาวสาร
· เครือขายสหกรณการเกษตร
· เครือขายสหกรณการเกษตรทองแสนขัน
· เครือขายกลุมประสานงานองคก รตําบล
บานฝาย
· เครือขายอุตรดิตถเมืองงาม
· เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดโพธิ์ศิลา
· เครื อ ข า ยประชาสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นา
ตําบลนาผือแบบบูรณาการ
· เครือขายพระผูนําแผนดินธรรมแผนดินทอง
· เครื อ ข า ยชุ ม ชนสหกรณ ก ารเกษตร
อางทอง จํากัด
· เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม
· KU Outlet Center
· เครือขายสว.สก. - ผูจัดการสกก.
· เครือขายสว.สก. - ธนาคารหมูบาน
· เครือขาย CAI - Coop Colledge
· เครือขายสว.สก. - ชสอ. - กตส.
รวม
·

จํานวน
กิจกรรม
ภาคีเครือขาย
เครือขาย
(องคกร)
24 กลุม/
ผลิตอาหารสัตว/
องคกร
ขาวเปลือก/
น้ําตาล

30 องคกร

31 องคกร

การทองเที่ยว/
คุมครอง
ผูบริโภค/
สุขภาพ/การ
ประชาสัมพันธ
ออมทรัพย/
สวัสดิการ/
ทรัพยากร

10 องคกร

ปุย/ความรู

149 องคกร

วิชาการ/ธุรกิจ/
นวัตกรรม/
เทคโนโลยี

872 องคกร
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4.6 รูปแบบของเครือขาย
รูปแบบของเครือขายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการวิจัย ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 117 เครือขายนั้น
4.6.1 รูปแบบของเครือขาย เมื่อพิจารณาจากจุดมุงหมายการดําเนินงานเครือขาย
หากพิจารณาจากจุดมุงหมายการดําเนินงานเครือขาย อาจจําแนกไดเปน 3 รูปแบบ ดังนี้
1) เครือขายเชิงธุรกิจ เปนเครือขายที่เกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขายที่เปน
กลุม /องคก ร และสหกรณ ที่มีจ ุด มุง หมายเชิง ธุร กิจ ตัว อยา งเชน เครือ ขา ยคุณ คา จัง หวัด พิษ ณุโ ลก
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 เครือขายวิสาหกิจ ชุมชน จ.นครนายก เครือขายการเงิน
จ.สมุทรปราการ เครือขายโคนม จ.ชลบุรี เครือขาย OTOP จ.นครศรีธรรมราช เครือขายธุร กิจ จ.พัทลุง
เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม จ.ยโสธร KU Outlet Center มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2) เครือขายทางสังคม/เครือขายเชิงพื้นที่ เปนเครือขายที่เกิดจากความรวมมือของ
ภาคีเครือขายที่เปน กลุม/องคกร และสหกรณ ที่มีจุ ด หมายในการทํากิจ กรรมทางสังคมและวัฒ นธรรม
ตลอดจนการสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาความรวมมือดานตางๆ
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.อํานาจเจริ ญ
เครือขายการเรียนรู จ.มุกดาหาร เครือขายการเรียนรู จ.อุดรธานี เครือขายเชิงพื้นที่ จ.หนองคาย
3) เครือ ข ายวิท ยาการ เปน เครื อขายที่เกิด จากความร ว มมือของภาคีเครื อขายที่มี
จุดมุงหมายในเชิงวิทยากร เพื่อเพิ่มพูนความรูดานวิชาการ หรือเทคโนโลยีใหกับภาคีเครือขาย ตัวอยางเชน
ศูนยสงเสริมธุรกิจ เครือขายภาคเอกชน จ.สมุทรสงคราม เครือขายวิชาการ สว.สก.-กตส.-ชสอ. เครือขาย
ชมรมผูจัดการสกก.-สว.สก. เครือขายนักวิจัย เครือขายธนาคารหมูบาน-สว.สก. เปนตน
4.6.2 รูปแบบของเครือขาย เมื่อพิจารณากลไกการบริหารจัดการเครือขาย
หากจะพิจารณาในมิติข องกลไกการบริหารจัด การเครือขายที่เกิด ขึ้น พบวามีอยู
2 ลักษณะ คือ เครือขายที่มีแกนนําเครือขาย (Dominated network) และเครือขายที่ไมมีแกนนําเครือขาย
(Equal partner network)
1) เครื อขายที่มีแกนนํ าเครื อขาย หมายถึง เครือขายที่มีก ารมอบหมายภารกิจ การ
ขับเคลื่อนเครือขายแกองคกรใดองคกรหนึ่ง หรือหลายองคกรในภาคีเครือขาย ซึ่งสวนใหญมักเปนองคกรที่
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มีความเขมแข็ง หรือมีประสบการณการทํางานที่เครือขายกําหนดเปนเปาหมายสําคัญ โดยแกนนําเครือขายจะ
ทําหนาที่ในการบริหารจัดการตามที่ไดรับมอบหมาย ภายในกรอบเวลาที่กําหนดไว ตัวอยางเชน เครือขาย
คุณคา จ.พิษณุโลก (ภาพที่ 4.4)

ภาพที่ 4.4 เครือขายที่มีแกนนํา (Dominated network) : เครือขายคุณคา จ.พิษณุโลก
2) เครือขายที่ไมมีแกนนําเครือขาย เปนเครือขายที่ไมไดกําหนดแกนนําเครือขาย แตจะ
มีกลไกการขับเคลื่อนในรูปของคณะกรรมการบริหารเครื อขาย ซึ่งมีองคประกอบมาจากผูนํ ากลุม/องค กร/
สหกรณ ทั้งการแตงตั้งในที่ประชุมภาคีเครือขาย โดยมีภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายในที่ประชุม ภายใตกรอบ
เวลาที่ตกลง เชน กรณีของเครือขายอุตดิตถเมืองงาม เครือขายโฮมสเตย และเครือขายอื่นๆ (ภาพที่ 4.5)
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ภาพที่ 4.5 เครือขายที่ไมมีแกนนํา (Equal parter network) : เครือขายโฮมสเตย จ.พังงา

4.7 การประเมินผลกระทบของเครือขายที่มีตอการแกปญหาความยากจน
เนื่องจากกรอบเวลาของทีมวิจัยในการเชื่อมโยงเครือขายมีเพียง 1 ป ดังนั้น การประเมินผล
กระทบของเครือขายที่มีตอการแกปญหาความยากจน จึงคอนขางมีขอจํากัด ทั้งนี้ เพราะตัวเครือขายเพิ่งเริ่ม
กอตัว ยังมิไดมีก ารดํ าเนิน ธุรกิจ ตามที่วางกรอบแนวทางของเครือขายไว อยางไรก็ตาม มีบางเครือขายที่
เกิดผลการดําเนินงาน ชี้ใหเห็นอยางเปนรูปธรรม และสามารถหยิบยกขึ้นมาเปนตัวอยาง สําหรับการบรรลุ
เปาหมายการดําเนินงานของเครือขายที่มีตอการแกปญหาความยากจน ไดดังนี้
4.7.1 กรณีเครือขายจังหวัดพังงา
ทีมวิจัยจังหวัดพังงาไดใหการหนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาภายในจังหวัด
ซึ่งภายในชวงเวลา 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 นอกจากภาคีเครือขายจะไดประโยชนจากการเพิ่มรายไดและลดรายจายแลว ยังจะเปนการขยาย
โอกาสแกภาคีเครือขายในดานธุรกิจที่เกิดจากการรวมมือกันจัดดวย
การประเมินผลกระทบในเบื้องตนของทีมวิจัยจังหวัดพังงาชี้ใหเห็นวา มีผูจดทะเบียน
คนจนเขารวมเครือขายมากกวา 5,400 คน (ตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 การประเมินผลกระทบของเครือขายที่มีตอการแกปญหาความยากจน : กรณีจังหวัดพังงา
ประเภทเครือขาย
1.เครือขายผลไม
2.เครือขายปุย
3.เครือขายขาวสารและ
เครื่องอุปโภคบริโภค
4.เครือขาย OTOP
5.เครือขายยางพารา
6.เครือขายโฮมสเตย

ผลที่คาดวาจะไดรบั จากเครือขาย
ลดรายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาส
ü
ü
ü
ü

507

ü
ü
ü

จํานวนผูจดทะเบียนคนจน
ที่เขารวมเครือขาย (คน)
1,506
1,415

ü
ü
ü

ü
ü
รวม

1,522
448
5,400

ที่มา : ทีมวิจัยจังหวัดพังงา
4.7.2 กรณีเครือขายจังหวัดอุดรธานี
ทีมวิจัยจังหวัดอุดรธานีใหการหนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือขายในจังหวัดภายในเวลา
1 ปได ผลลัพธเครื อขาย 6 เครือขาย ได แก เครื อขายสหกรณ เครื อขายอาหารสัต ว เครือขายขาวเปลือก
เครือขายน้ําตาลทราย เครือขายขาวเปลือกขาวสาร และเครือขายปุยเคมี โดยมีจํานวนกลุม/องคกร/สหกรณ
เขารวมโครงการทั้งสิ้น 65 องคกร จํานวน 106,635 คน ในบรรดาสมาชิกเหลานี้ไดเปนผูจดทะเบียนคนจน
ทั้งสิ้น จํานวน 9,815 คน โดยเคือขายทั้ง 6 เครือขายจะชวยขยายโอกาสในการทําธุรกิจ เครือขายอาหารสัตว
จะชวยลดรายจ ายแกสมาชิก เครือขายขาวเปลือกจะชวยเพิ่มรายได และขยายโอกาส เครือขายขาวเปลือก
ขาวสารจะชวยทั้งเพิ่มรายได ลดรายจายและขยายโอกาส เครือขายน้ําตาลทายและเครือขายปุยเคมีจะชวยลด
รายจายและขยายโอกาส (ตารางที่ 4.5)
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ตารางที่ 4.5 การประเมิลผลกระทบของเครือขายที่มีตอการแกปญหาความยากจน : กรณีจังหวัดอุดรธานี
เครือขาย/กิจกรรม
เครือขายสหกรณ
เครือขายอาหารสัตว
เครือขายขาวเปลือก
เครือขายน้ําตาลทราย
เครือขายขาวเปลือก ขาวสาร
เครือขายปุยเคมี

ลด
เพิ่ม ขยาย
รายจาย รายได โอกาส
ü
ü
ü
ü

ü
ü
-

ü
ü
ü
ü
ü
รวม

จํานวนกลุม
องคกร
ที่เชื่อมโยง
24
5
4
5
4
23
65

จํานวน จํานวนสมาชิก
สมาชิก ทีจ่ ดทะเบียน
(ราย)
คนจน
37,914
2,868
3,920
449
13,128
1,788
10,111
928
14,280
916
27,282
2,866
106,635
9,815

4.7.3 กรณีเครือขายจังหวัดปตตานี
ทีมวิ จั ยจั งหวัด ปต ตานี ใ หการหนุน เสริมการเชื่อมโยงเครื อขายภายในจั งหวั ด ซึ่ง
ภายในชวงเวลา 1 ป ไดผลลัพธเครือขายที่สําคัญ ไดแก เครือขายบูโดสันติสุข เครือขายสหกรณปตตานี ซึ่ง
มุงเนนการเชื่อมโยงธุร กิจด านการจัดหาสิน คาอุปโภคบริโคภ และการฝากเงิน จากมัสยิด โดยมีสหกรณ
การเกษตรสายบุรี จํากัด ทําหนาที่เปนแมขายในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุม/องคกรในภาคีเครือขาย ซึ่ง
เห็นผลเชิงประจักษวา ในชวงเดือน ก.ค. 2549 - ต.ค. 2549 เครือขายบูโดสันติสุขมียอดรายไดจากการจัดหา
สิน คา 206,000 บาท กลุมเครื่ องแต งกายมุสลิมมีร ายได จ ากการตั ด เย็ บเสื้อผา คนละ 1,000 บาท/เดื อน
เครือขายสหกรณ ปตตานีมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนสินคากับพันธมิตรทั้งในจังหวัดและระดับภูมิภาครวมกัน
ทั้งสิ้น 45 ลานบาท นอกจากนั้น ยังเกิดความรวมมือในการทํากิจกรรมรับฝากเงินระหวางภาคีเครือขายตาม
แผนที่ไดวางไวดวย (ตารางที่ 4.6)
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ตารางที่ 4.6 การประเมินผลกระทบของเครือขายที่มีตอการแกปญหาความยากจน : กรณีจังหวัดปตตานี
ชื่อเครือขาย

กิจกรรม/มูลคา

- สหกรณแมขายจัดหาสินคาแกรานคาชุมชน
206,000 บาท (ต.ค.48)
- มัสยิดฝากเงิน
- กลุมผูผลิต
- กองทุนหมูบานฝากเงิน
- เครื่องแตงกายมุสลิม เพิ่มรายไดคนละ
1,000 บาท/เดือน
2. เครือขายสหกรณ - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนสินคากับ
ปตตานี
พันธมิตร มูลคา 45 ลานบาท

ผลประโยชนตอ สมาชิก/ภาคีเครือขาย
ลดรายจาย เพิ่มรายได ขยาย
(บาท)
(บาท)
โอกาส

1. เครือขายบูโด
สันติสุข

ü
ü

ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü

4.7.4 กรณีเครือขาย จังหวัดภูเก็ต
ทีมวิจัยจังหวัดภูเก็ตมีผลงานการเชื่อมโยงเครือขายในระบบ 7 เครือขาย โดยมีกลุม/
องคกรเขารวมเครือขาย 125 กลุม/องคกร/สหกรณ ประกอบดวย เครือขายวิสาหกิจชุมชน เครือขายผลิตภัณฑ
ชุมชน OTOP เครื อขายภาคเกษตรกร เครื อขายสหกรณ บริก าร เครื อขายเครดิ ต ยู เนี่ย น เครื อขายชุมชน
ทองเที่ยวและเครือขายธุรกิจ โดยภาพรวมทีมประสานงานกลางเรียกวา เครือขายทองเที่ยวอันดามันภูเก็ต ซึ่ง
ไดมีบทบาทพลิกฟนตํานานชีวิตความเปนอยูของชาวจังหวัดภูเก็ต ที่ผสมกลมกลืนทางเชื้อชาติศาสนา ภูมิ
ปญญาไทย โดยกรอบการดําเนินงานของชุดโครงการที่มาจากกระบวนการมีสวนรวม ในการกระตุนใหเกิด
กิจกรรมรวมกันตามที่จะรวมผนึกกําลังกัน เพื่อเปนเครือขายลดรายจายเพิ่มรายไดและขยายโอกาสแกสมาชิก
ของภาคีเครือขาย นอกจากจะกอใหเกิดพลังแนวรวมของเครือขายชุมชนการแลกเปลี่ยนของชุมชนบริการ
เรียนรูรวมกัน เพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งพาตนเองในรอบ 2 ปของการทํางานทีมวิจัย อาจสรุปใหเห็นวา
เครือขายวิสาหกิจชุมชนไดรวมกันจัดตั้งสหกรณอัลอะมานะที่เปนกองทุนชุมชนมีกองทุนหมุนเวียน 3 แสน
กวาในรอบป 2549 เครือขายมีรายไดไมนอยกวา 1.5 ลานบาท และกลุมสปามุสลิม ทําใหสมาชิกมีรายได
เพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 150 บาท เปน 800-1,000 บาทตอวัน ในสวนของเครือขายอื่นๆ เชน เครือขายสหกรณ
บริการ ซึ่งเมื่อมีการพัฒนามาตรฐานการใหบริการแกผูประกอบการ และการวางแผนธุรกิจรวมกันในภาคี
เครือขายแลวปรากฏธุรกิจของเครือขายมีรายไดในป 2549 เพิ่มขึ้นจากเดิมปละ 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 เพิ่มรายได ขยาย
(บาท)
(บาท)
โอกาส
ü
ü
ü
1. เครือขายวิสาหกิจ - มี ก องทุ น หมุ น เวี ย น 300,000 บาทมี
ชุมชน ต.ราไวย
รายไดอากรกิจ 1.5 ลานบาทกลุมสปาวัน
ละ 800-1,000 บาท/วัน
ü
ü
ü
2. เครือขายผลิตภัณฑ - การเชื่ อ มโยงการผลิต /การตลาดและ
ชุมชน OTOP
อั ต ราการผลิ ต ชุ ม ชนและนอกพื้ น ที่
จังหวัด
ü
ü
ü
3. เครือขายการเกษตร - การรวมซื้อ รวมขายของกลุมเสี่ยงผูเลี้ยง
กุงมังกร
ü
ü
ü
4. เครือขายสหกรณ - พัฒนาความรวมมือ/ปรับปรุง มาตรฐาน
บริการ
การใหบริการ
- รายไดรวมเพื่อเพิ่ม 1.5 ลานเปน 7 ลาน
ü
ü
ü
5. เครือขายเครดิต
- มี แ ผ น ง า น ข ย า ย กิ จ ก า ร ร ว ม กั บ
ยูเนี่ยน
บริษัททัวว
ü
ü
ü
6. เครือขายชุมชน
- ทําผาบาติก
ทองเที่ยว
- มีจดทะเบียนทองเที่ยว มีรายได เดือนละ
300 บาท
- ที่พักโฮมสเตย
- มีรายได
ü
ü
ü
7. เครือขายธุรกิจ
- การจั ด ตลาดสิ น ค าชุม ชน มีร ายได ไ ม
ชุมชน
นอยกวา 20 ลานบาท
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บทที่ 5
บทสังเคราะหและแนวทางการขยายผลการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาเพื่อการพัฒนา
ขบวนการสหกรณและการแกไขปญหาความยากจน
เนื้ อ หาในบทนี้จ ะกล าวถึ ง บทสั งเคราะหสํ า หรับ กระบวนการและผลลั พธ ที่ได จ ากการ
ดําเนินการชุดวิจัย วาเปนไปตามวัตถุประสงคและความคาดหวังหรือไม มากนอยเพียงใด ตอจากนั้นจะเปน
ประเด็นสําหรับแนวทางการขยายผลการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา เพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณและการ
แกปญหาความยากจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

5.1 ผลลัพธจากการเชื่อมโยงเครือขายโดยทีมวิจัย
ผลการดํ า เนิ น การเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยโดยที ม วิ จั ย ภายใต ช ุด โครงการวิจั ย “การพั ฒ นา
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ไดผ ลลัพธเครือขายทั้งสิ้น 117 เครือขาย โดยพบวาผลลัพธที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงานของทีมวิจัยภายใตชุดโครงการ อาจจําแนก ไดเปน 4 กลุม คือ
กลุมที่หนึ่ง ผลลัพธเครือขาย เปนที่เรียกวา “เครือ ขายคุณคา” หมายถึง เครือ ขายที่มีกลไก
การบริหารจั ดการอยางชัดเจน มีกิจกรรมอยางตอ เนื่องเพื่ อการบรรลุ เปาหมายของเครือขา ยที่กํา หนดไว
รวมกัน และเกิดผลกระทบตอ ภาคีเครือ ข ายในดานการลดรายจาย เพิ่มรายได และขยายโอกาสอยางเป น
รูปธรรม
กลุมที่สอง ผลลัพธเครือขาย ที่เรียกวา “เครือขายปรับเปลี่ยน” เปนเครือขายที่มีอยูเดิม และ
ได รับ การหนุน เสริ มจากทีม วิจัย ให พัฒ นาเป น เครือ ขา ยที่ มีก ลไกการบริห ารจั ดการ เพื่อ การสร างคุณ ค า
รวมกันตามกรอบคิดของเครือขายคุณคา
กลุมที่สาม ผลลัพธเครือขาย ที่เรียกวา “เครือขายเกิดใหม” เปนเครือขายที่ทีมวิจัยไปริเริ่ม และ
กระตุนเราแกผูนํากลุม/องคกร และสหกรณ ใหเกิดการเชื่อมรอยเปนเครือขายตามกรอบคิดของเครือขายคุณคา
กลุมที่สี่ “ไมเกิดเครือขาย” ในกรณีของบางจังหวัดที่กลุม/องคก ร และสหกรณ ไมสนใจที่
จะเขาเปนภาคีเครือขายกับกลุม/องคกรอื่น ซึ่งในลัก ษณะเชนนี้ หากทีม วิจัยไมมีนัก วิจัยที่ฝงตัวอยูในพื้นที่
เพื่อสรางกระบวนการกระตุนจิตสํานึก ความรวมมือ ตลอดจนกระบวนการสรางเวทีแ ลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
สรางความเข าใจอยา งต อเนื่อ ง ก็ ยอ มเปน ปจ จัย สํา คัญ ที่ทํ าใหไมเ กิด เครือข ายตามความคาดหวั งของชุ ด
โครงการ

5.2 บทวิเคราะห : ผลลัพธการเชื่อมโยงเครือขายบนปจจัยที่แตกตาง
การพิ จารณาผลลั พธการเชื่ อมโยงเครือข ายบนป จจัยที่ แตกต างในที่นี้ อยู บนสมมุ ติ ฐานที่
กําหนดใหปจจัยสภาพแวดลอมอื่นคงที่ เหลือแตปจจัยดานทีมวิจัย และปจจัยดานกลุม/องคกร และสหกรณ ซึง่ มี
องคประกอบที่แตกตางกันไป โดยสงผลตอผลลัพธเครือขายที่เกิดจากกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายตามกรอบ
แนวคิดของชุดโครงการ
ปจจั ยด านทีม วิจัย ที่ สง ผลตอ ความสําเร็จ ในการเชื่อมโยงเครื อขายคุณ ค า ประกอบดว ย
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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การวิเคราะหเพื่อชี้ใหเห็นความสัม พันธระหวางผลลัพธการเชื่อมโยงเครือ ขาย ที่เกิด จาก
บริบทของปจจัยที่แตกตางในที่นี้จะใชวิธีการของ Portfolio matrix มาอธิบาย ในภาพที่ 5.2 กําหนดให แกน
นอนแทนปจจัยดานทีมวิจัย ซึ่งระดับความเขมขนขององคประกอบดานทีมวิจัยจะเรียงจากนอ ยไปมาก จาก
ซายไปขวา สวนแกนตั้งจะแทนปจจัยดานกลุม/องคกร โดยใหน้ําหนักความเขมขนเรียงจากนอยไปมาก จาก
ลางขึ้นสูบน
ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการเชื่อมโยงเครือขาย ที่แตกตางกัน 4 กลุมนั้น จะสะทอนใหเห็น
ระดับความเขมขนของปจจัยทั้ง 2 ดาน กลาวคือ
- ผลลัพธ “เครือขายคุณคา” เกิดจากกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายที่องคประกอบ
ของทีมวิจัย และองคประกอบดานกลุม/องคกร มีความเขมขนมากทั้งสองดาน กลาวคือ ทีมวิจัยมีความเขาใจ
ในกรอบคิดและกระบวนการเชื่อมโยงเครือ ขาย มีจิต วิญญาณของนักพัฒนา มีทักษะการทํางานวิจัยแบบมี
สวนรวม และมีการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อการบรรลุเปาหมายรวม เมื่อ ไดส รางกระบวนการรวมกับกลุม/
องค กร ที่ ผูนํ ามีจิตสํ านึ ก ความรว มมื อ มีค วามเชื่ อถื อไวว างใจกัน และกัน ตระหนัก เห็ นความสํา คัญ ของ
เครือขายคุณคา และมีภาพลักษณดานความมั่นคงในระดับดี ก็ยอมสงผลตอผลลัพธเครือขายคุณ คาที่เปนไป
ตามกรอบแนวคิดของโครงการ มีกลไกการบริหารจัดการในลักษณะที่จะนําพาไปสูการดําเนินกิจกรรมเพื่อ
การบรรลุเปาหมายรวมของเครือขาย เพื่อการลดรายจาย เพิ่มรายได และขยายโอกาส เกิด ประโยชนตอภาคี
เครือขายและสมาชิกอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะชวยแกปญหาความยากจนในที่สุด
- ผลลั พ ธ “เครื อ ข า ยปรั บ เปลี่ ย น” เกิ ด จากกระบวนการเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยที่
องคประกอบดานกลุม/องคก ร มีความเข มขน หรือมี การรวมกัน เปนเครือข ายอยู เดิม ผูนํากลุม/องคก รมี
จิตสํานึกความรวมมือ มีกิจกรรมอยูแตเดิมในลักษณะการรวมซื้อ รวมขาย หรือรวมกลุมกัน เมื่อทีม วิจัยไดมี
โอกาสจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามกรอบแนวคิดของโครงการ ก็จะกอเกิดเปน “เครือ ขายปรับเปลี่ยน” ซึ่ง
หากทีม วิจัยมีค วามเขมขนมากเทาใด โอกาสที่เครือขายปรับเปลี่ยนจะปรับเปนเครือ ขายคุณ คาตามกรอบ
แนวคิดของโครงการก็จะมีความเปนไปไดมากขึ้นตามลําดับ
- ผลลั พ ธ “เครื อ ข า ยเกิ ด ใหม ” เกิ ด จากกระบวนการเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยที่
องคประกอบดานทีมวิจัยมีความเขมขนและมุงมั่นทุมเทสําหรับการดําเนินการวิจัย ที่สามารถหนุนเสริม ให
กลุม/องคกร และสหกรณ เกี่ยวรอยกันเปนเครือขาย ซึ่งในระยะเวลาเพียง 1 ป เครือขายเกิดใหม อาจจะยังไม
อยูในวิสัยที่จะดําเนินธุรกรรมดานเศรษฐกิจไดตามความคาดหวัง แตเริ่มมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
วางกรอบทิศทางการดําเนินงานของเครือขายรวมกัน ซึ่งหากไดรับการหนุนเสริมอยางตอเนื่องก็อาจพัฒนา
ไปเปนเครือขายคุณคาไดในอนาคต
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- ผลลัพธ “ไมเกิดเครือ ขาย” เกิดจากกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายในบางพื้นที่
ซึ่งกลุม/องคกร ไมสนใจเขารวมเปนภาคีเครือขาย ในขณะเดียวกันหากทีมวิจัย ไมมีนักวิจัยฝงตัวอยูในพื้นที่
จึงไมอาจหนุนเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายได อยางไรก็ตาม ทีมวิจัยไดส รางเวทีแ ลกเปลี่ยนเรียนรูแก
บรรดา ผูนํากลุม/องคกร และสหกรณเกี่ยวกับกรอบคิดเครือขายคุณคาและกระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก
ซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอๆไปในอนาคต

มาก

นอย

เครือขายปรับเปลี่ยน

เครือขายคุณคา

ไมเกิดเครือขาย

เครือขายเกิดใหม

ระดับความเขมขนของปจจัยดานทีมวิจัย : 4 องคประกอบ

มาก

ภาพที่ 5.2 Portfolio matrix แสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเชื่อมโยงเครือขายกับปจจัยที่แตกตาง

5.3 บทสังเคราะห : เครือขายคุณคากับการแกปญหาความยากจนเชิงระบบอยางเปนกระบวนการ
การแกปญหาความยากจนบนวิถีสหกรณ ดวยการเชื่อมโยงเปนเครือขายคุณคานี้ มุงเนนไป
ที่การแกปญหาเชิงระบบอยางเปนกระบวนการที่เจาะไปถึงแกนแทของปญหาความยากจนที่เ ปนอยู โดย
พิจารณาวาปญหาความยากจนของคนในสังคม มีอยู 3 ประการ คือ จนเศรษฐกิจ จนความคิด และจนเพื่อนฝูง
(ภาพที่ 5.3)
ความยากจนทั้ง 3 ประการนี้ มีสาเหตุสําคัญมาจากกระแสโลกาภิวัฒน และนโยบายรัฐที่
ละเลยระบบคุ ณ ค าที่ มี อ ยูดั้ งเดิ ม ได แ ก ระบบนิ เ วศน วัฒ นธรรม วิ ถีช ุ ม ชน และระบบคุ ณ ธรรม ไปให
ความสําคัญพฤติกรรมบริโภคนิยม การแขงขัน ความสัมพันธเชิงอํานาจ และระบบอุป ถัมภ ทําใหระบบติด
133

การ
เ ปล
การ ี่ยนแ
พึ่ง ปลง
พา กร
ตล ะบ
าด/ วน
หน การ
ี้สิน ผล
/เท ิต/ก
คโน ารต
โลย ลาด
ี

และคุณคาของคนในสังคมถูกหลอหลอมไปในทางแกงแยงชิงดีช ิงเดน การบริโภคฟุมเฟอย และการพึ่งพา
ภายนอก และการขาดจริยธรรม ทําใหประชาชนที่ไมมีโอกาส หรือไมสามารถเขาถึงระบบเศรษฐกิจ และ
สังคมทันสมัยได เกิดความยากจน ทั้งดานเศรษฐกิจ ความคิด และเพื่อนฝูง
การดํ าเนิน การเชื่ อ มโยงเครือ ข า ยคุ ณ ค า เปรีย บเสมื อ นการจู โ จมเข า ถึ ง ป ญหา และใช
กระบวนการแกไขอยางเปนระบบ ดังนี้
- การแกปญหา “จนเศรษฐกิจ” นั้น เครือขายคุณคาจะใชพลังการรวมมือกันในการ
นําศักยภาพ และความสามารถหลักทางธุรกิจของกลุม/องคกร/สหกรณ ที่เปนภาคีเครือขายในการวางแผน
ดานธุรกิจ เพื่อการลดตนทุน การขยายตลาด เพื่อเพิ่มรายไดอันจะนําประโยชนกลับคืนสูสมาชิกที่เปนปจเจก
บุคคลของกลุม/องคกร/สหกรณ ตามวิถีสหกรณในที่สุด
- การแกปญหา “จนความคิด” นั้น เครือขายคุณ คาจะเปนสังคมเรียนรู (Learning
society) ของประชาคมที่เปนภาคีเครือขาย โดยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง จะชวยติดอาวุธทางปญญา
ใหประชาคม ดวยวิธีการเชื่อ มโยงความรูทั้งที่มีอยูเ ดิม ไดแ ก วิถีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และความรู
เพื่อใหเทาทันสถานการณภายนอก ผสมผสานกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะนําไปสูก ารแกปญหา “จน
ความคิด” กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบคิดและคุณคา กลับคืนสูชุมชนและสังคม
- การแก ป ญ หา “จนเพื่ อ นฝู ง ” นั้ น เครื อ ข า ยคุ ณ ค า จะสร า งความร วมมื อ กั น
ระหวางกลุม/องคกร/สหกรณ ที่เปนภาคีเครือขาย ที่ยึดถือ “คุณ คาสหกรณ” เปนจุดเชื่อมรอยความสัมพันธ
ระหวางกัน ความสัมพันธในความเปนเครือขายนี้ นอกจากจะชวยแกปญหา “จนเพื่อนฝูง” แลวยังกอ ใหเกิด
พลังทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งยังชวยหนุนเสริมนโยบายการสรางสังคมเปนสุขในที่สุด

ภาพที่ 5.3 เครือขายคุณคากับการแกปญหาความยากจนเชิงระบบ
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5.4 ความคิดเห็นของนักวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายของชุดโครงการ
5.4.1 ความคิดเห็นของนักวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการของชุดโครงการวิจัย
การสํารวจความคิดเห็นของนักวิจัยที่เปนแกนหลักในการดําเนินการวิจัย จํานวนทัง้ สิน้
93 คน ที่มานําเสนอรายงานขั้นสุดทาย ระหวางวันที่ 29 ส.ค.-8 ก.ย. 2549 โดยใชวิธีการตั้งคําถามโดยวิธีการ
ของ Likert Scale ทั้ งหมด 15 ขอ อาจสรุป ให เห็ นประเด็ นความคิ ดและระดั บ ความคิ ดเห็น ของนัก วิ จั ย
เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการวิจัยของชุดโครงการไดดังนี้ (ตารางที่ 5.1)
ความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการวิจัยในภาพรวม การมีสวนรวมในการวิจัย การมองเห็น
ประโยชนของการดําเนินการวิจัย ความรู ความเขาใจ ความเหมาะสมของทีมวิจัย การปรับกระบวนการของทีม
วิจัยเพื่อความเหมาะสม การหนุนเสริมของทีมประสานงานกลาง และความมั่นใจวาเครือขายที่เกิดขึ้นจะสงผลดี
ตอการพัฒนาขบวนการสหกรณ และการแกไขปญหาความยากจน อยูในเกณฑดี
ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความยั่งยืน ของเครือขายเมื่อ สิ้นสุดโครงการอยูในระดับ
ปานกลางเพราะนักวิจัยรอยละ 36 ไมมั่นใจวาเมื่อสิ้นสุดโครงการแลวเครือขายจะยังคงอยูตอไป
กลุมตัวอยางนักวิจัยสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเขามามีส วนรวมในการดําเนินการ
โครงการวิจัยชุดนี้ ทําใหมีความรูความเขาใจในสถานการณของขบวนการสหกรณดีขึ้นและกลุมตัวอยางรอย
ละ 99 มีความตองการที่จะมีสวนรวมในการวิจัยตอยอดจากครั้งนี้
ตารางที่ 5.1 ความคิดเห็นของนักวิจัยที่มีตอการดําเนินการโครงการวิจัย
ประเด็นความคิดเห็น
1. ทานยอมรับวายังไมคอยเขาใจเกี่ยวกับกรอบคิดการ
ดําเนินการโครงการวิจัยเทาใดนัก
2. ทานไดมีส วนรวมในการดําเนินการโครงการวิจัยตามที่
ตั้งใจไวทุกประการ
3. การดําเนินการโครงการวิจัย นาจะเปนประโยชนตอ การ
พัฒนาขบวนการสหกรณบา งไมมากก็นอ ย
4. การดําเนินการโครงการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทานรูแ ละเขาใจ
สถานการณของขบวนการสหกรณมากยิ่งขึน้
5. หากมีโอกาสทานยังตองการมีสวนรวมในการทําวิจัยตอ
ยอดจากครั้งนี้

คาคะแนนเฉลี่ย
(x)
2.9

เกณฑความคิดเห็น
ปานกลาง

4.25

ดี

4.63

ดี

4.43

ดี

4.53

ดี
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ตารางที่ 5.1 ความคิดเห็นของนักวิจัยที่มีตอการดําเนินการโครงการวิจัย (ตอ)
ประเด็นความคิดเห็น
6. หากองคประกอบของทีมวิจัยมีความเหมาะสมมากกวานี้
ผลวิจัยที่ไดรับจะดีกวานี้อยางแนนอน
7. มีการปรับวิธกี ารและขั้นตอนการทําวิจัยของทีมงานหลาย
ครั้ง จึงทําใหการวิจัยตองชะงักไปบาง
8. ทานมีความมั่นใจวาการดําเนินการวิจัยในครั้งนีก้ อ ใหเกิด
ประโยชนตอ การแกปญ
 หาความยากจนไมทางตรงก็
ทางออม
9. การสราง “เครือขายพันธมิตร” ตามกรอบแนวคิดของชุด
โครงการวิจัยไมมีความแตกตางและเคยเกิดขึ้นแลว ใน
จังหวัดที่ทานดําเนินการวิจัย
10. งานวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัตแิ บบมีสวนรวม
องคกร ทานทําอยูน ี้ กอใหเกิดประโยชนทั้งทีต่ ัวนักวิจัย
และกลุมเปาหมายมากกวางานวิจัยอื่นทีเ่ คยทํามากอน
11. ทานไมคอยมั่นใจนักวา งานวิจัยที่ทําอยูจะกอใหเกิดผลดี
ตอการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด
12. “การสรางเครือขายพันธมิตร” เชนที่ทีมวิจัยดําเนินการอยู
นี้นาจะเปนหนาที่ของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณมากกวา
13. ท า นค อ นข า งมั่ น ใจว า เ มื่ อ สิ้ น สุ ด การดํ า เ นิ น การ
โครงการวิจัย “วงสัมพันธ” ที่ทีมวิจัยพยายามสรางขึ้นนั้น
ยอมสลายตัวอยางแนนอน
14. ที มประสานงานกลางควรต อ งปรั บปรุ งด า นการติ ดต อ
ประสานงาน และการใหขอมูลขาวสารแกทีมวิจัยมากกวานี้
15. ท า นเชื่ อ มั่ น ว า เครื อ ขา ยคุ ณ ค า ที่ ที ม วิ จั ยพยายามสร า ง
ขึ้นมานั้น หากเกิดไดจริง และสามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง ยอมจะเปนประโยชนตอทั้งการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ และการแกไขปญหาความยากจนในระยะยาว
รวมคาคะแนนเฉลี่ย ( x )

คาคะแนนเฉลี่ย
(x)
4.20

เกณฑความคิดเห็น
ดี

2.6

ปานกลาง

4.31

ดี

3.5

ปานกลาง

4.39

ดี

3.9

ดี

3.7

ดี

3.5

ปานกลาง

3.54

ปานกลาง

4.65

ดี

3.58

ดี
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5.4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการสรางเครือขาย
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนักวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการสรางเครือขายตาม
กรอบแนวคิดของชุดโครงการ โดยใหนักวิจัยกําหนดตัวปจจัยที่สงผลตอการสรางเครือขาย เรียงตามลําดับ
ความสําคัญ 3 อันดับแรก และเมื่อ นําคาคะแนนที่ถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญแลวมาเรียงลําดับตาม
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 การเชื่อ มโยงเครือขายที่ไดรับจากชุด โครงการ เมื่อ ไดนํามา
สังเคราะหในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูหลายครั้งและลาสุด ในการประชุม วิช าการและนิทรรศการ เศรษฐกิจ
พอเพียง : รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ณ หองประชุมเล็ก สํานักพิพิธ ภัณ ฑ
การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีขอ เสนอสําหรับแนวทางการขยายผลเครือขายคุณ คา เพื่อ การ
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
กรอบคิดสําคัญเพื่อการขยายผลเครือขายคุณ คาเพื่อ การพัฒนาสหกรณสําหรับการยกราง
แผนแมบทดังกลาว จะเริ่มตนจากการพัฒนาระบบสหกรณอยางมีคุณคาไปสูเปาหมาย สังคมอยูเย็นเปนสุข
โดยภายใตกระบวนการทางยุทธศาสตรของแผนจะใหความสําคัญที่นําคุณคาสหกรณ (Cooperative values)
มาเปนจุดเชื่อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ ซึ่งจะชวยลดจุดออน/ขอจํากัดที่มีสาเหตุมาจากการ
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ไมยอมรับซึ่งกันและกัน ระหวาง กลุมสหกรณที่จดทะเบียนและสหกรณภาคประชาชนในปจจุบันหากแต
ประสบการณในพื้นที่จังหวัดชี้ใหเห็นวา ประชาชนในสังคมไมมีขอจํากัดหรือขอโตแยง สําหรับการรวมมือ
กันภายใต “คุณคาสหกรณ”
ภายใตการพัฒนาระบบสหกรณอยางมีคุณคา เพื่อการบรรลุเปาหมาย “สังคมอยูเย็นเปนสุข”
ซึ่งเปนเปาหมายของแผนพัฒนาฉบับที่ 10 นั้น ควรจะมียุทธศาสตรการดําเนินการ 4 ประการ ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางคุณคาสหกรณ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกคนในชาติอยางเปน
กระบวนการ ยุทธศาสตรนี้จะหนุนเสริมใหเกิดกลไกการพัฒนา 3 ประการ ไดแก
- การสรา งพลั งประชาชนในการขั บ เคลื่ อ นการดํ าเนิ น การของระบบ
สหกรณอยางเปนกระบวนการ
- การพัฒนาไปสูสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรม
- การสรางพลั งประชาชนในการหนุ นเสริม การพัฒนาระบบคุณ ธรรม/
ความสามัคคีของคนในชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนา/ผูนํา/ผูมีสวนไดสวนเสียในทุก ระดับ ใหต ระหนักในคุณ คา
สหกรณ และความสําคัญของเครือขายคุณคาในการพัฒนาสหกรณ ที่จะเปน กลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
การดําเนินการของระบบสหกรณ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางกลไกการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดวยการขยายผลกระบวนการ
เชื่อมโยงเครือขายคุณคาของชุดโครงการยอมกอใหเกิดกลไกการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่จะไปหนุนเสริม
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของระบบสหกรณ ที่ ก ระจายตั วในวงกว าง สํ า หรั บ สหกรณ ที่ จ ดทะเบี ย น
สหกรณภาคประชาชน ที่ม ารวมพลังภายใตเ ครือขายคุณ คา เพื่อ การตอบสนองความตองการของสมาชิก
ชุมชน และสังคมอันจะชวยใหนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสามารถบรรลุเปาหมาย
การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางกลไกเชื่อมโยงภายในและภายนอกสหกรณยุทธศาสตรประการ
สุดทาย เปนไปเพื่อ รองรับบริบทของการแขงขันในยุค การคาเสรี จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่กระบวนการ
เชื่อมโยงเครือขายคุณคาใหเกิดเปนระบบสหกรณอยางมีคุณคาแกสมาชิก ชุมชน และสังคมอยางเปนรูปธรรม
โดยกระบวนการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานสินคาและบริก ารที่จะพัฒนาไปสูระบบการคา และบริการที่เปน
ธรรม ซึ่งจะชวยใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม อันจะแกปญหาความยากจนบนวิถีสหกรณ ไดในทีส่ ดุ
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ภาพที่ 5.4 แนวทางการขยายผลเครือขายคุณคาเพือ่ การพัฒนาขบวนการสหกรณ
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บทที่ 6
สรุปและขอเสนอแนะ
6.1 สรุป
การดํ าเนิ น การชุด โครงการวิ จั ย “การพั ฒ นาขบวนการสหกรณ ใ นพื้น ที่ 36 จั งหวั ด ”
มีวัตถุประสงคสําคัญในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อเชื่อมโยงเครือขายระหวางกลุม /
องคกรและสหกรณเพื่อการแกไขปญหาความยากจน มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
6.1.1 กรอบคิดและกระบวนการวิจัย
การดําเนินกระบวนการวิจัยของชุดโครงการเปนไปตามกรอบคิดและแนวทางการ
ปฏิบัติใน 3 ขั้นตอน ไดแก
ขั้ น ตอนแรก : กระบวนการเขาถึงและสร างความเขาใจแกผูนํ ากลุม/องคก รและ
สหกรณ การดํ าเนิ น การใชขั้น ตอนนี้จ ะประกอบไปดว ย การสํารวจขอมูลพื้น ฐานสําหรับกลุม/องคก ร/
สหกรณและเครือขายที่มีอยูเดิมในพื้นที่จังหวัด การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
ชุดความรูหลัก 3 ประการ ไดแก “คุณคาสหกรณ” “เครือขายคุณคา” และ “การบริหารจัดการเชิงรุก” และ
ในขั้นตอนสุดทายทีมวิจัยจังหวัดจะไดชักชวนผูนํากลุม/องคกร/สหกรณที่สนใจเขารวมโครงการ
ขั้ น ตอนที่ ส อง : อาจเรี ย กว า เปน ขั้น ตอนของการค น หาตนเองหรื อการประเมิ น
ศักยภาพของกลุม/องคกร/สหกรณ ที่สนใจเขารวมโครงการ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะวางกรอบ ทิศ
ทางการดําเนินงานขององคกรและพิจารณาจุดเชื่อมโยงเครือขายกับกลุม/องคกรอื่น
ขั้นตอนที่สาม : เปนการหนุนเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขาย ซึ่งทีมวิจัยภายใตการ
หนุนเสริมของทีมประสานงานกลางจะเลือกวิธีการเชื่อมโยงเครือขายที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งจะ
เกิดผลลัพธเครือขายที่แตกตางกันไปตามบริบทของกลุม/องคกรและปจจัยดานทีมวิจัยในพื้นที่จังหวัด
6.1.2 ผลลัพธที่ไดจากการวิจัย
การดํ าเนิ น การวิ จั ย ภายใต ทีม ประสานงานกลางและทีมวิ จั ย จั งหวั ด ทั้ ง 36 ทีม มี
จํานวนนักวิจัยอยางเปนทางการทั้งสิ้น 300 คน ไดผลลัพธเครือขายทั้งสิ้น 116 เครือขาย มีกลุม/องคกร/
สหกรณเขารวมโครงการทั้งสิ้น 872 องคกร โดยเมื่อพิจารณาตามรูปแบบของเครือขายอาจจําแนกไดเปน
1) เครื อขายที่มีแกนนํ าเครื อขาย (Dominated network) อาทิเชน เครื อขายคุณ คา
จ.พิษณุโลก, เครือขายบูโดสันติสุข จ.ปตตานี
2) เครือขายที่ไมมีแกนนําเครื อขาย (Equal partner network) อาทิเชน เครื อขาย
อุตรดิตถเมืองงาม จ.อุตรดิตถ, เครือขายโฮมสเตย จ.พังงา

อยางไรก็ตาม เครือขายที่เกิดขึ้นนั้นอาจยังมิไดเปนเครือขายคุณคาตามความคาดหวัง
ทั้งหมดทุกเครือขาย แตเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาระบบสหกรณคุณคา ที่จะชวยสรางพลังความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณและการแกปญหาความยากจนบนวิถีสหกรณตอไป
6.1.3 ผลกระทบของการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาที่มีตอการแกไขปญหาความยากจน
เนื่องจากชวงระยะเวลาการดําเนินการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาของชุดโครงการวิจัยมี
ระยะเวลาสั้นเพียง 1 ป ดังนั้นการประเมินผลกระทบอาจยังไมสามารถชี้ใหเห็นชัดไดทุกจังหวัดเนื่องจาก
เครือขายในบางจังหวัดยังอยูในระยะเริ่มตน อยางไรก็ตามผลการประเมินสถานการณในบางพื้นที่จังหวัดที่
มีขอมูลเชิงประจักษเปน กรณี ของจังหวั ดพังงา ปตตานี ภู เก็ต และอุดรธานี ชี้ใ หเห็นผลกระทบของการ
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
- ความเชื่อถือไววางใจซึ่งกันและกันในระหวางผูนําองคกร
- การตระหนักเห็นความสําคัญของเครือขายคุณคา
- ภาพลักษณดานความมั่นคงของกลุม/องคกร/สหกรณ
ปจจัยสงผลตอความสําเร็จการเชื่อมโยงเครือขายมิติดานทีมวิจัย ประกอบดวย
- ความเขาใจในกรอบคิดและเปาหมายของการเชื่อมโยง เครือขายคุณคา
- มีจิตวิญญาณของนักพัฒนา
- มีทักษะของการทํางานวิจัยแบบมีสวนรวม
- มี ก ารทํ างานอย างต อ เนื่ องเพื่ อการบรรลุเ ปา หมายในการเชื่อ มโยง
เครือขาย
ความรูที่ไดรับจากการดําเนินการชุดโครงการวิจัยชี้ใหเห็นวาหากน้ําหนักของปจจัยทั้ง 2
มิติ ซึ่งมี 4 องคประกอบมีมาก ผลลัพธของการเชื่อมโยงเครือขายก็จะเกิดเปนเครือขายคุณคา แตหากการให
น้ําหนักของปจจัยที่เกี่ยวของนอยไป ผลลัพธของเครือขายที่เกิดขึ้นก็จะมีคุณลักษณะแตกตางกันไป อยางไร
ก็ตามหากไดมีการหนุนเสริมอยางตอเนื่องเครือขายที่เกิดขึ้นก็สามารถพัฒนาไปสูการเปนเครือขายคุณคาได
เชนเดียวกัน
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6.1.5 แนวทางการขยายผลเครื อ ข า ยคุ ณ ค า เพื่ อ การพั ฒ นาขบวนการสหกรณ แ ละ
การแกปญหาความยากจน
จากประสบการณที่ไดของชุดโครงการวิจัยไดมีขอเสนอสําหรับแนวทางการขยายผล
เครือขายคุณคาตอการพัฒนาขบวนการสหกรณและการแกปญหาความยากจน ใน 4 ยุทธศาสตร ไดแก การ
สรางคุณคาสหกรณ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกคนในชาติอยางเปนกระบวนการ การพัฒนาผูนําองคกรใน
ทุก ระดับใหต ระหนั ก เรื่ องคุณคาสหกรณ และเห็น ความสําคัญ ของเครื อขายคุณ คา การสร างกลไกการ
เปลี่ยนแปลงดว ยการขยายผลกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายคุณ คาอยางกวางขวาง เพื่อพัฒนาพลังการ
รวมมือระหวางกลุม/องคกร/สหกรณ การสรางกลไกการเชื่อมโยงระบบภายในและภานนอกสหกรณดวย
การเชื่อมรอยหวงโซอุปทานสินคาและบริการใหเกิดประโยชนคืนกลับสูสมาชิกอยางเปนระบบ สําหรับ
แนวทางการแกไขปญหาความยากจนนั้น ทีมวิจัยคอนขางมั่นใจวาเครือขายคุณคาเปนกระบวนการแกไข
ปญหาความยากจนเชิงระบบอยางเปนกระบวนการที่สามารถเจาะเขาถึงแกนของปญหาซึ่งอยูที่ตัวบุคคล ซึ่ง
เปนกระบวนการที่ทีมวิจัยใหความสําคัญที่จะสรางคุณคาสหกรณใหคน/ผูนํา มีจิตสํานึกความรวมมือ ซึ่งจะ
กอใหเกิดพลังในการแกปญหาความยากจนอยางยั่งยืน

6.2 ขอเสนอแนะ
6.2.1 ขอเสนอแนะจากนักวิจัยระดับจังหวัด
ขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถามนักวิจัยจังหวัดจํานวนทั้งสิ้น 139 คน สรุปไดดังนี้
1. ควรสรางทีมวิจัยระดับจังหวัดใหเขมแข็ง ใหมีจิตวิญญาณของนักพัฒนา มีความรูความ
เขาใจเรื่องเครือขายคุณคาเพื่อการขยายผลในพื้นที่จังหวัดที่ดําเนินการอยูแลว ตลอดจนขยายผลในพื้นที่จังหวัดอื่น
2. ควรหนุน เสริ มการวิจั ยเชิงปฏิบัติก ารแบบมีสวนรวม ตามกรอบแนวคิดของชุด
โครงการฯ ในการเชื่อมโยงเครือขายใหกวางขวางมากขึ้น
3. ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูนักวิจัยอยางตอเนื่อง
4. ควรผลักดันยุทธสาสตร การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา
5. ควรมีการตอยอดเครือขาย
6. ควรมีการเผยแพรขอมูลและความรูแกหนวยงานรัฐ และสหกรณที่ยังไมไดเขามามี
สวนรวมใหตระหนักและเห็นความสําคัญของเครือขายคุณคากับการพัฒนาสหกรณ
7. ใหมีการติดตามประเมินผลและหนุนเสริมเครือขายที่เกิดขึ้นตลอดไป
8. ควรขยายผลสูกระบวนการจัดการความรูใหแกสํานักงานสหกรณจังหวัดทุกจังหวัด
9. การจัดกลุมเครือขายคุณคาของสินคาและบริ การและพัฒนาไปสูหวงโซอุปทาน
สินคาและบริการตาง ๆ
10. ใหมีการจัดอบรมเผยแพรไปทุกสหกรณ
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6.2.2 ขอเสนอแนะจากทีมประสานงานกลาง
1) ควรจัดใหมีการติดตามประเมินผลโดยใชเวลา 1-2 ป สําหรับเครือขายที่เกิดขึ้น
ภายใตชุด โครงการดว ยการศึก ษาพัฒ นาการของเครือขาย ควบคูกับหนุน เสริ มการสร างเวทีแลกเปลี่ย น
เรียนรูในพื้นที่เครือขายและการประสานงานเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่จะกอใหเกิดประโยชน
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 เพื่อพัฒนาใหเกิดระบบการผลิตและการคาที่เปนธรรม อัน
จะนําไปสูการกระจายรายไดอยางเปนธรรม ไดแก เครือขายขาวหอมมะลิ เครือขายยางพารา เครือขายมัน
เสน เครือขายโคนม เครือขายปุยอินทรีย เครือขายเมล็ดพันธุขาว
4) ควรสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมนักวิจัยเครือขายคุณคาเพื่อการ
สรางสังคมเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งถือเปนการพัฒนาทุนมนุษยที่จะเปนกลไกการพัฒนาอยางยั่งยืน
5) การถอดบทเรียนสําหรับกรณีศึกษา “เครือขายคุณคา” ที่นาหยิบยกเปนตัวอยาง
และเผยแพรแกสาธารณชน สําหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการเครือขายคุณคาเพื่อแกปญหาความ
ยากจนและการสรางสังคมเปนสุข
6)การสานตอการเชื่อมโยงเครือขายพระสงฆกับงานสหกรณ ซึ่งไดริเริ่มในเบื้องตนไวแลว
7) การนําชุดความรู ไปใชประโยชนในการยกรางแผนพัฒนาสหกรณฉบับที่ 2 ซึ่ง
กําลังดําเนินการอยูในปจจุบันสําหรับใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ ระหวางป 2550-2554
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รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย
ชื่อ - สกุล

หนวยงานตนสังกัด

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

สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี

4.นายสมภพ

ตติยาภรณ

กรมสงเสริมสหกรณ

5.นายประจักษ

เจริญศิลป

สํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี

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.วัทนวิภา

เขจรใหญ

องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)

5.นายศรายุทธ

ตั้งประเสริฐ

องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)
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รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย
ชื่อ - สกุล

หนวยงานตนสังกัด

4.ทีมวิจัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.นายวิฑูรย

แนวพานิช

สหกรณแท็กซี่สยาม จํากัด

2.นางราตรี

ภูมิฐานนท

กรมสงเสริมสหกรณ

3.นางสุรียรัช

อวนสกุล

กรมสงเสริมสหกรณ

4.นางฉลวย

ชาญสวัสดิ์

สํานักงานสงเสริมสหกรณพนื้ ที่ 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

สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี

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

นิรุตติกุล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6.นายประจวบ

ทองศรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อ - สกุล

หนวยงานตนสังกัด

7.ทีมวิจัยจังหวัดเชียงราย
1.น.ส.จารุวรรณ

นันทพงษ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม

2.นายไพศาล

พรินทรากูล

สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน

3.นางจุฑามาศ

ชุมพานิช

สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน

4.นางวันเพ็ญ

พรินทรากูล

สถาบันวิจัยหริภุญชัย

5.นายศรีศักดิ์

วงษทัศนะดิลก

สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน

6.นายสมัย

แกวภูศรี

สมาชิกสหกรณการเกษตรศรีวิชัย จํากัด

7.นายสุวัฒน

ญาณะโค

สถาบันวิจัยหริภุญชัย

8.นายกําจร

พิงคะสัน

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย

9.นางดุษณียภรณ

บุญพุมพวง

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย

10.น.ส.ศิวาพร

วังสมบัติ

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย

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
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ชื่อ - สกุล

หนวยงานตนสังกัด

9.ทีมวิจัยจังหวัดนครนายก
1.นายสมหมาย

สาตทรัพย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

2.นายบรรจง

ขจรไชยกูล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

3.นายปญญา

ปุลิเวคินทร

องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)

4.นายสมศักดิ์

เจริญพิทยา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

5.นายศุภชัย

นุกูลกิจ

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครนายก

6.นายธวัชชัย

จั่นเพิ้ง

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครนายก

7.นางสศิกาญจน

ตระการศาสตร

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

8.นายอุดร

สวัสดี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

9.นายวิชาญ

ดวงสุวรรณ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

10.นายไพโรจน

กระจางโพธิ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

11.นายสมศักดิ์

เกาะกิ่ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

12.นายนิคม

เพชรผา

องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)

10.ทีมวิจัยจังหวัดนครสวรรค
1.นายสานนท

ฉายเรืองโชติ

สหกรณการเกษตรหนองฉาง จํากัด จ.อุทัยธานี

2.นายสุรชา

กองหาโคตร

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค

3.นายสุรพล

บุตรลพ

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค

4.น.ส.อรทัย

สันเทพ

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค

5.นายกฤดากร

กิ้มสวัสดิ์

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค

6.น.ส.สุจันทร

มะระประเสริฐศักดิ์ สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค

7.นางณัฐสินี

นาคพงศ

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค
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ชื่อ - สกุล

หนวยงานตนสังกัด

10.ทีมวิจัยจังหวัดนครสวรรค (ตอ)
8.นายพนมพร

กางสําโรง

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค

9.นางนงลักษณ

วิเศษทักษ

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค

10.นายวิทย

เชี่ยววัฒกี

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค

11.นายพิศิษฐ

ฉันทแตง

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค

12.นายสุทัศน

บัวเทศ

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค

13.นายมโน

อยูวัฒนา

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรค

14.นายสมภพ

ตติยาภรณ

กรมสงเสริมสหกรณ

15.นางพรรณี

คัมภิรานนท

กรมสงเสริมสหกรณ

16.นางหนึ่งฤทัย

วัสธูป

สหกรณการเกษตรทัพทัน จํากัด

17.น.ส.นวพร

ฉายเรืองโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

11.ทีมวิจัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.น.ส.ยินดี

เจาแกว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2.นายอวยชัย

ยอดแกว

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช

3.นายสวงค

สีเผือก

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช

4.นายสุชาย

สุชลจิต

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช

5.นางสุพรรณี

ใจหาว

สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช

6.นายโสภณ

ชุมทองโด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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ชื่อ - สกุล

หนวยงานตนสังกัด

12.ทีมวิจัยจังหวัดหนองคาย
1.นายสุทิน

สุขคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2.นายสมพงษ

ดุลยอนุกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

3.นายสุรพงษ

พลดาหาญ

องคกรบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ

4.น.ส.ปยากร

กองไกรกลาง

สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองคาย

5.นายอรุณ

ขอคํา

สํานักงานสหกรณจังหวัดหนองคาย

13.ทีมวิจัยจังหวัดหนองบัวลําภู
1.นายอานนท

ผกากรอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2.นางอารีรัตน

ภูธรรมะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

3.นายอรรคนิตย

กลิ่นแกวณรงค

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

สหกรณการเกษตรปากเกร็ด จํากัด
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15.ทีมวิจัยจังหวัดปตตานี
1.นายนอรดีน

เจะแล

สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี

2.นายอาหะมะ

แหละ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จ.ปตตานี

3.นางยุภาณี

คุปตกาญจนากุล

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปตตานี

4.นางอัสลินา

ระเดนอาหมัด

สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี

5.นายฉาฝอี

ลาเตะ

สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี

16.ทีมวิจัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.นางวิจิตตศรี

สงวนวงศ

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.นายวินัย

อาจคงหาญ

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3.นายเกรียงศักดิ์

บุณยะสุต

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

4.นายทวีศกั ดิ์

ยังใหผล

สํานักงานสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5.นายถาวร

เนคมานุรกั ษ

สหกรณการเกษตรบางบาล จํากัด

6.นายอุบล

เทพทอง

สํานักงานสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.น.ส.พรพรรณ

วีระแพทย

นิสิตภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร

17.ทีมวิจัยจังหวัดพังงา
1.นายนารถพงศ

สุนทรนนท

สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา

2.นายภักดี

เข็มขาว

สํานักงานสหกรณจังหวัดพังงา

3.นายธีรพงศ

ไกรนรา

สํานักงานประมง จังหวัดพังงา

4.นายฉัตรชัย

สิงหสุทธิ์

สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรขี ันธ

5.น.ส.โศภิน

ใจเย็น

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

6.นายชวรัตน

มณีโลกย

สํานักงานสหกรณจังหวัดกระบี่
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18.ทีมวิจัยจังหวัดพัทลุง
1.นายบรรเจิด

พฤฒิกิตติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2.นายบัญชา

สมบูรณสุข

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3.น.ส.ศษิวิมล

อิ๋วสกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

4.น.ส.อรุณ

เมืองสง

สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง

5.นายธวัชชัย

ฤกษเกลี้ยง

สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง

19.ทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลก
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

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองพิษณุโลก

6.นายมนตรี

ณ รังษี

สํานักงานสหกรณจังหวัดพิษณุโลก

20.ทีมวิจัยจังหวัดภูเก็ต
1.นายพรหมโชติ

ไตรเวช

ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดภูเก็ต

2.นายสุพัฒน

จันทรออน

ผูจัดการฝายบุคคลและฝกอบรมโรงแรม เอส.ที.พลาซา จ.ภูเก็ต

3.น.ส.สมจิตต

เชาฉอง

กรมสงเสริมสหกรณ

4.นายเกรียงศักดิ์

จูนินทร

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
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21.ทีมวิจัยจังหวัดมหาสารคาม
1.นายอัมพน

หอนาค

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

2.นายรังสรรค

สิงหเลิศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3.นายชาตรี

ศิริสวัสดิ์

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มรภ.มหาสารคาม

4.น.ส.เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5.นางชมพูนุช

เมฆเมืองทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

6.นางดารณี

แยมศรีสุข

สํานักงานสหกรณจังหวัดมหาสารคาม

22.ทีมวิจัยจังหวัดมุกดาหาร
1.น.ส.ปราณี

มัคนันท

เครือขายองคกรชุมชนลุมน้ํามูน

2.นายอภินันท

บุญทอน

สมาคมปาชุมชนภาคอีสาน

3.นายประสิทธิ์

โนรี

สภาเครือขายองคกรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

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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23.ทีมวิจัยจังหวัดยโสธร
1.นายวีระ

ภาคอุทัย

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มข.

2.นายดิเรก

ศรีวะโสภา

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษายโสธร เขต 1

3.นายพูลชัย

ปองวิชัย

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษายโสธร เขต 1

4.นายประพันธ

ขลุยเงิน

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษายโสธร เขต 1

5.นายมงคล

รุงเรือง

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษายโสธร เขต 1

6.นายนิยม

แกวทอง

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษายโสธร เขต 1

7.น.ส.เยาวรัตน

ศรีวรานันท

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

นักวิจัยอิสระ

4.นายยุทธภัณฑ

เตชะแกว

นักวิจัยอิสระ

5.นายนิรันดร

ยิ่งยวด

นักวิจัยอิสระ

25.ทีมวิจัยจังหวัดรอยเอ็ด
1.นายปรีดา

ประพฤติชอบ

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มข.

2.นายสถาพร

มงคลศรีสวัสดิ์

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

3.นายการุณ

พงศศาสตร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ม.ราชภัฏรอยเอ็ด

4.นายปรมัตถ

โพดาลพล

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ม.ราชภัฏรอยเอ็ด

5.นายเกรียงไกร

กันแกว

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ม.ราชภัฏรอยเอ็ด
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25.ทีมวิจัยจังหวัดรอยเอ็ด (ตอ)
6.น.ส.ชนาใจ

หมื่นไธสง

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

สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน

4.นางจุฑามาศ

ชุมพานิช

สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน

5.นายศรีศักดิ์

วงษทัศนะดิลก

สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน

6.นายสมัย

แกวภูศรี

สมาชิกสหกรณการเกษตรศรีวิชัย จํากัด

7.นายสุวัฒน

ญาณะโค

สถาบันวิจัยหริภุญชัย

8.นายณรงค

จันทรหวย

สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน

9.นายชัย

วงศตระกูล

สถาบันแสนผะหญา จังหวัดลําปาง

10.นายชาญ

อุทธิยะ

สถาบันแสนผะหญา จังหวัดลําปาง

11.นายสมาน

สุภัควาณิชย

สถาบันแสนผะหญา จังหวัดลําปาง

12.นายสุเทพ

วงคสุภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชน 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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27.ทีมวิจัยจังหวัดสกลนคร
1.นางปทมา

สุริยกุล ณ อยุธยา

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร

2.นายอลงกรณ

สุริยกุล ณ อยุธยา

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร

3.นายชินภัทร

คัณธพนิต

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร

4.นางฐิตาวรรณ

อินสะอาด

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร

5.น.ส.ขวัญชนก

วงศแพงสอน

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร

28.ทีมวิจัยจังหวัดสตูล
1.น.ส.กัลยา

นิติเรืองจรัส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2.นายวันชัย

ธรรมสัจจการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3.นายบรรเจิด

พฤฒิกิตติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

4.น.ส.อุไรรัตน

พรหมหนู

สํานักงานสหกรณจังหวัดสตูล

5.นายถาวรศักดิ์

รัตนชูศรี

สํานักงานสหกรณจังหวัดสตูล

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 จํากัด มหาชน

6.นางเตือนจิตต

วนะไชยเกียรติ

วิทยากรเรื่องธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

7.น.ส.พิณผกา

ทองกระโทก

สถาบันฝกอบรมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

8.น.ส.ศศิธร

เชี่ยวชาญกิจการ

วิทยากรเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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29.ทีมวิจัยจังหวัดสมุทรปราการ (ตอ)
9.น.ส.ชุติกาญจน

ไกรสิน

สถาบันฝกอบรมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

10.น.ส.ฤมล

คงนอย

สถาบันฝกอบรมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

30.ทีมวิจัยจังหวัดสมุทรสงคราม
1.นายณรงค

กูเจริญประสิทธิ์

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.นางอภิวันท

กําลังเอก

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3.นายไพโรจน

ลิ้มศรีสกุลวงศ

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

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

2.นายธวัชชัย

ปฏิบัติ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

3.นางผริตา

หอมทิพย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

4.นายนันทวัช

แกวอําดี

สํานักงานสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี

5.นายสุรศักดิ์

คงสงค

นักวิชาการอิสระ
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รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย
ชื่อ - สกุล

หนวยงานตนสังกัด

32.ทีมวิจัยจังหวัดสุรินทร
1.นายภาสกร

นันทพานิช

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2.นายโกวิท

ดีลอม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

3.นายวิทยา

หมันเทศมัน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

4.นางอารีรัตน

หอมเนียม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6ว.

5.นายมณฑล

สายกลิ่น

นักวิชาการสหกรณ 7 ว.

33.ทีมวิจัยจังหวัดอางทอง
1.นางสุวรรณา

ธุวโชติ

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.นายธีรพงษ

ประสพเกียรติโภคา สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง

3.น.ส.นลินี

สาระกูล

สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง

4.นางสุภาพร

ตั้งธงทองกุล

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอางทอง

5.น.ส.สรินทร

โมฬีพันธ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

34.ทีมวิจัยจังหวัดอุดรธานี
1.นายวัชรินทร

สายสาระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2.นายยุทธศิลป

ชัยสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

3.นายประยุทธ

วรรณอุดม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

4.นายพยอม

สวัสดี

สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี
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รายชื่อนักวิจัยชุดโครงการวิจัย
ชื่อ - สกุล

หนวยงานตนสังกัด

35.ทีมวิจัยจังหวัดอุตรดิตถ
1.รศ.ดร.เสาวคนธ สุดสวาสดิ์

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.น.ส.สุมนา

สุดรัก

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

3.นายประยุกต

สุดธัญญรัตน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

4.น.ส.ยาใจ

ไวพยาบาล

สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ

5.นายสมศักดิ์

ปานดอนไพร

สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ

36.ทีมวิจัยจังหวัดอํานาจเจริญ
1.นายบรรพต

ศรีจันทรนติ ย

สมาคมสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนลุมน้ําโขง

2.นายธิปไตย

ฉายบุญครอง

องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)

3.นายสมหวัง

สินชู

องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)

4.นายประมวล

บุญสงค

ผูนําเครือขายกลุมออมทรัพย จังหวัดอํานาจเจริญ

5.นายเพียร

ละทารุณ

ประธานสหกรณฯ (สกต.) จังหวัดอํานาจเจริญ
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สรุปแบบสอบถาม ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ ที่ 36 จังหวัด”
การนําเสนอ (ราง)รายงานฉบับสมบูรณ
วันที่ 29 สิงหาคม ถึง วันที่ 8 กันยายน 2549
ขอ
จังหวัด
1.กระบี่
2.กทม.
3.กาญจนบุรี
4.กาฬสินธุ
5.จันทบุรี
6.ชลบุรี
7.เชียงราย
8.ตราด
9.นครนายก
10.นครศรีธรรมราช
11.นครสวรรค
12.นนทบุรี
13.ปตตานี
14.พังงา
15.พัทลุง
16.พิษณุโลก
17.ภูเก็ต
18.มหาสารคาม
19.มุกดาหาร
20.ยโสธร
21.รอยเอ็ด
22.ลําปาง
23.สกลนคร
24.สมุทรปราการ
25.สมุทรสงคราม
26.สุราษฎรธานี
27.สุรินทร

ความถี่

Percent

1
4
10
2
5
3
3
1
4
1
2
3
3
2
4
4
2
2
3
7
5
4
2
1
9
3
3

0.7
2.9
7.2
1.4
3.6
2.2
2.2
0.7
2.9
0.7
1.4
2.2
2.2
1.4
2.9
2.9
1.4
1.4
2.2
5.0
3.6
2.9
1.4
0.7
6.5
2.2
2.2

2-1

ขอ
จังหวัด (ตอ)
28.หนองคาย
29.หนองบัวลําภู
30.พระนครศรีอยุธยา
31.อางทอง
32.อุดรธานี
33.อุตรดิตถ
ไมระบุ
รวม

ความถี่

Percent

5
3
3
1
4
1
29
139

3.6
2.2
2.2
0.7
2.9
0.7
20.9
100

2-2

สวนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคล
ขอ
ความถี่
1
เพศ
1.1 ชาย
93
1.2 หญิง
46
รวม
139
2
สถานภาพของทานทีเ่ กี่ยวของกับชุดโครงการวิจัยจังหวัด
2.1 หัวหนาโครงการวิจัย
25
2.2 หัวหนาโครงการวิจัย (รวม)
4
2.3 นักวิจัย
65
2.4 อื่นๆ
45
นักวิจัยไทบาน
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
กลุมสมัครใจ
ผูจัดการสหกรณ
ไมระบุ

3

รวม
อาชีพ/หนวยงานตนสังกัดของทานในปจจุบนั
3.1 อาจารยมหาวิทยาลัย
3.2 เจาหนาที่ กสส. (สวนกลาง)
3.3 เจาหนาที่ กสส. (สนง.สหกรณจังหวัด)
3.4 เจาหนาที่ กตส.(สวนกลาง)
3.5 พนักงาน ธ.ก.ส. (สํานักงานใหญ)
3.6 พนักงาน ธ.ก.ส. (สํานักสาขา)
3.7 พนักงานสหกรณ
3.8 อื่นๆ
NGO

Percent
66.9
33.1
100
18.0
2.9
46.8
32.4

1
1
1
1
44

0.7
0.7
0.7
0.7
29.6

139

100

30
5
27
2
2
7
12
54

21.6
3.6
19.4
1.4
1.4
5.0
8.6
38.8

3

2.2

2-3

สวนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคล (ตอ)
ขอ
3.8 อื่นๆ (ตอ)
ตัวแทนกลุมพังงา
นักวิจัยอิสระ
ประชาชน
เจาหนาที่สหกรณบริการเขื่อนคลองทาดาน
วิทยากรอิสระ
ประธานกรรมการสหกรณ
กรรมการสหกรณ
ขาราชการบํานาญ
นักวิจัยอิสระ
ผูประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
สกว.
เจาหนาที่กรมการพัฒนาชุมชน
ไมระบุ

4.

รวม
ทานเคยมีประสบการณในการทําวิจัยมากอนหรือไม
4.1 ไมเคย
4.2 เคยทําแตไมใชงานวิจยั แบบมีสวนรวม
4.3 เคยทํามากอน....โครงการ
เคยทํามากอน 1 โครงการ
เคยทํามากอน 2 โครงการ
เคยทํามากอน 3 โครงการ
เคยทํามากอน 4 โครงการ
เคยทํามากอน 5 โครงการ
เคยทํามากอน 7 โครงการ
เคยทํามากอน 8 โครงการ
เคยทํามากอน 9 โครงการ
เคยทํามากอน 10 โครงการ
เคยทํามากอน 11 โครงการ

ความถี่

Percent

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
38

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
1.4
0.7
0.7
0.7
26.6

139

100

40
50
49
16
9
6
1
4
1
1
1
3
1

28.8
36.0
35.2
11.5
6.7
4.3
0.7
2.9
0.7
0.7
0.7
2.2
0.7

2-4

4.

5.

ทานเคยมีประสบการณในการทําวิจัยมากอนหรือไม (ตอ)
เคยทํามากอน 13 โครงการ

1

0.7

เคยทํามากอน 14 โครงการ
เคยทํามากอน 15 โครงการ
เคยทํามากอน 19 โครงการ

1
1
1

0.7
0.7
0.7

4.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)
2
1.4
รวม
139
100
ทานเคยมีสวนรวมในการดําเนินการ ชุดโครงการวิจัย “แนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/
องคกรประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัด”หรือไม
5.1 ไมเคย
107
77.0
5.2 เคย
32
23.0
รวม
139
100

2-5

สวนที่ 2 :ความคิดเห็นของนักวิจัยที่มีตอการดําเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้
ระดับความคิดเห็น
ประเด็นความคิดเห็น
1. ทานยอมรับวายังไมคอยเขาใจเกี่ยวกับกรอบคิดการดําเนินการ
โครงการวิจัยเทาใดนัก
2. ทานไดมีสวนรวมในการดําเนินการโครงการวิจัย ตามที่ตั้งใจไวทุก
ประการ
3. การดําเนินการโครงการวิจัย นาจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ขบวนการสหกรณบางไมมากก็นอย
4. การดําเนินการโครงการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทานรูและเขาใจสถานการณ
ของขบวนการสหกรณมากยิ่งขึ้น
5. หากมีโอกาสทานยังตองการมีสวนรวมในการทําวิจัยตอยอดจากครั้ง
นี้
6. หากองคประกอบของทีมวิจัยมีความเหมาะสมมากกวานี้ ผลวิจัยที่
ไดรับจะดีกวานี้อยางแนนอน
7. มีการปรับวิธีการและขั้นตอนการทําวิจัยของทีมงานหลายครั้งจึงทํา
ใหการวิจัยตองชะงักไปบาง
8. ทานมีความมั่นใจวา การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้กอใหเกิดประโยชน
ตอการแกปญหาความยากจนไมทางตรงก็ทางออม

เห็นดวยอยางยิ่ง

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
ความถี่
%
15
16.1

รวม

ความถี่
1

%
1.1

ความถี่
16

%
17.2

ความถี่
15

%
16.1

ความถี่
46

%
49.5

41

44.1

39

41.9

8

8.6

5

5.4

0

0

93

100

63

67.7

27

29.0

2

2.2

1

1.1

0

0

93

100

45

48.4

44

47.3

3

3.2

1

1.1

0

0

93

100

57

61.3

30

32.3

5

5.4

0

0

1

1.1

93

100

46

49.5

28

30.1

14

15.1

2

2.2

3

3.2

93

100

11

11.8

39

41.9

17

18.3

22

23.7

4

4.3

93

100

40

43.0

45

48.4

6

6.5

1

1.1

1

1.1

93

100

6

ความถี่ %
93 100

2-

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นความคิดเห็น
9. การสราง “เครือขายพันธมิตร” ตามกรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจัย
ไมมีความแตกตางและเคยเกิดขึ้นแลว ในจังหวัดที่ทานดําเนินการวิจัย
10. งานวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมอยางที่
ทานทําอยูนี้ กอใหเกิดประโยชนทั้งที่ตัวนักวิจัยและกลุมเปาหมาย
มากกวางานวิจัยอื่นที่เคยทํามากอน
11. ทานไมคอยมั่นใจนักวา งานวิจัยที่ทําอยูจะกอใหเกิดผลดีตอการ
พัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัด
12. “การสรางเครือขายพันธมิตร” เชนที่ทีมวิจัยดําเนินการอยูนี้นา จะเปน
หนาที่ของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณมากกวา
13. ทานคอนขางมั่นใจวา เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการโครงการวิจัย “วง
สัมพันธ”ที่ทีมวิจัยพยายามสรางขึ้นนั้น ยอมสลายตัวอยางแนนอน
14. ทีมประสานงานกลางควรตองปรับปรุงดานการติดตอประสานงาน
และการใหขอมูลขาวสารแกทีมวิจัยมากกวานี้
15. ทานเชื่อมั่นวา เครือขายคุณคาที่ทีมวิจัยพยายามสรางขึ้นมานั้น หาก
เกิดไดจริงและสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ยอมจะเปนประโยชน
ตอทั้งการพัฒนาขบวนการสหกรณ และการแกไขปญหาความยากจนใน
ระยะยาว

เห็นดวยอยางยิ่ง

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
ความถี่
%
12
12.9

รวม

ความถี่
6

%
6.5

ความถี่
13

%
14.0

ความถี่
14

%
15.1

ความถี่
48

%
51.6

47

50.5

35

37.6

11

11.8

0

0

0

0

93

100

3

3.2

3

3.2

16

17.2

47

50.5

24

25.8

93

100

5

5.4

13

14.0

14

15.1

30

32.3

31

33.3

93

100

2

2.2

5

5.4

27

29.0

34

36.6

25

26.5

93

100

14

15.1

46

49.5

12

12.9

18

19.4

3

3.2

93

100

66

71.0

23

24.7

2

2.2

2

2.2

0

0

93

100

7

ความถี่ %
93 100
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สวนที่ 3 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักวิจัย
1. อะไรคือปจจัยสําคัญตอการสรางเครือขายพันธมิตรระหวางองคกรในความคิดเห็นของทาน
ความสําคัญอันดับ 1 ความสําคัญอันดับ 2
ขอ
ปจจัย
ความถี่
%
ความถี่
%
1
ความไววางใจระหวางผูนําองคกร
36
38.7
25
26.9
2
ภาพลักษณดานความมั่นคงขององคกร
5
5.4
7
7.5
3
การไดรับขอมูลขาวสารของแตละองคกร
3
3.2
12
12.9
4
การทําสัญญา/ขอตกลง
1
1.1
0
0
5
ความโดดเดน / ความเชี่ยวชาญเฉพาะขององคกร
0
0
5
5.4
6
การมีเวทีพบปะสรางความสัมพันธอยางตอเนื่อง
40
43.0
24
25.8
7
การมีผูประสานงานกลางที่เปนที่ยอมรับนับถือ
7
7.5
17
18.3
8
อื่นๆ
1
1.1
0
0
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8

ปจจัย
ความไววางใจระหวางผูนําองคกร
ภาพลักษณดานความมั่นคงขององคกร
การไดรับขอมูลขาวสารของแตละองคกร
การทําสัญญา/ขอตกลง
ความโดดเดน / ความเชี่ยวชาญเฉพาะขององคกร
การมีเวทีพบปะสรางความสัมพันธอยางตอเนื่อง
การมีผูประสานงานกลางที่เปนที่ยอมรับนับถือ
อื่นๆ

ความสําคัญอันดับ 1
ความถี่ คะแนน
36
108
5
15
3
9
1
3
0
0
40
120
7
21
1
3

ความสําคัญอันดับ 3
ความถี่
%
12
12.9
10
10.8
13
14.0
7
7.5
11
11.8
13
14.0
21
22.6
3
3.2

ความสําคัญอันดับ 2
ความถี่ คะแนน
25
50
7
14
12
24
0
0
5
10
24
48
17
34
0
0

ไมระบุ
ความถี่
%
20
21.5
71
76.3
65
69.9
85
91.4
77
82.8
16
17.2
48
51.6
89
95.7

รวม
ความถี่
93
93
93
93
93
93
93
93

%
100
100
100
100
100
100
100
100

ความสําคัญอันดับ 3
ความถี่ คะแนน
12
12
10
10
13
13
7
7
11
11
13
13
21
21
3
3

8
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ปจจัยสําคัญตอการสรางเครือขายพันธมิตรระหวางองคกรในความคิดเห็นของทาน (เรียงลําดับตามคะแนน
ที่ถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญ)
ความสําคัญอันดับ 1 ไดแก การมีเวทีพบปะสรางความสัมพันธอยางตอเนื่อง
ความสําคัญอันดับ 2 ไดแก ความไววางใจระหวางผูนําองคกร
ความสําคัญอันดับ 3 ไดแก การมีผูประสานงานกลางที่เปนที่ยอมรับนับถือ
ความสําคัญอันดับ 4 ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารของแตละองคกร
ความสําคัญอันดับ 5 ไดแก ภาพลักษณดานความมัน่ คงขององคกร
ความสําคัญอันดับ 6 ไดแก ความโดดเดน / ความเชี่ยวชาญเฉพาะขององคกร
ความสําคัญอันดับ 7 ไดแก การทําสัญญา/ขอตกลง

2-9

ขอ 3 กรอบการปฏิบัตงิ านสรางเครือขายพันธมิตรที่ทานคิดวาเหมาะสมในความคิดเห็นของทาน
ควรมีขั้นตอนไดแก
ลําดับที่
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเด็น/เนื้อหา
ขั้นตนของการวิจัย
สรางความเขาใจ พบปะผูน ํา สรางความไวเนื้อเชื้อใจ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเรียนรูรวมกันระหวางกลุมองคกร สรางกรอบคิด
จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรูผนู ําองคกร / สรางความเขาใจ / กระตุนคานิยม
สหกรณ/ประชุมกลุมยอย
การศึกษาสถานการณและบทบาทการดําเนินงานเบื้องตน
สํารวจกลุมเปาหมาย องคกร / กลุม / ชุมชน ในหมูบาน ตําบลและหมูบาน
ตําบลและอําเภอ
สรางศรัทธาปณิธาน(ความตั้งใจ)ใหเกิดกอน
ขั้นดําเนินการวิจัย
เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ / วิเคราะห / กําหนดพื้นที่ / ผูนําองคกรเปาหมาย
เปดเวทีตลาดนัดขอมูล
วิเคราะหจดุ เดน จุดดอย โอกาส อุปสรรคของแตละองคกร(SWOT)
รวมวางแผน ประชุม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
จัดเวที/รวมคนหาปญหา / แนวทางการเชื่อมโยง / วางรูปแบบเครือขาย
การไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ
เครือขายมีกจิ กรรมโดยกําหนดเปนแผนการดําเนินงานกลุมมีแผนทิศทางการ
พัฒนากลุม
การพัฒนาและขยายผลของเครือขายสูความเขมแข็ง
รวมประชุม สรางความเขาใจ และความมั่นใจ
การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินของกลุม /วัตถุประสงคเครือขาย / กําหนด
กิจกรรมนํารอง / วางรูปแบบ /องคกร ที่เปนสมาชิกของเครือขาย
กลุมสมัครใจรวมกันเปนเครือขายประสานเชื่อมโยงเครือขายกับ
กลุมเปาหมาย
การสรางรูปแบบเครือขาย และกิจกรรมที่เหมาะสมกับธรรมชาติ
กระตุนเครือขายใหขับเคลื่อนจนกวากลุมมีวิวัฒนาการตนเองไดเขมแข็ง
คนหาศักยภาพของกลุม

ความถี่
34
27
20
13
6
30
23
19
16
15
15
15
14
14
13
12
10
9
2-10

ขอ 3 กรอบการปฏิบัตงิ านสรางเครือขายพันธมิตรที่ทานคิดวาเหมาะสมในความคิดเห็นของทาน
ควรมีขั้นตอนไดแก (ตอ)
ลําดับที่
14
15
16
17
18
19

ประเด็น/เนื้อหา
การติดตอสรางความเขาใจในการปฏิบัตกิ าร
การริเริ่มและดําเนินการกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง และกําหนดเครือขาย
เพื่อสรางความเข็มแข็งของเครือขาย
การมีผูประสานงานกลางที่เปนที่ยอมรับนับถือและเปนทีมสอดรับกับองคกร
เครือขาย
รวบรวมกลุมที่แสดงความสนใจทีจ่ ะเขารวมเครือขาย สรางกระบวนการ
ตอเนื่อง
ดําเนินการตามแผนและการหนุนเสริมของทีมวิจัย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเมินผล,สรุปปรับปรุงแกไข และกําหนดแผนในอนาคตตอไป

ความถี่
8
8
6
5
33
44
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยในระดับทีมวิจัยจังหวัด
ลําดับที่
ประเด็น
1
ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรม / โครงการ / แผนงานของเครือขายใน
ชุมชนที่เกิดขึ้น สรางความเขาใจ การจัดเครือขายพันธมิตรและการหนุนเสริม
ความเขมแข็ง และขยายกิจ กรรมการเชื่อมโยง และกลุมองคกรและมีก าร
เรียนรูมากขึ้น
2
ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง และทําความเขาใจถึงความจําเปนของโครงการ
ในทุกระดับ เพื่อกอใหเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการเรียนรู เพื่อสราง
เครือขายคุณคาของกลุม / องคกร ในพื้นที่จังหวัดการทํางานรวมกันระหวาง
นักวิชาการ นักวิจัยมืออาชีพ กับสวนอื่นควรปรับแนวคิดทัศนคติใหเขากัน
ใหไดมากที่สุด
3
เปนแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณกับขยายเครือขายใหเปนรูปธรรม
มากขึ้นจากเครือขายเดิมที่มีอยูแลว
4
ทีมวิจัยควรประกอบไปดวย จากทุกภาคสวน เชน นักวิจัยในพื้นที่,
นักวิชาการ, ภาคประชาชน, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
เปนตน และควรเพิ่มบทบาทหนาที่ของทีมประสานงานกลางใหมากขึ้น
5
ระยะเวลา 1 ปสําหรับการวิจัยพื้นทีจ่ ังหวัด ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายอาจจะ
ไมครบถวน ละเอียดเพียงพอ พลังความเขมแข็งของสหกรณ/องคกรยังไม
เชื่อมโยงอยางจริงจัง ควรที่จะมี Phase วิจัยครั้งตอไปและใหงบประมาณ
สนับสนุน
6
สงเสริมองคความรูตางๆ ดานการตลาดโดยเฉพาะการทําการคากับหางขนาด
ใหญ ตลาดในพื้นทีจ่ ังหวัดตางๆ (กระจายตลาด) และการคาตางประเทศ
สํารวจความตองการผลิตภัณฑของเครือขาย (เนน 4 P: Product, Promotion,
Price, Place)
7
มีการวางแผนงานและการมอบหมายงานใหชัดเจนพรอมกรอบเวลาการ
ทํางาน
8
ควรสนับสนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณในจังหวัด โดยการขยายเครือขาย
และสนับสนุนการดําเนินงานในลักษณะของธุรกิจ เชน การพัฒนาดานการ
เพิ่มมูลคา (Value add), การเสริมดาน Logistics ฯลฯ

ความถี่
24

10

6
5

5

3

3
2
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยในระดับทีมวิจัยจังหวัด (ตอ)
ลําดับที่
ประเด็น
9
ตั้งคณะทํางานประสานงานสรางเครือขายพันธมิตรโดยสํานักงานสหกรณ
จังหวัดตอยอดจากทีมวิจัยจังหวัด ตั้งงบประมาณสนับสนุนงานวิจยั สหกรณ
ทุกจังหวัด จากกรมสงเสริมสหกรณระยะดําเนินการ 3 ป
10
ควรมีเวทีใหสหกรณ/กลุม ไดมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมแกไข
ปญหาอุปสรรค กันอยางตอเนื่องตรงกับความตองการที่แทจริงของกลุม/
สหกรณ
11
ควรสรางทีมงานวิจัยในระดับจังหวัดใหเขมแข็ง
12
จิตวิญญาณของนักพัฒนาเพื่อใหกอใหเกิดความรูค วามเขาใจของ
กระบวนการเรียนรู เพื่อสรางเครือขายคุณคาของคนในองคกรในพืน้ ที่
จังหวัด
13
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อสรางระบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
หนวยสหกรณตางๆ ตลอดจนเชื่อมโยงขยายเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับเครือขาย
14
ความหลากหลายขององคความคิด ตองมีการเรียนรูและสรางความเขาใจ
รวมกันกอน และยอมรับความจริงที่เปนอยู การตอยอดโครงการ จะนําเขาสู
กิจกรรมปกติ และสนับสุนนใหเครือขายชุมชนไดรวมพลังความคิด
สรางสรรค และดําเนินการรวมกับทองถิ่นในระดับการปฏิบัติการได
15
สรางเครือขายสหกรณฯ ใหไดเปนรูปธรรม
16
จิตวิญญาณของนักพัฒนาและทุมเทเพื่อผลสําเร็จ
17
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางระบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
หนวยสหกรณตางๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงขยายเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับเครือขาย
18
นําขอมูลงานวิจัยทั้งหมดทั้งกลุมองคกร มาดําเนินการพัฒนาตอยอดรวมกับ
องคกรในพื้นทีจ่ ังหวัด ทําการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งตอไป
โดยเฉพาะการประสานงานกับผูว า CEO ใหการหนุนเสริมตอไป และหนุน
ใหกลุมที่เขมแข็งชวยเหลือกลุมที่ออนแอกวาใหรว มในขบวนการ
19
การผลักดันใหการดําเนินงานกับเครือขายพันธมิตรสามารถดําเนินกิจกรรม
ทางเครือขายสามารถชวยเหลือเชื่อมโยงเปนรูปธรรม

ความถี่
2

2

2
2

2

2

2
2
2

1

1
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยในระดับทีมวิจัยจังหวัด (ตอ)
ลําดับที่
20
21
22
23
24

ประเด็น
ควรมีการตอยอดเจาะลึกเฉพาะเครือขายที่ดีเดนหรือเรื่องที่สําคัญๆ
ควรจัดทําจังหวัดที่ยังเหลืออยู
ใหการอบรม สัมมนารวมกันของทุกสหกรณ
ทีมนักวิจัยจะเริ่มถอยออกมา และอยูเปนพี่เลี้ยงอยูจะทําใหเครือขายมีอิสระ
ในการประชุมและเสนอแนวคิด
นําขอมูลกับผลการดําเนินการวิจัยมาประยุกตใชกับนําหนวยงานภาครัฐกับ
เอกชนกับสหกรณการเกษตรที่ยังไมไดเขามามีสวนรวมใหตระหนักและให
ความสําคัญกับการพัฒนาการสหกรณ

ความถี่
1
1
1
1
1

ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยในระดับทีมประสานงานกลาง
ลําดับที่
ประเด็น
1
การประสานงาน การติดตามประเมินผล ความกาวหนางานวิจัย เปาหมาย
งานวิจัยตองชี้แจงเพื่อใหเขาใจตรงกัน
2
จัดใหมกี ารประสานงานระหวางสวนกลาง และจังหวัดหรือเชื่อมพบปะกับ
องคกรเครือขายแตละจังหวัดดวย และขอใหดําเนินการวิจยั พัฒนาขบวนการ
สหกรณ ตอไปอีกสัก 2 ป เปนอยางนอย
3
ใหคําปรึกษา,สรางองคความรูและสรางเวที การพัฒนาองคความรู
4
ควรหนุนเสริมในเรื่ององคความรูจ ากภายนอกที่เครือขายในพื้นที่ตองการ
5
ใหการสนับสนุนในเชิงวิชาการและในเชิงการทําวิจัย นําเสนอเผยแพรกับ
องคกรอื่นๆ สาธารณะชนตอไป
6
ควรมีการขออนุมัตกิ ับหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหบุคลากรที่ทางราชการ
โยกยาย สามารถกลับไปชวยเหลืองานวิจัยไดเต็มเวลา
7
การสื่อสารองคความรูใ หมๆ และขยายการแลกเปลี่ยนในการเรียนรูใ นหมู
นักวิจัยตางพืน้ ที่เพื่อความหลากหลายขององคความรู
8
จัดกระบวนการและพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักวิจัยติดตามผลการ
ดําเนินงานและเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานขององคกรเครือขาย
9
วิจัยเรื่องการอยูร อดของชุมชน,เรื่องสรางอุปนิสัยของชุมชน

ความถี่
8
5

4
4
4

3
3
4
2
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยในระดับทีมประสานงานกลาง (ตอ)
ลําดับที่
ประเด็น
10
ควรทําความเขาใจวัฒนธรรมองคกรแตละองคกร เพื่อใหเกิดการทํางานที่
ชัดเจนขึน้ เนื่องจากทางองคกรมองไมเห็นถึงความสําคัญเลย ไมใหความ
รวมมือโดยเฉพาะในระดับจังหวัด
11
การสื่อสารองคความรูใ หมๆ และการเลกเปลี่ยนเรียนรูในหมูนักวิจัยตางพื้นที่
เพื่อความหลากหลายขององคความรู
12
การประสานงาน เปาหมาย งานวิจยั ตองชี้แจงเพื่อใหเกิดความเขาใจสามารถ
ทําใหตอบโจทยได ทําใหทีมวิจัยสามารถเดินไดอยางถูกตอง
13
เพิ่มประเด็นวิจยั และพัฒนา ใหชุมชนไดประโยชนจากงานวิจัยทั้งทางตรง
และทางออม
14
ควรมีโครงการตอเนื่อง ขยายผลขอคนพบที่เปนเครือขายคุณคากระจายไปสู
พื้นที่ที่มีบริบทคลายกัน
15
มีการพบปะกับทีมวิจยั จังหวัดมากขึ้น เพื่อใหคําแนะนําหรือถายทอดขอมูล
หรือประสบการณที่พบจากทีมอื่น โดยการวิจยั แบบมีสวนรวม (PAR) จะ
เปนประโยชนในการดําเนินงานมากขึน้
16
สรางองคความรู- การจัดการความรูของสํานักงานสหกรณจังหวัด
17
ใหการสนับสนุนกับการวางกรอบในการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
ขบวนการสหกรณใหสอดคลองและตอเนื่องจาก ป 2549
18
มีการติดตออยางตอเนื่อง และลงไปสัมผัสงานวิจัย ไมควรอยูสวนกลางเพียง
อยางเดียว จะไดทราบปญหาของโครงการวิจยั ในแตละชุดโครงการ และ
สามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที
19
ขยายโครงการเพิ่มขึ้นในพื้นที่เปาหมายใหม ควรเปนพื้นทีจ่ ังหวัดเปาหมาย
20
หัวหนาโครงการนาจะเปนคนในพื้นที่ เพราะสามารถทุมเทกับงานได ใน
สวนกลางนาจะมีการหนุนเสริมในพื้นที่บางเพื่อกระตุนการทํางานในพื้นที่
และพัฒนาโจทย
21
พยายามนําปญหาที่แทจริง เสนอเพื่อแกไขนําวิชาการที่เปนประโยชนเสนอ
เขาโครงการ
22
การอบรมเพื่อเสริมสรางความรูและเทคนิคกระบวนการทํางานใหนกั วิจัย
ควรจัดใหมีมากกวานี้ รวมทั้งจัดตั้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัย
จังหวัดตางๆ เพิ่มมากขึ้น

ความถี่
2

2
2
2
2
2

2
1
1

1
1

1
1
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยในระดับทีมประสานงานกลาง (ตอ)
ลําดับที่
ประเด็น
23
จัดกลุม Cluster เครือขายคุณคาที่มีสินคา / บริการ พัฒนาหวงโซทางธุรกิจ
โดยจัดวางระบบให และสรุปผลการดําเนินงานในลักษณะการพัฒนา
เครือขายคุณคาเพิ่มขึ้น
24
ควรมีความรูพนื้ ฐานทางสหกรณ และปฏิบัติงานอยูในชุมชนโดยมีพี่เลี้ยง
ทั้งนี้ไดประสานความรวมมือกับ อบจ. สนับสนุนโครงการ “คลังสมอง” ให
เปนวิทยาการเสริมความรูก ิจการสหกรณในโรงเรียนและชุมนุม
25
กําหนดแนวทางวิจัยรวมกันระหวาง จังหวัด, สวนกลาง, ทีมวิจัยจังหวัด

ความถี่
1

1

1
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยในระดับตัวนักวิจัย
ลําดับที่
ประเด็น
1
พัฒนางานวิจัยตอไปอยางสรางสรรคและเปนประโยชนตอ สังคม
2
3
4

5

6
7
8

พัฒนาดานการเขียนรายงานทางวิจยั และมีความรู ประสบการณ และความ
ชัดเจนมากขึ้น พัฒนาตัวเองมากขึน้ ทุมเทมากขึ้น
โครงการใหมๆ นีจ้ ะชวยยกระดับความเปนอยูของสมาชิก
ควรดําเนินการตอเนื่อง เพราะเปนคนในพื้นที่ และเห็นคุณคาของการ
ดําเนินงาน ตองมีการสรางสัมพันธกนั อยางตอเนื่องระหวางสวนกลาง และ
ทีมวิจัยจังหวัด
นําขอเสนอแนะที่ไดจากการดําเนินการวิจัยมาวิเคราะหและวางแผนรวมกับ
เครือขายฯ เพื่อวางแผนหาแนวทางในการดําเนินงานรวมกันเพื่อดําเนิน
กิจกรรมที่ตอยอดจากเดิม
ควรมีการเสริมความรูดานการวิจัยใหมากขึ้น และมีความชัดเจนในการลง
ทํางานในพืน้ ที่มากกวานี้
การใหหลักทฤษฏีเกี่ยวกับการวิจัย ควรสังเคราะหแนวทางการวิจัยเชิงลึก
หนุนเสริมรากหญา ภารกิจหลักของสังคม การอยูรว มกัน การสงเสริมในการ
คิดคาดการณไวลวงหนา ทิศทาง และการนําทรัพยากร มนุษย และ
ทรัพยากรธรรมชาติ กอใหเกิดประโยชนกับชุมชน กิจการ องคกร และ
ประเทศ

ความถี่
6
5
4
4

4

3
3
3
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยในระดับตัวนักวิจัย (ตอ)
ลําดับที่
ประเด็น
9
การตอยอดในเรื่องนี้ จะทําใหผูวจิ ัยมีความเชี่ยวชาญ มีเทคนิค สามารถสราง
องคความรูได ตองเรียนรูและพัฒนากรอบการคิด วิเคราะหดานวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น การทํางานอยูบนพื้นฐานประสบการณเดิม
10
ตองเขารวมทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง กลาที่นําเสนอขอมูลและปญหาตางๆ
เขาสูขบวนการ
11
ผลักดันยุทธศาสตรการเชื่อมโยงขอมูล ขาวสาร จากตัวแทนเครือขายไปสู
สมาชิกของกลุมตางๆ (อาจเรียกวา มวลชนเครือขาย ตองหาทางเชื่อมโยงการ
เรียนรูสูมวลชนเครือขายใหได)
12
ตองวางแผนใหสามารถใชประโยชนตอการจัดเวทีใหไดประโยชนมากขึ้น
ในคาใชจายที่ไมมาก ฯลฯ
13
ในสวนที่ทําอยูแลวใหมีการดําเนินการตอ เมื่อในการสรางเครือขายตอเนื่อง
ยั่งยืน และมีการขยายผลตอไปเพื่อใหครอบคลุมทั้งพื้นที่
14
งานวิจัยและการสรางเครือขายถือเปนงานใหม และตองใชเวลาในการศึกษา
และรวมงานมากกวานี้
15
พัฒนาทักษะเรื่องการทําวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหมากขึ้น
16
งานวิจัยของ สกว. สราง Learning Process แตการ Change Thinking System
ไมเกิดในตัวนักวิจัย
17
Initiative thinking to word Innovation สําหรับนักวิจัย / ผูป ระสานโครงการ
ไมเกิด ทําให Present ที่เกิดขึ้นมองไมออกวาจะสราง Researcher อยางไร ได
แค KM เทานั้น
18
พัฒนาคน (สมาชิก) โครงการฝกอบรม ทําความเขาใจ (ใหเขาใจและปฏิบัติ
อยางแนๆ ไมใช “ไฟไหมฟาง”)
19
คนหากรอบแนวคิดใหมในการเชื่อมโยงเครือขาย
20
ผลักดันยุทธศาสตรการเชื่อมโยงขอมูล ขาวสาร จากตัวแทนเครือขายไปสู
สมาชิกของกลุมตางๆ (อาจเรียกวา มวลชนเครือขาย ตองหาทางเชื่อมโยงการ
เรียนรูสูมวลชนเครือขายใหได)
21
สรางนักวิจัยในพื้นทีใ่ หมากที่สุด เนื่องจากจะสามารถทําใหชุมชนสามารถที่
จะวิเคราะหตัวเองได

ความถี่
3

3
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2

2
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ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอด การดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยในระดับตัวนักวิจัย (ตอ)
ลําดับที่
ประเด็น
22
เมื่อมีโครงการสรางเครือขายแลว มีการประชุมระหวางองคกรแลว หาขอมูล
ขาวสารเพื่อที่จะสรางเครือขายในมุมมองใหกวางๆ หากความพรอมทุกๆ
องคกร คาดหวังวาเครือขายนั้นจะสําเร็จอยางแทจริง
23
ตัวนักวิจยั คงดําเนินการอยางตอเนื่อง เพราะเปนคนในพื้นที่และเห็นคุณคา
ของการดําเนินการ
24
ควรจะไดรับงบประมาณในการวิจยั ตอยอดเพื่อใหเครือขายที่ไดรวมกันสราง
ขึ้นในระดับประชาชน มีความเขมแข็งมากขึ้นโดยใหเปนทีมวิจัยทีใ่ หการ
สนับสนุนและใหขอเสนอแนะแกเครือขายในอีกระยะหนึง่
25
ควรจะมีการสงเสริมความรูดานงานวิจัยใหมากขึน้ และมีความชัดเจนในการ
ลงทํางานในพื้นที่มากกวานี้
26
ตองมีเวทีพัฒนาโครงการใหมากกวานี้ เพื่อเปาหมายและโจทยวิจัยจะได
ชัดเจน
27
การทบทวนบทบาทเครือขายผานพันธมิตรที่ลมเหลว เพื่อสรางระบบ
เครือขาย
28
คนควาหาทางที่จะพัฒนา “ศรัทธา” ตออุดมการณสหกรณ
29
ตองพยายามประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่อยูเบื้องหลังการจัดตั้งองคกร
ชุมชน และหาทางใหเจาหนาที่ตางหนวยงาน หันหนามาทํางานรวมกัน
30
ตองทําความเขาใจ และชี้แจงหนวยงานใหชัดเจน เพื่อใหยอมรับการทํางาน
วิจัย และเอื้อตอการทําวิจยั ใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวง และไมเปน
ปญหาสําหรับงานประจําอยู
31
ตองการใหมกี ารสรางเครือขาย ในดานการจัดจําหนาย ในระดับจังหวัดและ
ระดับภูมภิ าคตอไป
32
การทํางานนี้ตองวางอยูบนพืน้ ฐานความเชื่อมั่นวาชาวบานและชุมชนมี
ศักยภาพ สามารถนําเองได ผูวจิ ัยเปนเฉพาะตัวเสริม ซึ่งจะเปนเรื่องที่ตอง
สอนใหนักวิจัย “เปดใจรับความจริง” และสอนวิธีการทํางานรวมกันกับ
ชุมชนโดนเฉพาะกรณีของนักวิจัยจากสวนกลาง (อาจารย/ขาราชการ)

ความถี่
2

2
2

2
2
1
1
1
1

1
1
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ประมวลกิจกรรมการหนุนเสริมจากทีมประสานงานกลาง
พิธีลงนามความรวมมือการดําเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด”
วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2548
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

รองศาสตราจารย ดร. วิ โ รจ อิ่ ม พิ ทั ก ษ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ร ว มลงนามกั บ
ศาสตราจารยป ยะวัติ บุญ หลง ผูอํานวยการสํานัก งานกองทุน สนั บสนุ นการวิ จัย ในพิธีล งนามความรว มมือ การดําเนิ น
โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้ นที่ 36 จังหวัด ” เพื่อต อยอดและขยายองคความรูจากงานวิจั ยสหกรณ
ตลอดจนเชื่อมโยงและสรางเครือขาย ซึ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สนับสนุนในการวิจัย ฯ จํานวน 40 ลานบาท
เพื่อดําเนินการในพื้นที่ 36 จังหวัด ภายในระยะเวลา 1 ป โดยรองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูประสานงานโครงการวิจัยฯ นี้
เมื่อวันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2548 ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การประชุมโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ครั้งที่ 1/2548
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2548 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย ภั ท ราวาท ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ
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 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อหารือในเบื้องตน
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รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท เปนผูประสานงานของโครงการวิจัยฯ ไดกลาวเปดการประชุมและกลาวถึงประสบการณ
จากบทเรียนชุดวิจัย 9 จังหวัดที่ผานมา พรอมทั้งชี้แจงความเปนมาของโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่
36 จังหวัด” และทีมประสานงานกลางจะจัดเวทีขึ้นในชวงเดือน กรกฎาคม 2548 เพื่อสรุปสังเคราะหจากบทเรียนชุดวิจัย 9
จังหวัด ในชวงบายจะเปดตัวชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ดวยการนําเสนอทีมงาน 36
จังหวัด ตอผูเขารวมประชุมซึ่งมาจากกลุมองคกร/ประชาชน

การประชุมชี้แจงโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด”
วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2548 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม ชั้น 1 สํานักถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ ถ.พิชัย เทเวศร กรุงเทพฯ

รศ.จุ ฑาทิ พย ภัทราวาท ผู อํานวยการสถาบั นวิชาการดานสหกรณ มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร และผู
ประสานงานกลางโครงการวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ใหกับ
ทีมวิจัยในสวนที่เกี่ยวของกับกรมสงเสริมสหกรณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และขบวนการสหกรณ ใน
วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2548 ระหวางเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 1 สํานักถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ ถ.พิชัย เทเวศร กรุงเทพฯ เพื่อการเตรียมความพรอมของทีมวิจัย ซึ่งมี ผูเชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง
และ อ.ดร.สยุมพร โยธาสมุทร ผูชวยผูประสานงานกลางโครงการวิจัยฯ
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การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ ที่ 36 จังหวัด”
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2548 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ หองประชุมสุธรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร บางเขน

บรรยากาศภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36
จังหวัด เนื่องดวยสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับมอบหมายจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิ จัย (สกว.) และศู น ยอํ า นวยการต อต า นความยากจนแห งชาติ (ศตจ.) กระทรวงมหาดไทย ให เ ปน ผู ดํ า เนิ น การ
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางเครือขายพันธมิตร ระหวาง
กลุม/องคกรประชาชน และสหกรณในพื้นที่จังหวัด โดยมีผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการประมาณ 500 คน
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2548 ระหวางเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม สุธรรม อารีกุ ล
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร บางเขน
พล.ต.อ.ดร.ชิ ด ชั ย วรรณสถิ ต ย รองนายกรั ฐ มนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปดโครงการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนาขบวนการสหกรณ/กลุมองคกรประชาชนใน
พื้นที่ 36 จัง หวัด” และบรรยายพิเศษในหัว ขอเรื่อง “ นโยบายการตอตาน
ความยากจนของประชาชน”

ภาคบา ย สถาบัน วิชาการด านสหกรณ ไดจั ด
ให มี ก ารประชุ มผู เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ สร า งความเข า ใจใน
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/องค กรประชาชน โดยแตละกลุมใชเครื่องมือแตกตา งๆ กันไป ซึ่งเปน การเปดวิ สัยทั ศน วางกรอบแนวคิดใน
งานวิจัย เพื่อเปนการมองระบบการจัดการอยางมีระบบ

หลั งจากการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ ก ารได เ สร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว ได มีก าร
ถ า ยรู ป รวมผู เ ข า ร ว มทั้ ง หมดไว เ ป น เกี ย รติ เ นื่ อ งจากถื อ เป น การเริ่ ม เป ด
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด

ทา ยสุ ดในวั นเสาร ที่ 27 สิ งหาคม 2549 ไดมีการบั นทึ กสั ญญาข อตกลงระหวา งสถาบัน วิชาการดา นสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในนามรศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ กับหัวหนาทีมวิจัย
จังหวัดทั้ง 36 จังหวัด ที่จะรวมกันทํางานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด
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การประชุมโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” (ทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดปตตานี)
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา 08.30 – 10.00 น.
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

สถาบั น วิ ชาการด านสหกรณ มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร จัด การประชุ ม โครงการวิ จั ย “การพั ฒ นา
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” (ทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดปตตานี) ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2548 ระหวางเวลา
08.30 – 10.00 น. ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทีมวิจั ยจังหวัดป ตตานีขอนํ าเสนอ(ร าง)รายงานความก าวหนาในระยะที่ 1 ตอ ทีมประสานงานกลาง
ก อ นที่ จ ะถึ ง การประชุ ม นํ า เสนอรายงานความก า วหน า ครั้ ง ที่ 1 รอบที่ 1 จริ ง ในวั น ที่ 22-23 ธั น วาคม 2548 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท และผูเชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง ทีมประสานงานกลาง ให
ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของทีมวิจัยจังหวัดปตตานี และรวมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานวิจัย

การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุม ชั้น 2 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัด
ประชุม เชิงปฏิ บัติการ เพื่อกํ าหนดกรอบทิศ ทางการดําเนิ นงานธนาคาร
หมูบานตามแนวพระราชดําริ ในวัน พฤหั สบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2548
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น 2 สหกรณ อ อมทรั พ ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ซึ่งจัดเปนกลุมสหกรณภาคประชาชนที่
มีก ารดํา เนิ นงานในระดั บแนวหน า ของชุ มชนองค กรหนึ่ ง มี ผู เข า ร ว ม
ประชุมทั้งสิ้น 53 คน ซึ่งเปนผูนําของธนาคารหมูบานจากหลายๆ จังหวัด
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การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
มีจุดมุงหมายเพื่อเปดวิสัยทัศน การพัฒนาการดําเนินการธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริแกผูนําธนาคารหมูบานฯ
ตลอดจนการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการวางกรอบทิศทางการดําเนินงานธนาคารหมูบานฯ เพื่อใหผูนําไดนําไปใช
ในการบริหารจัดการธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ อยางถูกตองเหมาะสมตอไป และสามารถตกผลึกกลายเปนมติ
KU HOME สาระสําคัญ คือ “ใหสถาบันวิชาการดานสหกรณเปนแมขายทางวิทยาการแกธนาคารหมูบาน”

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

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ในวันศุกร ที่
25 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ หองประชุม สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท และ ผูเชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง ทีมประสานงานกลางของโครงการวิจัย
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดเวทีการ
แลกเปลี่ ยนเรีย นรูข องข า ราชการกรมสงเสริ มสหกรณ ในโครงการฯ เพื่ อสร างความเข า ใจและความรว มมือ ใหค วาม
สนับสนุนการวิจัยระหวางผูรับผิดชอบงานโครงการวิจัย และผูปฏิบัติงานการสงเสริมสหกรณ ซึ่งมีสวนสําคัญยิ่งที่จะชวย
ผลักดันใหงานโครงการวิจัยประสบผลสําเร็จ
ที มประสานงานกลางของโครงการฯ ได เ ชิ ญ ที ม วิ จั ย จั ง หวั ด
ปตตานีมาบรรยายเรื่อง “ไดอะไรจากการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ
ในจังหวัดปตตานี” โดย คุณนอรดีน เจะแล หัวหนาทีมวิจัยจังหวัดปตตานี
ซึ่งเปนขาราชการของกรมสงเสริมสหกรณ พรอมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการประชุมครั้งนี้
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ประชุมหารือโครงการ “สัมมนาการเชือ่ มโยงเครือขายตลาดขาวอินทรียพนั ธุผสมคุณธรรมแบบครบวงจร”
วันจันทร ที่ 19 ธันวาคม 2548
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
การประชุมปรึกษาหารือโครงการขาวคุณธรรม คุณพอวิจิตร บุญสูง
และคณะที ม งานโครงการฯ เข า มาปรึ ก ษาหารื อ เรื่ อ งโครงการจั ด ทํ า ข า ว
คุ ณ ธรรม กั บ รศ.จุ ฑาทิ พ ย ภั ท ราวาท ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ ช าการด า น
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เมื่อวันจัน ทร ที่ 19 ธันวาคม 2548 ณ หอ งประชุม 9 ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การประชุมโครงการนํารองบูรณาการจังหวัดเพื่อแกปญ
 หาความยากจน
วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2548 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร กรุงเทพฯ
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

หลั งจาก ดร.สีล าภรณ บัว สาย ได เป ดการประชุมปรึ กษาหารือ ครั้ งนี้ แล ว นัก วิจั ย ทั้ง 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

สถาบั น วิ ชาการด า นสหกรณ มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร ได จั ด การ
ประชุมนํ าเสนอรายงานความกาวหนาครั้ง ที่ 1 รอบที่ 1 โดยมี ทีมวิจัยจั งหวัดใน
โครงการเขารวม 18 จังหวัด ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2548 เวลา 08.00 – 16.45 น.
ณ หองนนทรี 1 ชั้น 4 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ชี้แจง
รายละเอียดในการนําเสนอรายงานความกาวหนา ประกอบดวยทีมวิจัยจังหวั ด
ป ต ตานี , สตู ล , พั ท ลุ ง , เชี ย งราย, ลํ า ปาง, อุ ต รดิ ต ถ , นครนายก, พิ ษ ณุ โ ลก,
นครศรีธรรมราช, อางทอง, กาฬสินธุ, กาญจนบุรี, ยโสธร, อุดรธานี, รอยเอ็ด,
นนทบุรี, อํานาจเจริญ และนครสวรรค

ที ม ประสานงานกลางของสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ ได ใ ห
ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็น ใหแกทีมวิจัยจังหวัด ไดนําไปปรับใชในการทํา
วิจัยของทีมตนเอง

นัก วิจั ยของแต ละทีมวิจั ยจั งหวั ด รว มแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ น
ประสบการณ ในการทําวิจัยในโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณใน
พื้นที่ 36 จังหวัด”

3- 8

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
สถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ จั ด ประชุ ม การนํ า เสนอรายงาน
ความกาวหนาครั้งที่ 1 รอบที่ 2 ในวันที่ 4-5 มกราคม 2549 เวลา 08.00 – 16.45 น.
โดยมีทีมวิจัยจังหวัดเขารวมการประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนา 18 ทีม ตอ
จากวั น ที่ 22-23 ธั น วาคม 2548 ณ ห อ งนนทรี 1 ชั้ น 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

การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารแนวทางการพัฒนาองคกรกลางของขบวนการสหกรณระดับชาติ
ภายใตการนําของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
“พัฒ นาระบบการสหกรณไ ทยกาวใหม ในทศวรรษที่ 10 นอ มใจถวายในหลวง”
วันศุกร ที่ 6 มกราคม 2549
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

พฯ

บรรยากาศในการลงทะเบียนในการประชุมใหญวิสามัญสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวัน
ศุกร ที่ 6 มกราคม 2549 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน ซึ่งได
มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ชุดใหม
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ท านสุ นั ย เศรษฐ บุ ญ สร าง กรรมการผู ชว ยรั ฐ มนตรี ป ระจํ ากระทรวง
เกษตรและสหกรณ ประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาองคกร
กลางของขบวนการสหกรณ ระดับ ชาติ ภายใตก ารนํ าของสัน นิ บาตสหกรณแ ห ง
ประเทศไทย “พั ฒ นาระบบการสหกรณ ไ ทยก า วใหม ในทศวรรษที่ 10 น อ มใจ
ถวายในหลวง”

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัท ราวาท ผูอํานวยการสถาบัน วิชาการดานสหกรณ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร
ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุด ที่ 21 เพื่อ ใหขอ เสนอแนะและขอ คิด เห็น
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาสหกรณตอไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานและชองทางการตลาดของกลุมสตรีสหกรณ”

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2549 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพย ชัน้ 2 อาคาร เค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย ภั ทราวาท ผู อํ านวยการสถาบั น วิ ชาการด านสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวเปดงานการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานและชองทางการตลาดของกลุมสตรี
สหกรณ” โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันพุธ ที่
18 มกราคม 2549 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพย ชั้น
2 อาคาร เค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มี ก ารบรรยาย เรื่ อ ง เพื่ อ กํ า หนดกรอบทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานและ
ชองทางการตลาดของกลุมสตรีสหกรณ โดย ผูเชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง
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การประชุมครั้ งนี้ มีผู เ ข า ร วมประชุ มจากผู แ ทนกลุ มสตรีส หกรณ ใ น
จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดที่มีผลผลิตดีเดน รวมประมาณ 50 คน

ในการจั ด ประชุ มครั้ งนี้ ได มีก ารนํ า เสนอสิ น ค า ของแต ล ะกลุ มสตรี
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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บนแผนดินทุรกันดาร

คือสถานฝกความเปนคน

การมาเยือนวัดปาสวนธรรมะรวมใจในครั้งนี้ของรองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท
ร อง อธิ ก า ร บ ดี ฝ า ย ท รั พ ย สิ น แ ล ะ
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการ
ด า นสหกรณ เนื่ อ งจากได เ ล็ ง เห็ น
ความสํ า คั ญ ของการจั ด ทํ า
โครงการเครื อขายคุณ คาขาวคุณ ธรรม
เ พื่ อ ช ว ย บ ร ร เ ท า ค ว า ม
เดื อ ดร อ นของชาวนาที่ ต อ งประสบ
ปญ หาการตลาดที่ ถูก เอารั ด
เ อ า
เปรี ย บจากคนกลางที่ ทํ า
หนาที่
การตลาด ซึ่ ง ในความเป น
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
รับประโยชนอยางที่ค วรจะเปน ทั้งหมดนี้เปนแรงบันดาลใจใหเกิดเวที
ระดมความคิดของกลุมชาวนาใน 6 อําเภอ คือ อ.เลิงนกทา อ.กุดชุม อ.
มหาชนะชัย อ.ปาติ้ว อ.เมือง อ.คําเขื่อนแกว ในครั้งนี้จนไดปฏิญญาชาวนา
ผูปลูกขาวคุณธรรมรวมกัน ซึ่งชาวนาที่เขาโครงการเครือขายคุณคาขาว
คุณธรรมตองลดอบายมุข 3 ขอ คือ ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ และตองไม
เลนการพนัน
ผลจากการระดมความคิ ด ในเวที ใ นครั้ ง นี้ มี ช าวนาสมัค รใจเข า ร ว ม
โครงการปลูก ขาวคุณ ธรรมจํานวนประมาณ 50 คน ซึ่งเห็น ชอบใหสร างเครื อขายพัน ธมิตรในลัก ษณะ
เครื อ ขา ยคุ ณ ค าเพื่อ หนุ น เสริ มการพัฒ นาระบบการผลิต ขา วอิ น ทรี ย ใ นหมู ชาวนาที่ สมั ค รใจ และได
มอบหมายใหแกนประสานในพื้นที่ ซึ่งประกอบดวย คุณนิคม เพ็ชรผา คุณสมศักดิ์ คุณพอวิจิตร บุญสูง
และพระคุณ เจ าพรหมมา สุภัทโท เพื่อเตรีย มกระบวนการรวมรวมและชี้แจงทําความเขาใจในเบื้องต น
เกี่ยวกับการประสานในพื้นที่ตอไป
ชี วิ ต ของชาวนาที่ มี ค วามเป น อยู อ ย า ง
พอเพียง ในฟารมทําไรนาสวนผสม สามารถ
ดําเนินชีวิตโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเอาชนะ
ความแหงแลง และกระแสแหงยุควัตถุนิยม
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การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร รุนที่ 1 ภาคใต
วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2549
ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
อธิ บ ดี ก รมส ง เสริม สหกรณ นายบุ ญมี จั น ทรวงศ กล าวเป ดงานการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร
รุนที่ 1 ภาคใต ในวันอั งคาร ที่ 31 มกราคม 2549 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซ า
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
วัตถุ ประสงคก ารประชุมเชิงปฏิบั ติก ารครั้งนี้ เพื่อ สรา งกระบวนการ
จัดการความรูเกี่ยวกับการพัฒนากลุมเกษตรกร และเพื่อสรางกระบวนการมีสวน
รวมในการกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร
สถาบันวิชาการดานสหกรณรวมกับกรมสงเสริมสหกรณ จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการขึ้น เพื่อเปดวิสัยทัศนการพัฒนาการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรแก
ผูนํ า ตลอดจนการสรา งกระบวนการมี ส ว นร ว มในการวางกรอบทิ ศ ทางการ
ดํา เนิ น งาน เพื่ อที่ จะใหผู นํ าได นํา ไปใชใ นการบริ ห ารจั ดการของกลุมรวมทั้ ง
หนวยงานที่เกี่ยวของจะไดทราบ ความตองการที่แทจริงของกลุมเกษตรกรและ
สามารถใหการสนับสนุนไดอยางเหมาะสมตอไป

การประชุมติดตามงานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ 2549 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

เมื่อวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ระหวางเวลา 14.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50
ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และผู ป ระสานงานกลางของโครงการวิ จัย การพัฒ นาขบวนการสหกรณในพื้น ที่ 36 จั งหวั ด ไดจั ด ประชุมติ ดตามงาน
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสุรียรัช อวนสกุล นักวิจัยของทีมวิจัย
จังหวัดกรุงเทพ และคณะทีมวิจัย เขารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พรอมทั้งรับขอเสนอแนะจากทีมประสานงานกลาง เพื่อ
นําไปปรับใชในการทําวิจัยของทีมวิจัยจังหวัดกรุงเทพมหานครตอไป
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การลงพื้นที่ของทีมประสานงานกลางติดตามงาน และหนุนเสริมการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดตราด

วันจันทร ที่ 13 กุมภาพันธ 2549
ณ อําเภอเมือง จังหวัดตราด
การลงพื้นที่ของทีมประสานงานกลาง ติดตามงาน และหนุนเสริมการ
พัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดตราด วันจันทร ที่ 13 กุมภาพันธ 2549
ณ อําเภอเมือง จังหวัดตราด
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย ภั ท ราวาท ผู อํา นวยการสถาบั น วิ ช าการด า น
ส ห ก ร ณ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได นํ า ที มประสานงานกลางลงพื้ น ที่
ติดตามงานและหนุ นเสริมการพัฒนาขบวนการสหกรณใ นพื้นที่จังหวัดตราด
โดยมี อ.พนัส ประดลชอบ หัวหนาทีมวิจัยและนักวิจัยใหการตอนรับ
ทีมวิ จัยจั งหวั ดตราด ไดส นทนากับ ทีมประสานงานกลางในเรื่อ ง
ความกาวหนาในการทํางานวิจัย รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการทําวิจัย โดยทีม
ประสานงานกลาง ใหขอเสนอแนะและแนวทางแกไขในการทํางานวิจัยของ
จังหวัดตราด

การประชุมติดตามงาน ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ ที่ 36 จังหวัด
วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ 2549
ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
การประชุ ม ติด ตามงาน ชุด โครงการวิ จั ย การพั ฒนาขบวนการ
สหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ 2549 ณ หองประชุม ชั้น
5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทีมวิจัยจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี อ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์
หัวหนาทีมวิจัยจังหวัดสมุทรสงคราม อ.ไพโรจน ลิ้มศรีสกุลวงศ นักวิจัย และ
อ.ชาญชัย เพ็ชรประพันธกุล นักวิจัย ประชุมปรึกษาหารือกั บ รศ.จุฑาทิพ ย
ภัทราวาท ผูประสานงานกลางของโครงการฯ ในการดําเนินงานของทีมวิจัย
จังหวัดสมุทรสงครามในระยะที่ 2 ในชวงเชา

ในตอนบาย ทีมประสานงานกลางของโครงการฯ ประชุมติดตาม
งานของทีมวิจัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อหนุนเสริมในการดําเนินงาน
การพัฒนาขบวนการสหกรณในระยะที่ 2
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ติดตามงานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอางทอง
วันศุกร ที่ 17 กุมภาพันธ 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม 204 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูประสานงาน
กลางโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด และอ.ดร.สยุมพร โยธาสมุทร ผูชวยผูประสานงาน
กลาง ติ ดตามงานโครงการวิจัย การพั ฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ จัง หวัด จันทบุรี และจัง หวัด อางทอง 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 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร “การจัดการความรู” (Knowledge Management) รุนที่ 1 - 3
การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร “การจั ด การความรู ” ( Knowledge
Management) รุนที่ 1 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2549 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ โดย
มี รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ กลาวเปดการ
ประชุมครั้งนี้

กิ จ กรรมฝ ก การถอดความรู จ ากการดู ภ าพยนตร ในการประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร “การจั ด การความรู ” (Knowledge Management) รุ น ที่ 2 วั น ที่ 6 - 7
กุมภาพันธ 2549 ณ หองแสงตะวัน ชั้น 8 โรงแรมแกนอินน จังหวัดขอนแกน
ผูเชี่ ยวชาญพิ เศษวรรณะ เสนทอง ผูชวยทีมประสานงานส วนกลางของ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวเปดงาน และบรรยาย
ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ในการประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร “การจั ด การความรู ” (Knowledge Management) รุ น ที่ 3 วั น ที่ 20-21
กุมภาพันธ 2549 ณ หองอาวมะขาม โรงแรมเอส.ที โฮเต็ล จังหวัดภูเก็ต
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โครงการ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การจั ด การความรู ” (Knowledge Management) ด ว ยที ม วิ จั ย ตาม
โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ/กลุมองคกรประชาชนในพื้นที่ 36 จังหวัด ไดมีความหลากหลาย ประกอบดวย
คณาจารยจากสถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน
แตละงานอาชีพนั้น แตกตางกันไป ความแตกตางเหลานี้ถาสามารถนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดรูปแบบใหเปนระบบ จะ
กลายเปนองคความรูใหม ที่มีคุณคายิ่งภายใตระบบการจัดการความรู
สถาบั นวิ ชาการดา นสหกรณโ ดยที มประสานงานส วนกลาง จึงได จั ดการประชุมเชิ งปฏิ บัติ การขึ้ น เพื่อ สร า ง
กระบวนการจัดการความรูของทีมวิจัย ที่จะสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการวิจัยตามโครงการฯ ใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ” รุนที่ 2

วันศุกร ที่ 24 กุมภาพันธ 2549 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ หองแสงตะวัน ชั้น 8 โรงแรมแกนอินน จังหวัดขอนแกน
สถาบั น วิ ชาการด านสหกรณ มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร ได จั ด การ
ประชุ มเชิ ง ปฏิบั ติ ก าร “เพื่ อกํ าหนดกรอบทิศ ทางการดํ าเนิ น งานของธนาคาร
หมูบ านตามแนวพระราชดําริ” รุน ที่ 2 โดย อ.วิโ รจน ศิริ อัฐ ไดก ลา วบรรยาย
ความเปนมาของธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ
เมื่อวันศุกร ที่ 24 กุมภาพันธ 2549 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ หองแสง
ตะวัน ชั้น 8 โรงแรมแกนอินน จังหวัดขอนแกน

รศ.จุฑาทิพ ย ภั ท ราวาท ผู อํา นวยการสถาบั น วิชาการดา นสหกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร บรรยาย “การกํ า หนดวางกรอบทิ ศ ทางการ
ดําเนินงานของธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ” มีผูเขารวมประชุมจาก
ธนาคารหมู บ า นในภาคอี ส าน จํ า นวน 92 คน และผู เ ข าร ว มประชุ มได ร ว ม
แลกเปลี่ยนองคความรู ในประเด็นตางๆ
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ภาคบ า ย ได มีก ารแบ งกลุ มออกเป น 2 กลุ ม เพื่ อ กํ า หนดกรอบทิ ศ
ทางการดําเนินงานของธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ โดยมี รศ.จุฑาทิพย
ภัทราวาท และอาจารยไพโรจน ลิ้มศรีสกุลวงศ เปนวิทยากรของแตละกลุม ซึ่ง
ผูเ ขา รว มประชุมได แสดงความคิด เห็ น และความตอ งการความชว ยเหลื อจาก
สถาบันวิชาการดานสหกรณ
หลั ง จากการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร คณะวิ ท ยากร
สถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ ไ ด รั บ เชิ ญ ให ไ ปดู ง าน โครงการพั ฒ นา
คุณธรรมแบบครบวงจรและยั่งยืน รุน ที่ 2 เพื่ อถวายเปน พระราชกุศ ลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมฉลองทรง
ครองสิริราชสมบั ติครบ 60 ป ณ ศูนย ปฏิบัติ ธรรมชมรมครอบครัว สีขาว
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลางและหัวหนาทีมวิจัย ครั้งที่ 1 “19 อรหันต”
วันที่ 1-2 มีนาคม 2549
ณ หองยูงทอง โรงแรม ทีเค. พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท อ.ดรสยุมพร โยธาสมุทร และ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง ทีมประสานงานกลางของสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ ใ นพื้ น ที่ 36 จั ง หวั ด ได ดํ า เนิ น การมาจนถึ ง ระยะที่ 2 แล ว ผู
ประสานงานใครขอเรียนเชิญหัวหนาทีมวิจัยเขารวมประชุมเพื่อระดมความคิด
และแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อตอยอดขยายผลการเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อแกปญหา
ความยากจน โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลางและ
หัวหนาทีมวิจัย ครั้งที่ 1 “19 อรหันต” ระหวางวันที่ 1-2 มีนาคม 2549 ณ หอง
ยูงทอง โรงแรม ทีเค. พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพฯ

หลังการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ ไดมีการประชุมนอกรอบ เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณงานวิจัยการเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตร และวางกรอบ
ทิศทางการขยายผลการเชื่อมโยงเครือขายเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ
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โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูบทบาทการดําเนินงานของ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2549
ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูบทบาทการดําเนินงานของ สสท.
วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2549 ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย
ทีมวิจัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร ภายใตโครงการวิจัย “การพัฒนา
ขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ไดสนใจศึกษาบทบาทของกลุมองคกร
พั น ธมิ ต รที่ มี ต อ สสท. นํ า มาสู ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย ในหั ว ข อ “การสร า ง
เครือขายคุณคา ระหวางสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย กับ กลุมองคกร
พันธมิตร” และเพื่อใหผูเกี่ยวของไดมีความรูความเขาใจในภารกิจและบทบาท
ของ สสท. มากยิ่งขึ้น จึงจัดเวทีการสรางเครือขายคุณคาเพื่อพัฒนา สสท.
โดยมีผูเขารวมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ประกอบดวย ทีมงานวิจัย
กรุงเทพมหานคร บุคลากรของ สสท. และผูทรงคุณวุฒิของสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การประชุมติดตามงานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ ที่จังหวัดอุตรดิตถ ในระยะที่ 2
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2549
ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

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 บ ดี ที่ 9 มี น าค ม 2 5 4 9 ณ ห อ ง ป ร ะชุ ม ชั้ น 5 อา ค าร ส าร นิ เ ท ศ 5 0 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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การประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2549 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM TOWER กรุงเทพฯ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดจัดใหมีการประชุม
หารือการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันศุกร ที่
10 กุมภาพันธ 2549 ที่ผานมา ที่ประชุมเห็นสมควรใหมีการประชุมเพื่อหารือ
ในรายละเอี ย ดเพิ่ มเติ ม เกี่ ย วกั บ การจั ด งานนี้ อี ก ครั้ ง ในวั น อั ง คาร ที่ 14
มีนาคม 2549 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห องประชุม 1 สํานัก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM TOWER กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารยจุ ฑาทิ พย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบัน วิชาการ
ดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับ เชิญเขา รวมการประชุมหารื อ
กรอบการจัดนิทรรศการของแตละหนวยงานในครั้งนี้

การประชุมทีมประสานงานกลางกับทีมวิจัยจังหวัดชลบุรี
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2549 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ หองประชุมสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประชุมทีมประสานงานกลางกับทีมวิจัยจังหวัดชลบุรี วันอังคาร
ที่ 14 มีนาคม 2549 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประชุ ม ติด ตามงานที ม วิจั ยจั ง หวั ดชลบุรี ชุ ด โครงการวิจั ย การ
พัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด โดยมี รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
และ อ.ดร.สยุมพร โยธาสมุทร ทีมประสานงานกลางของสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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การประชุมผูทรงคุณวุฒิ โครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ ที่ 36 จังหวัด”
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2549 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ หองนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
การประชุ มผู ทรงคุณ วุฒิ โครงการ “การพัฒ นาขบวนการสหกรณใน
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 รองศาสตราจารย จุ ฑาทิ พ ย ภั ท ราวาท ผู อํ านวยการสถาบั น วิชาการด า น
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูทรงคุณ วุฒิ ของโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณใน
พื้ น ที่ 36 จั ง หวั ด ” ได ใ ห ข อ แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของที ม
ประสานงานกลาง และสถาบันวิชาการดานสหกรณ

การประชุมติดตามและหนุนเสริมการดําเนินงานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่
จังหวัดสุรินทร และจังหวัดอํานาจเจริญ
วันเสาร ที่ 1 เมษายน 2549

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํ านวยการสถาบันวิชาการดา นสหกรณ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร และผู
ประสานงานกลางชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามผลงาน ในการประชุม
ติด ตามและหนุ นเสริมการดํา เนิน งานโครงการวิ จัย การพั ฒ นาขบวนการสหกรณใ นพื้ น ที่จั งหวั ดสุ ริ นทร และจั งหวั ด
อํานาจเจริญ เมื่อวันเสาร ที่ 1 เมษายน 2549 โดยมีหัวหนาทีมวิจัยทั้ง 2 จังหวัด และคณะทีมวิจัยเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
การทําวิจัยนี้
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โครงการตรวจเยี่ยมชมงานในพืน้ ที่จังหวัดตราด
วันที่ 11-12 เมษายน 2549
ณ อําเภอเมือง จังหวัดตราด
รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ผูประสานงานกลาง จัดโครงการ
ตรวจเยี่ยมชมงานในพื้นที่ จัง หวัด ตราด ระหวางวั นที่ 11-12 เมษายน 2549 ณ
อํ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ตราด โดยเรี ย นเชิ ญคณะผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ โ ครงการ “พั ฒ นา
ขบวนการสหกรณ ใ นพื้ น ที่ 36 จังหวัด ” สนทนาแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ นการ
บริห ารงานเครือ ขายการเงินกับ ทานพระอาจารย สุบิ น ปณีโต ณ สถานีอนามั ย
คลองแสนตุง ต.ชางทูน อ.บอไร จ.ตราด

คณะนักวิจัยจังหวัดตราด ไดเชิญคณะผูทรงคุณวุฒิโครงการ เดินทาง
ไปชุมชนอนุ รักษ ปาชายเลน บา นเปร็ดใน ซึ่งชาวบ านไดมีการรวมกลุมคนใน
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
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ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท รองอธิการบดีฝายทรัพยสิน และผูอํานวยการสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ และแกนนํา ตลอดจนเกษตรกรจํ านวน 50 คน ในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก ยโสธร อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ และศรีสะเกษ ไดจัดเวทีชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรมนํารองจํานวน 50 คน ณ วัดปาสวนธรรมะรวม
ใจเพื่อทําการตกลงในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. มาตรฐานขาวคุณธรรม
2. มาตรฐานขาวอินทรีย
3. กระบวนการสงเสริมใหไดมาตรฐาน
4. ราคาขาวคุณธรรม
โดยมีกลไกตรวจประเมิน คือ
1. รับรองโดยตนเอง
2. รับรองโดยผูตรวจประเมิน
3. รับรองโดยกระบวนการกลุม (3 เดือน/ครั้ง)
ผลจากการจัดเวทีไดขอสรุปที่จะดําเนินการโครงการ
การเสริมสรางเครือขายคุณคาขาวคุณธรรมภายใตความรวมมือของ
เครือขายชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรมนํารอง 50 คน มูลนิธีธรรมะรวม
ใจและสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน
ลักษณะโครงการตอเนื่ อง เปนเวลา 3 ป โดยมีเปาหมายเพื่อสราง
ตนแบบเครือขายพันธมิตรและปลูกฝงจิตวิญญาณสหกรณแกคนใน
สังคมในการผลิตและการตลาดขาวหอมมะลิภายใต แบรนด “ขาว
คุณธรรม” เพื่อหนุนเสริมระบบการผลิตและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาไปสูการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียและขาวคุณธรรมอยางยั่งยืน
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การจัดเวทีเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรู
“การพัฒนาเครือขายพันธมิตรของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย”
ครั้งที่ 1 วันจันทรที่ 3 เมษายน 2549 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 2 วันจันทรที่ 17 เมษายน 2549 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ครั้งที่ 3 วันจันทรที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ หองประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย จุ ฑ าทิ พ ย ภั ท ราวาท ที ม ประสานงานกลาง
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด”
ไดรับเชิญเขารวมการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งนี้ เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาสหกรณไทยรวมกัน
ในการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ ทีมวิจัยจังหวัดกรุงเทพ ไดเชิญนักสหกรณ
แหงชาติ ไดแก รศ.ดร.อาบ นคะจัด, คุณเชิญ บํารุงวงศ, คุณคิด เฉลิมวรรณ เขา
ร ว มเสวนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู “การพั ฒ นาเครื อ ข า ยพั น ธมิ ต รของสั น นิ บ าต
สหกรณแหงประเทศไทย” รวมถึงหนวยงานจากกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สถาบันการศึกษา
ทีมประสานงานกลาง และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

การประชุม “การบริหารงานเครือขายธนาคารหมูบา น” ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
การประชุม “การบริหารงานเครือขายธนาคารหมูบาน” ครั้งที่ 1 วันพุธ
ที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห อ งประชุ ม 9 ชั้ น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.ดร.จํานงค สมประสงค และคณาจารย ผูริเริ่มกอตั้งธนาคารหมูบาน
ตามแนวพระราชดําริ ไดกลาวความเปนมาของธนาคารหมูบานฯ มาเปนเวลากวา
3 ป รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานในอนาคตของธนาคารหมูบานฯ
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย ภั ท ราวาท ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ ชาการด านสหกรณ
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร เป นประธานการประชุมครั้งนี้ ได เปดวาระในการ
ประชุ มดั งนี้ โครงสร า งการบริ ห ารงานธนาคารหมู บ า นฯ กรอบทิ ศ ทางการ
ดําเนิน งานของธนาคารหมูบ านฯ : ธนาคารแหงคุณธรรม ตั้ งคณะทํางานวาง
กรอบทิศทางการดําเนินงาน ธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ และ กําหนด
(ราง) ขอบังคับ
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ดาน พระเกรียงศักดิ์ อุตฺตปณาโณ ธนาคารหมูบานปวงตึกธรรมาธิ ปไตย และผูเขารวมประชุมทานอื่น ไดรว ม
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณของการดําเนินงานธนาคารหมูบานของแตละแหง
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อยาเห็นเกษตรเปนแคสินคา อยาเห็นชาวนาเปนแคคนใชแรงงาน
รองศาสตราจารย จุ ฑาทิพย ภัทราวาท
รองอธิก ารบดี ฝายทรัพย สิน และผูอํานวยการสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ ไดจั ดเวทีเสวนา “โครงการขาว
คุณ คา ชาวนาคุ ณ ธรรม ศั ก ดิ์ ศรี ชาวนา จะได ม าเมื่ อ
ปฏิ บั ติ ธ รรม” โดยมี ผู ร ว มเสวนา คื อ พ อ ทองหล อ
เกษตรกรดี เ ด น จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี พอ มั่ น คุณ บํ า รุ ง
รศ.จุ ฑ าทิพ ย ภั ท ราวาท ดํ า เนิ น รายการโดยคุณ อุบ ล
พรอมทั้งเปดตัวโครงการอย างเปนทางการ โดยมีชาวนาที่สมัครเขารว มโครงการทั้งสิ้น 90 คน เขารว ม
เปดตัวโครงการครั้งนี้อยางพรอมเพรียง
ชาวนาที่เขาร ว มโครงการแบง
ออกเปน 2 กลุม กลุมที่หนึ่ ง คือ กลุมชาวนาที่
ปลูกขาวอินทรียอยูแลว เพื่อลงแปลงนาสาธิต
การปลูกขาวคุณธรรมเพื่อการเตรียมแปลงและ
ปุย ในการปลู ก ข า ว และกลุ มที่ ส องคือ กลุ ม
ชาวนาที่สมัครเขารวมโครงการใหม ซึ่งเดิมมีการปลูกขาวโดยใชสารเคมีแตอยากปรับเปลี่ยนมาปลูกขาว
อินทรียเนื่องจากมีปญหาสุขภาพรางกายอันเนื่องมาจากสารเคมีที่ใชใน
นาขาว โดยไดเปดเวทีอภิปรายซักถามและสรุปขอปฏิบัติรวมกันสําหรับ
ผูสมัค รใหม ซึ่งประกอบด ว ยปุย ที่ใ ชใ นแปลง การเตรี ย มแปลง และ
วิธีการแกไขในกรณีเกิดภัยธรรมชาติซึ่งตองมีระยะเวลาปรับเปลี่ยน 12
เดือน กอนรับรองเปนขาวอินทรีย โดยชาวนาทั้งสองกลุมไดทําสัญญา
ขอตกลงกับมูลนิธิธรรมะรวมใจในโครงการขาวคุณธรรม
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลางและหัวหนาทีมวิจัย ครั้งที่ 2
โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด”
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 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, ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
วรรณะ เสนทอง ผู ชว ยผู ป ระสานงาน และ อ.ดร.สยุ ม พร โยธาสมุ ท ร ผู ชว ยผู
ประสานงาน ไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลางและหัวหนา
ทีมวิจัย ครั้งที่ 2 โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด”
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549 ระหวางเวลา 08.30 – 19.00 น. ณ หองพุทธชาด
ชั้น 3 อาคารเค.ยู . โฮม มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร เนื่องจากโครงการวิจัยฯ นี้ไ ด
ดําเนินการมาจนถึงระยะที่ 2 แลว
ทางที มประสานงานกลางจึ งได เรี ย นเชิ ญหั ว หน า ที มวิ จั ย จั งหวั ด เข า ร ว ม
ประชุ ม ได แ ก กรุ ง เทพ, จั น ทบุ รี , ชลบุ รี , เชี ย งราย, ตราด, นครสวรรค ,
นครศรีธรรมราช, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, พิษณุโลก, มหาสารคาม, สกลนคร,
สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สุราษฎรธานี, อางทอง, อุตรดิตถ และอํานาจเจริ ญ
รวมทั้งสิ้น 18 จังหวัด เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อตอยอดขยายผล
การเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อแกปญหาความยากจน
ในการสนทนาตามชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36
จังหวั ด นี้ มีป ระเด็น ในการสนทนา คื อ 1.การแลกเปลี่ย นเรี ยนรู 2.ข อมู ล คนจนจด
ทะเบียน ของทีมวิจัย และ 3.แนวทางการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ซึ่งหัวหนาทีมวิจัย
จะได นํา ความรูแ ละประสบการณ จากที มวิจั ยอื่ น ไปประยุ กต ใ ชใ นการดํา เนิ นการ
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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โครงการฝกอบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง “อุดมการณสหกรณและเครือขาย : เครื่องมือ
ในการพัฒนาขบวนการสหกรณและองคกรประชาชน”
วันเสารที่ 17 มิถนุ ายน 2549 เวลา 09.00 – 14.30 น.
ณ หองประชุมโรงเรียนมัธยมสอยดาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย จุ ฑ า ทิ พ ย ภั ท ร า ว า ท ผู อํ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก ร ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูประสานงานกลางชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด เปน
ประธานในพิธีเปดโครงการฝกอบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง “อุดมการณสหกรณและเครือขาย : เครื่องมือในการพัฒนา
ขบวนการสหกรณแ ละองคก รประชาชน” เพื่อ สงเสริมให เกิ ดเครือ ขา ยพั นธมิต ร(ความรว มมื อ) ในด านตา งๆ ระหวา ง
สหกรณทุกประเภท รวมถึงองคกรประชาชนอื่นๆ ที่มีหลักและวิธีการดําเนินการแบบเดียวกัน ไดจัดใหมีการอบรมผูนํา
สหกรณ/กลุมเกษตรกร พื้นที่อําเภอสอยดาว อําเภอโปงน้ํารอน
เมื่อวันเสารที่ 17 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ หองประชุมโรงเรียนมัธยมสอยดาว อําเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี

สัมมนา ในหัวขอ เรื่อง “เครือขายพันธมิตร...แนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณไทย”
วันจันทรที่ 26 มิถุนายน 2549 ระหวางเวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ณ หองประชุมสุธรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

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
มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงลักษณะหรือรูปแบบของการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณกับสหกรณ รวมถึงสหกรณ
กับธุรกิจเครือขายพันธมิตรในปจจุบัน พรอมกับพิจารณาถึงบทบาทของเครือขายพันธมิตรตอการพัฒนาขบวนการสหกรณ
เพื่อทราบถึงปญหา อุปสรรค ของการทํางานในรูปของเครือขายพันธมิตรและแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครือขาย
เพื่อความเจริญกาวหนาของขบวนการสหกรณไทย
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รองศาสตราจารยจุ ฑาทิพย ภั ทราวาท ผูอํานวยการสถาบัน วิชาการด านสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผู
ประสานงานโครงการวิจัยชุด “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในการ
สั ม มนาครั้ ง นี้ พร อ มด ว ยวิ ท ยากรผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท า นอื่ น ประกอบด ว ย ประธานกรรมการสหกรณ อ อมทรั พ ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ผูจัดการสหกรณการเกษตรศรีประจันต จํากัด ผูแทนเครือขายสถาบันการเงินจากธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด รวมทั้งผูแทนเครือขายธุรกิจจากบริษัทเอกชน

การประชุม การระดมความคิด ภายใตโครงการ “เครือขายชมรมผูจัดการสหกรณการเกษตร”
กับชมรมผูจดั การพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
วันจันทร ที่ 26 มิถุนายน 2549 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ หองประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

ภาคบาย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบัน วิชาการดานสหกรณ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร จัดการ
ประชุ ม การระดมความคิด ภายใต โครงการ “เครือ ขา ยชมรมผู จัด การสหกรณ การเกษตร” กั บชมรมผูจั ด การพนั กงาน
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย โดยคุณชูชาติ อินสวาง ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการเขารวมการประชุมระดม
ความคิด ในวันจันทร ที่ 26 มิถุนายน 2549 ระหวางเวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หองประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประเด็น ในการประชุมระดมความคิ ด ในครั้ งนี้ คื อ ความคิด เห็ นที่ มีต อ การจั ดตั้ งและดํา เนิ นงานของสถาบั น
วิชาการดานสหกรณ และบริการดานวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชมรมผูจัดการสหกรณการเกษตร
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลางและหัวหนาทีมวิจัยจังหวัด
วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2549
ณ รีสอรทบานชมเดือน จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่ อวั น ที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2549 ที่ผ านมา สถาบั นวิ ชาการด านสหกรณ มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร ได จั ดเวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรูระหวางที มประสานงานกลางและหัว หนาที มวิจัยโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้ นที่ 36
จังหวัด” ขึ้น ณ รีสอรทบานชมเดือน จังหวัดสมุทรสงคราม การจัดเวทีในครั้งนี้ประกอบดวยผูมีความรูความสามารถซึ่ง
กอใหเกิดองคความรูที่หลากหลาย และมีคุณคามหาศาล
เช า วั น พฤหั ส บดี ที่ 6 กรกฎาคม 2549 เวลา 07.00 น. ได เ ริ่ ม เดิ น ทางจาก
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร ซึ่ งระหว า งเดิ นทางเราก็ รับ ประทานอาหารเช าพร อ มกั บ ชม
ทัศนียภาพ 2 ขางทางของกรุงเทพฯ ยามเชาไปดวย ภายหลังรับประทานอาหารก็ใหแตละทีม
ไดแสดงความคิดเห็นเกริ่นนํากอนที่จะเขาสูเวทีจริง ซึ่งบรรยากาศก็เปนไปแบบสบายๆ ไม
เครงเครียด พอเขาสูเวทีจริงก็เริ่มดวยการชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดเวทีครั้งนี้และรายงาน
ความคืบหนาโดยทีมประสานงานกลาง
เวลาประมาณ 11.00 น. ได รั บ เกี ย รติ จ ากประธานหอการค าจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม คุณสุรจิตต แกวชิงดวง มาเปนวิทยากรพิเศษใหกับสถาบันฯ ซึ่ง
ทานไดม าเป ดวิ สัยทั ศนใหกั บนัก วิจัย ในหัว ขอ “เปด วิสัยทัศ นสู. ..แมก ลอง” ซึ่ ง
ไดรับผลตอบรับดีและเปนที่ชื่นชอบของทุกๆ 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
รวมกัน และเดินทางกลับ กทม. ดวยความรูและพลังที่เ ต็มเป ยมพร อมที่จ ะนําไป
ขยายผลในพื้นที่ของตนเอง
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ทีมประสานงานกลางและผูท รงคุณวุฒิ ลงพืน้ ที่ตดิ ตามงานและหนุนเสริมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2549
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย ภั ท ราวาท ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ ชาการด า น
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 โยธาสมุท ร และรศ.จุฑาทิ พย ภัท ราวาท ผูป ระสานงาน
กลาง ไดลงพื้นที่หนุนเสริมและติดตามงาน การพัฒนาขบวนการสหกรณ
ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ภู เ ก็ ต โดยมี ผอ.พรหมโชติ ไตรเวช หั ว หน า ที ม วิ จั ย
จังหวัดภูเก็ตและนักวิจัยในพื้นที่ใหการตอนรับ
จากนั้นหัวหนาทีมวิจัยจังหวัดภูเก็ต ไดนําคณะทีมประสานงานกลางและผูทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ติดตามงานและ
หนุนเสริมในพื้น ที่จังหวัดภู เก็ตซึ่ งได แก กลุมเครือข ายวิส าหกิ จชุมชนตํา บลราไวย ซึ่งเกิดจากความตอ งการของชุมชน
เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดเขาถึงบริการและไดรับประโยชนอยางทั่วถึง โดยมีกลุมที่เขารวมไดแก กลุมสหกรณรถลีมูซีน,
กลุมธุรกิจสปาและสมุนไพร, กลุมผาบาติก, กลุมผูเลยงกุงเจ็ดสี ฯลฯ
สหกรณ ร ถลี มูซี น เป น บริ ก ารของสนามบิ น นานาชาติ ภู เ ก็ ต ซึ่ ง มี ก าร
ใหบริการที่เปนมาตรฐานสากล ซึ่งทางโครงการฯไดจัดใหมีการอบรมใหความรู
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการใหดียิ่งขึ้น

กลุมผาบาติกซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกที่มีอาชีพเย็บผา และมีความ
สนใจที่จะไดรับการสนับสุนนในดานความรูในการผลิต ซึ่งตอมาไดเชื่อมโยงกับกลุม
ปกดิ้น และตัดเปนชุดและเปนตนแบบของชุดพนักงานโรงแรมเอส ที โฮเต็ล

กลุมผูเ ลี้ย งกุ งเจ็ด สี ตํา บลราไวย ซึ่งเปน การรวมตัว กัน ของชาวประมง
ตําบลราไวยและไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย โดยให
ทุ น กู ยื ม มี ก ารวางแผนการตลาด โดยมี ตั ว แทนกลุ มเป น กลไกทางการตลาด
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการตั้งราคา

กลุมธุรกิจสปาและสมุนไพรเปนการรวมตัวกันของกลุมแมบานฯ ที่มี
ทักษะในการนวด ซึ่งผลตอบรับไดรับความสนใจเปนอยางดีจากนักทองเที่ยว
และผูที่เขามาเยี่ยมชม
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พิธีลงนามความรวมมือทางดานวิชาการระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ
กับชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
วันศุกร ที่ 21 กรกฎาคม 2549 เวลา 11.00 – 14.00 น.
ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมลงนาม
กับ คุณ ชูชาติ อิน สว าง ประธานชมรมผู จัด การพนั กงานสหกรณ การเกษตรแหงประเทศไทย ในขอ ตกลงความร วมมื อ
ทางด านวิชาการ โดยมี ผูท รงคุ ณวุ ฒิป ระจํา สถาบั นวิ ชาการดา นสหกรณ และผูจั ดการสหกรณ การเกษตรจากสหกรณ
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 หองประชุมชั้น 2 อาคารสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
พิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการ การพัฒนาเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม
วันจันทร ที่ 24 กรกฎาคม 2549 เวลา 10.30 – 11.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

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
สถาบันวิ ชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได จัดใหมีพิธีรับมอบทุนสนับสนุน การวิจั ย
ดังกลาวขึ้น ในวันจันทร ที่ 24 กรกฎาคม 2549 ระหวางเวลา 10.30 – 11.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 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 “การบริหารงานเครือขายธนาคารหมูบา น” ครั้งที่ 4
วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2549 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ หองประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

เมื่อวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2549 ระหวางเวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50
ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย จุ ฑ า ทิ พ ย ภั ท ร า ว า ท ผู อํ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก ร ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดประชุม “การบริหารงานเครือขายธนาคารหมูบาน” ครั้งที่ 4 เพื่อการติดตามและประเมินผล
การทํ าฐานข อมู ล โดย อาจารย จํา นงค สมประสงค ผู ริเ ริ่ มก อตั้ ง และคณะทํ า งานการวางกรอบทิ ศทางการดํา เนิ นงาน
ธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ รวมกันแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณตางๆ ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุม
ไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศนของธนาคารหมูบานฯ คือ “สหกรณเพื่อวิถีชีวิตชุมชน” และมีวัตถุประสงคหลักคือ การสงเสริม
การออม / ใหกู / จัดสวัสดิการ ตลอดจนใชหลักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความเปนอยูที่ดีของสมาชิกในชุมชน
การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมไดลงมติ กําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานระหวางสถาบันวิชาการดา น
สหกรณกับธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ ไดแก จัดอบรม Trainer การตรวจประเมินขอมูล โดยสถาบันจะรับผิดชอบ
หางบประมาณและหนุนเสริมการจัดทําฐานขอมูลและการอบรม แกแกนนําธนาคารหมูบาน เพื่อเปนกําลังในการหนุนเสริม
ธนาคารหมูบานฯ 95 แหง เพื่อความเขมแข็งและยั่งยืน
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การประชุมคณะทํางานความรวมมือทางดานวิชาการระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ
และชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2549
วันจันทร ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุม 6 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

เมื่อวันจันทร ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ระหวางเวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม 6 อาคารสารนิเทศ
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท ประธานกรรมการคณะทํางาน ทําหนาที่ประธานการประชุม
กลาวเป ดการประชุม คณะทํางานความรวมมือทางด านวิ ชาการระหวางสถาบันวิ ชาการด านสหกรณ และชมรมผูจัด การ
พนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2549 ประธานการประชุม กลาววา สืบเนื่องจากการประชุมหารือ
ทางดานวิชาการระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ และชมรมผูจัดการพนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย เมื่อ
วันศุกร ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เวลา 11.00-14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 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 จํ านวน 500 คน รวมถึงที่ประชุมเห็ นชอบให มีการจั ดแสดงนิ ทรรศการด านการเกษตรการเงิ น และการลงทุ น
ประกอบดวยบอรดความรู นิทรรศการมีชีวิต และอื่นๆ รับผิดชอบและประสานงานโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ และ
ประธานการประชุม กลาววา สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดดําเนินการจัดทําสติ๊กเกอรเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปการ
สหกรณไทย รวมใจถวายในหลวง เพิ่มขึ้นอีก 1 แบบ

ทีมประสานงานกลางติดตามงานของโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดนครนายก
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2549
ณ ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร และที มประสานงานกลางโครงการวิ จั ย การ
พัฒ นาขบวนการสหกรณ ใ นพื้ น ที่ 36 จั งหวั ด ได ล งพื้ นที่ ติ ด ตามงานของ
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดนครนายก และได
บรรยายเรื่อ ง การสร างเครื อข า ยคุ ณค า ในเวที แ ลกเปลี่ย นเรี ยนรู ที่ที มวิ จั ย
จังหวั ด นครนายกจั ดขึ้ น ในวั นอั งคาร ที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ ตํ าบลหิน ตั้ ง
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
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การประชุมนําเสนอรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณของทีมวิจัย
วันที่ 29 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2549 เวลา 08.00 – 18.30 น.
ณ หองนนทรี 3 ชั้น 4 อาคาร เค.ยู. โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

สถาบั น วิชาการด านสหกรณ มหาวิ ท ยาลัยเกษตรศาสตร จั ด ใหมี ก ารประชุ ม เพื่อ นํ าเสนอร างรายงานวิ จั ยฉบั บ
สมบูรณของทีมวิจัย ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2549 ระหวางเวลา 08.00 – 18.30 น. ณ หองนนทรี 3
ชั้น 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.จุ ฑ าทิ พ ย ภั ท ราวาท ผู อํ านวยการสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ แ ละผู ป ระสานงานกลางของ
โครงการวิ จั ยฯ ดร.สี ล าภรณ บัว สาย สํ านั กงานกองทุ น สนับ สนุ นการวิ จัย ผู เชี่ ยวชาญพิ เ ศษวรรณะ เสนทอง ผู ชว ยผู
ประสานงานกลาง ดร.สยุมพร โยธาสมุทร ผูชวยผูประสานงานกลาง อ.ไพโรจน สุจินดา และนายแพทยสมเกียรติ ธาตรีธร
ผูทรงคุณวุฒิของโครงการวิจัยฯ เขารวมประชุมเพื่อใหขอคิดเห็น อันเปนประโยชนตอการปรับปรุงรายละเอียดงานวิจัยของ
แตละทีมวิจัยจังหวัดเพื่อความเหมาะสม
การประชุมนํา เสนอร างรายงานวิจั ยฉบับสมบู รณ ครั้งนี้ ทีมประสานงานกลาง ผู ทรงคุณ วุฒิ รวมทั้ ง
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 ครัง้ ที่ 2/2549
วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2549 เวลา 11.00 – 13.00 น.
ณ หองประชุมนนทรี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 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 ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อหารือ เรื่อง โครงการ
สัมมนาวิชาการ “แนวทางการบริหารเงิน...อยางมืออาชีพในสหกรณการเกษตร” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร ที่ 15 กันยายน 2549
ทางคุณชูชาติ อินสวาง รองประธานกรรมการคณะทํางาน ไดรับมอบหมายใหประสานกับชมรมผูจัดการ
พนักงานสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย รับผิดชอบในเรื่องการปฏิคม ในการจัดสัมมนาวิชาการครั้งนี้

การประชุมโครงการ “ธนาคารหมูบา นตามแนวพระราชดําริ” ครั้งที่ 5/2549
วันจันทร ที่ 11 กันยายน 2549 เวลา 08.30 – 11.00 น.
ณ หองประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
การประชุมโครงการ “ธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ ”
ครั้ งที่ 5/2549 จัด โดย สถาบั นวิ ชาการดา นสหกรณ ในวั นจั นทร ที่ 11
กันยายน 2549 ระหวางเวลา 08.30 – 11.00 น. ณ หอ งประชุ ม 5 ชั้ น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย จุ ฑาทิ พ ย ภั ท ราวาท ผู อํ า นวยการสถาบั น
วิชาการดานสหกรณ และประธานการประชุม กั บคณะทํ างานธนาคาร
หมูบานฯ รวมกันปรึกษาหารือกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของ
ธนาคารหมูบานตอจากการประชุมครั้งที่ 4/2549
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อ.จํ า นงค สมประสงค ผู ริ เ ริ่ มก อ ตั้ ง ธนาคารหมู บ า นฯ และ
คณะทํ า งานธนาคารหมู บ า นฯ ได มีก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ สัย ทั ศ น ธ นาคาร
หมูบานฯ จาก “สหกรณเพื่อวิถีชีวิตชุมชน” เปน “เปนสหกรณเพื่อวิถีชีวิต
ชุมชน” นอกจากนี้ ไดมีการปรับโครงสรางการบริหารธนาคารหมูบานฯ
วางระบบผูรับผิดชอบตามโครงสราง 4 ภารกิจ ไดแก ฝายประสานงาน
ฝา ยพั ฒนาระบบสารสนเทศ / ฐานข อมู ล ฝา ยบริห ารจั ดการ / บริห าร
บุค ลากร และฝา ยพั ฒนาอาชี พสมาชิ ก โครงการประชุมเชิ งปฏิบั ติก าร
พั ฒ นา Trainer บั ญ ชี สถาบั น ได เ รี ย นเชิ ญ ตั ว แทนธนาคารหมู บ า นฯ
รวมงานนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2549
ที่มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร และโครงการจั ด ทํ าโบชั ว รข องธนาคาร
หมูบานฯ (กรอบเวลา ป 2550 - 2554)

การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการขาวคุณธรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2549 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย ภั ท ราวาท ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการขาวคุณธรรม กับคุณสุนิสา
ไมสนธิ ซึ่งเปนตัวแทนของกลุม The Mall Group ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2549
ระหว า งเวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห อ งประชุ ม 8 ชั้ น 2 อาคารสารนิ เ ทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จากผลการปรึ กษาหารือโครงการข าวคุณธรรมสรุ ปไดวา ทางสถาบันวิ ชาการดานสหกรณ ใหกลุม The Mall
Group ทําดาน Marketing แตจะไม Interrupt สวน Package ไดใหมีก าร Design ออกมาโดยดูแ บบของชาวบานไวเป น
แนวทางเพื่อการพัฒนา Package ตอไป

3-36

การประชุมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู “การพัฒนาเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม”
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดการ
ประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “การพัฒนาเครือข ายคุณค าขาวคุ ณธรรม” ในวัน อังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2549 เวลา 09.00 –
12.00 น. ณ หองประชุม 9 ชั้น 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 ภายใตแ บรนด “ข า วคุ ณ ธรรม” เพื่อ หนุน เสริ มระบบการผลิต และการตลาด ตลอดจนการพั ฒ นาไปสู ก ารรั บรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียและขาวคุณธรรมอยางยั่งยืน
พระคุณ เจาพรหมมา สุภัทโทวัด เจาอาวาสวัด ปาสวน
ธรรมะรวมใจ อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร คิดวาขาวคุณธรรมเมื่อผลิตแลวก็
อยากใหคนไทยกินขาวกอนที่จะสงออกไปหมด ตองนึกถึงชาวนา
ให ม ากไม อ ยากให ข ายแพงเกิ น ไปต อ งสมควรกั บ คํ า ว า “ข า ว
คุณธรรม” ดวย
และภาคบายเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท จัดการ
ประชุมหารือ “การตลาดขาวคุณธรรม” กับทีมงานของ The Mall Group
พัน ธมิ ต ร Modern Trend ก็ ไ ด มาร วมเสวนาว า แนวคิ ด การทํ า “ข า ว
คุณธรรม” มีการเตรียมการอยางไร ปริมาณของสินคาที่จะสงเขาโรงสี และ
ราคาเทาไร เพื่อทําการตกลงเรื่องการทําการตลาดกัน ทางทีมงานเครือขาย
คุ ณ ค า ชาวนาคุ ณ ธรรมไม อ ยากให มีข า วคุ ณ ธรรมเกลื่ อ นตลาดเหมื อ น
ขาวเปลือกหรือขาวปลอดสารพิษ
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การประชุมเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง : รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล

วันศุกร ที่ 10 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุมเล็ก สํานักพิพธิ ภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การประชุมเตรียมการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง : รวมเรียนรู สานขาย
ขยายผล ระหว างวัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิก ายน 2549 ถึงวัน จัน ทร ที่ 27 พฤศจิก ายน 2549 จัด โดยสํ านั กงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และองคกรตางๆ อีก 11 องคกร ในวันศุกร ที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ระหวางเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุมเล็ก สํานักพิพิธ ภัณฑและวั ฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีหนวยงานตางๆ เขารว ม
ประชุม เปนการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมาเปดงานนิทรรศการ
และทรงเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรงานนิทรรศการ
ดาน รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท รักษาการรองอธิ การบดีฝายทรัพย สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ผูอํ า นวยการสถาบั น วิ ชาการด า นสหกรณ ได รั บ เป น ตั ว แทนของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ผู ป ระสานงานระหว า ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับหนวยงาน องคกรตางๆ เพื่อใหการจัดงานนิทรรศการดําเนินงานเปนไปอยางเรียบรอย

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ“เศรษฐกิจพอเพียง: รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล”
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันจันทรที่ 27 พฤศจิกายน 2549
ณ สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุม ารี เสด็ จพระราช
ดําเนิน ณ สํ านัก พิพิ ธและวั ฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร
บางเขน ทรงเปดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการ“เศรษฐกิจพอเพียง:
รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.00 น.
ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันจันทรที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ณ สํานักพิพิธภัณฑและ
วัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เนื่องในป 2549 นี้เปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครอง
สิริราชสมบัติค รบ 60 ป สํ านักงานกองทุ นสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมกับองคกร 11 องค กร ไดเห็นความสําคัญของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงอันเปนหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานไว จึงจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อีกทั้งยังเปนการเผยแพรและขยาย
ผลการวิ จั ย ให เ กิ ด การใช ป ระโยชน ใ นวงการต า งๆ ให ก ว า งขวางมากยิ่ งขึ้ น และเป น การสร า งความรู ค วามเข า ใจแก
สาธารณชนในการดําเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

3-38

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานหนึ่ง ไดรวมงานการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง : รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล ซึ่งอยูในสวนนิทรรศการโซน 7 มีชื่อโซนวา 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 ร วมขายสินคา ภายในงาน ไดมีผ ลิตภัณ ฑ
หลากหลายใหเ ลื อ ก อาทิ น้ํ า ดื่ มตราเกษตร ขา วคุ ณธรรม ผลิ ต ภัณ ฑ น มของศู น ย
ผ ลิ ตภั ณ ฑ น ม มห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ตร ศ า ส ตร สิ น ค า จ า ก ส ถ า บั น อ า ห า ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สินคาพันธมิตร และอื่นๆ อีกมาก

บู ธ เครื อ ข า ยอั น ดามั น จ.ภู เ ก็ ต ซึ่ ง เป น เครื อ ข า ยคุ ณ ค า จากการวิ จั ย
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

3-39

นี้ก็ เ ป น อี ก บู ธ หนึ่ งที่ เ ป น ผลลั พ ธ จ ากการวิ จั ย โครงการวิ จั ย การพั ฒ นา
ขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดปตตานี บูธเครือขายบูโดสันติสุข จ.ปตตานี

การประชุมวิชาการ ภาคบายวันพฤหั สบดี 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
หอประชุ มใหญ เป น การนํ า เสนอประสบการณ / บทเรี ย น จากตั ว อยา งจั งหวั ด ที่
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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การเจรจาหารือสําหรับขอตกลงความรวมมือเชิงวิชาการ
ระหวาง Cooperative College ประเทศอังกฤษ
และสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระหวางวันที่ 11-21 สิงหาคม 2549

รศ.จุ ฑ าทิ พ ย ภั ท ราวาท ผู อํ า นวยการ
ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก ร ณ
มหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร เดิ น ทางศึก ษาดู งาน
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
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สื่อ/อุปกรณหนุนเสริมจากทีมประสานงานกลาง
1. การจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ

2. แนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/

องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัด

3. กรอบคิดการเชื่อมโยงเครือขาย

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. ซีดีขอมูลเพื่อการดําเนินการ
โครงการวิจัย
- ไฟลนาํ เสนอสําหรับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ kick off
โครงการ
- ไฟลบทสังเคราะห และตัวอยาง
เครือขายในพืน้ ที่ 9 จังหวัด

9 โบชัวรสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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10 -โบชัวรชุดโครงการวิจัยการพัฒนา
ขบวนการสหกรณในพืน้ ที่ 36
จังหวัด
-โบชัวรการเชื่อมโยงเครือขาย
คุณคาเพื่อแกปญหาความยากจน

11. สติ๊กเกอรรณรงครวมฉลอง 100 ป
การสหกรณไทย

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