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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิ จั ย เครื อ ข า ยสหกรณ นิ ค มเชิ ง คุ ณ ค า เป น การดํ า เนิ น การภายใต ชุ ด
โครงการวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ไดรับงบประมาณ
สนั บ สนุ น การวิ จั ย จาก สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย โดยมี รศ.จุ ฑ าทิ พ ย ภั ท ราวาท
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูประสานงานกลาง ในการ
ใหคําแนะนํา ติดตามและประเมินผลโครงการ งานวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคาเปนการวิจัย
ที่เกิดจากแนวคิดรวมกันระหวาง ผูอํานวยการ/หัวหนานิคมสหกรณ และสํานักจัดตั้งและสงเสริม
สหกรณ ซึ่งมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาสหกรณนิคมในรูปของสหกรณนิคมเชิงคุณคา ในทิศทางของ
การพัฒนาเชิงบูรณาการที่จะรณรงคใหสมาชิกสหกรณนิคมตื่นตัวที่จะมาวางแผนการผลิตรวมกัน
ในการพัฒนาระบบการผลิต การตลาดและวิถีชีวิตเพื่อใหเกิดประโยชนแกสมาชิก ชุมชนและสังคม
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณภายใตแผนพัฒนาสหกรณฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)
การดํ า เนิน การวิจัย ที่สํา เร็จ ไดในครั้ ง นี้ คณะผูวิจัย ต องขอขอบคุ ณ สหกรณนิ ค ม
ตนแบบ 4 แหง ที่ใหความรวมมือในการระดมความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาสหกรณนิคม ขอขอบคุณทีมงานจากสถาบันวิชาการดานสหกรณในฐานะผูประสานงาน
กลาง ที่ใหคําแนะนํา และชวยเหลือทีมวิจัยมาโดยตลอด และขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยที่สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ และไดสรางโอกาสใหทีมวิจัยไดเขามา
เรี ย นรู ก ระบวนการวิ จั ย และกระบวนการมี ส ว นร ว มที่ ท รงคุ ณ ค า จึ ง ขอขอบพระคุ ณ ทุ ก ท า นไว
ณ โอกาสนี้
คณะผูวจิ ัย
กันยายน 2552

ก

ชื่อเรื่อง

เครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา

โดย

ทีมวิจัยสวนจัดนิคมสหกรณ สํานักจัดตัง้ และสงเสริมสหกรณ

ป

2552
บทคัดยอ

เครื อ ข า ยสหกรณ นิ ค มเชิ ง คุ ณ ค า เป น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม
(Participatory Action Research) ภายใตชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม มีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ 1) สํารวจขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนา
สหกรณ นิ ค ม 2) สร า งกระบวนการเรี ย นรู ร ว มกั น เพื่ อ จั ด ทํ า แผนแม บ ทการพั ฒ นาสหกรณ นิ ค ม
3) ทดลองพัฒนารูปแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 แหง 4) พัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูล ศักยภาพและ
การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่สหกรณทดลอง 1 แหง โดยมีกระบวนการวิจัยแบงออกเปน 6 ขั้นตอน
คือ 1) การรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลรายสหกรณ เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนแมบทโดยทีมงาน
นิคมสหกรณ 2) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา แกผูนํา
สหกรณ ผูอํานวยการ หัวหนานิคมสหกรณ และผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ 3) การจัดทําแผน
แมบทการพัฒนาสหกรณ นิคม ในการดําเนินการจะเปนไปในลั กษณะของการสรา งกระบวนการ
มีสวนรวม จากผูเกี่ยวของทั้งฝายสหกรณและเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ 4) การพัฒนาตัวแบบสหกรณ
นิคมเชิงคุณคา ในสหกรณที่คัดเลือกใหเปน “ตัวแบบ” 4 สหกรณโดยการพัฒนาจะเริ่มจากการจัดทํา
แผนกลยุทธและแผนดําเนินการที่คํานึงถึงแผนชุมชนและที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนไปภายใตกรอบแนวคิด
สหกรณนิคมเชิงคุณคา 5) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ
นิคม ทีมวิจัยตัวแบบสหกรณนิคม 4 สหกรณ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบแนวคิด “สหกรณ
นิคมเชิงคุณคา” และการเชื่อมโยงกับภาคีพันธมิตร 6) การพัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูลศักยภาพและ
การใชประโยชนที่ดินในสหกรณตัวแบบ 1 แหง ภายใตทีมที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําแผนที่
GIS (Geographic Information System : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร )
จากการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลรายสหกรณ พบวามีสหกรณนิคมที่จดทะเบียน
ในระบบของกรมสงเสริมสหกรณทั้งสิ้น 93 สหกรณ มีจํานวนสมาชิกสหกรณประมาณ 180,000 ราย
และสมาชิกประกอบอาชีพอยูในพื้นที่ประมาณ 150,000 ราย อาชีพหลักของสมาชิก ไดแก การทํานา
ทําสวน ทําไร ฯลฯ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคมแกผูนําสหกรณและ
หัวหนานิคมสหกรณ เจาหนาที่สวนกลางและสวนภูมิภาคเปนเวทีที่เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของใน
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การพัฒนาสหกรณไดเขามามีสวนรวมในการระดมความคิดเห็น ซึ่งขอมูลบางสวนที่ไดจากการจัดทํา
เวทีทํา ใหไ ด ทราบถึง ประเด็น สําคัญที่ หน วยงานภาครัฐ ตองนํ าไปปรับปรุ ง หรื อเพิ่ มเติมแผนงาน
โครงการ ที่จะนํามาพัฒนาสหกรณนิคม จากผลการดําเนินงานที่ผานมาการกําหนดแผนงานโครงการ
พัฒนาสหกรณนิคมจะเปนการกําหนดจากบนลงสูระดับลาง แตผลจากการทําเวทีรวมกันระหวาง
ผูมีสวนเกี่ยวของทําใหทราบวาแผนงาน โครงการในการพัฒนาสหกรณนิคม ที่จะประสบผลสําเร็จได
จําเปนตองมาจากการกําหนดแผนงาน โครงการ วิธีปฏิบัติรวมกันระหวาง ผูนําสหกรณและหัวหนา
นิคมสหกรณ เจาหนาที่สวนกลางและสวนภูมิภาค การแปลงแผนงาน/โครงการสูการปฏิบัติไดนั้น
ผูกําหนดแผนจะตองมีบทบาทในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ดังนั้น (ราง) แผนแมบทการพัฒนา
สหกรณนิคม จึงเกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนรวมในการพัฒนาสหกรณนิคมไดรวมกันกําหนด
แนวทาง ซึ่งจะสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง การพัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูลศักยภาพและ
การใชประโยชนที่ดินในสหกรณตัวแบบ 1 แหง เปนการทดลองศึกษาวาปจจุบันสมาชิกสหกรณนิคม
ส ว นใหญ ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรที่ ดิ น ทํ า กิ น จากกรมส ง เสริ ม สหกรณ มี ก ารใช ป ระโยชน ใ นที่ ดิ น
อยางมีประสิทธิภาพ โดยการนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาเปนเครื่องมือในการวางแผนการ
สงเสริมสหกรณสําหรับกรมสงเสริมสหกรณ และเปนเครื่องมือชวยในการบริหารการดําเนินงานของ
สหกรณ ซึ่งประเด็นสําคัญที่จะทําใหเกิดการใชประโยชนในที่ดินของสมาชิก ไดแก 1) กรมฯ กําหนด
นโยบายในการส ง เสริ ม สหกรณ นิ ค ม โดยขั บ เคลื่ อ นแผนแม บ ทการพั ฒ นาสหกรณ นิ ค ม ซึ่ ง มี
แนวทางการพั ฒ นาสหกรณ นิ ค มด า นการเพิ่ ม องค ค วามรู ด า นระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร
(แผนที่ GIS)ให กั บ บุ ค ลากรกรมส ง เสริ ม สหกรณ ทั้ ง ระดั บ ส ว นกลางและระดั บ พื้ น ที่ รวมถึ ง
เตรียมความพรอมใหกับบุคลากรของสหกรณนิคมใหมีองคความรู เพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาของ
กรมสงเสริมสหกรณ 2) สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ สามารถนําขอมูลการใชประโยชนในที่ดิน
ของสมาชิก มาใชประโยชนในการวางแผนงาน และจัดโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐ 3) สามารถขยายผลการจัดทําแผนที่ GIS สูสหกรณนิคมทั่วประเทศ โดยเพิ่มองคความรูดาน
การจั ด แผนที่ GISให กั บ เจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม สหกรณ ทั่ ว ประเทศและบุ ค ลากรสหกรณ นิ ค ม เพื่ อ ใช
ประโยชนในแผนที่ GIS
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
กรอบแนวทางการดํ า เนิ น งานของสหกรณ นิ ค ม ภายใต ก ารส ง เสริ ม ของกรม
สงเสริมสหกรณในหลายทศวรรษที่ผานมานั้น เปนไปในทิศทางของการดําเนินงานธุรกิจแบบ
อเนกประสงค (multi-purpose co-operatives) เหมือนกับสหกรณการเกษตรทั่วไป แตไดเพิ่มภารกิจ
ดานการจัดหาที่ดินทํากินใหแกสมาชิกอีกดานหนึ่ง
การดําเนินงานของสหกรณนิคมที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีปญหาและขอจํากัด
อยูหลายประการ แมจะมีหนวยนิคมสหกรณ ซึ่งเปนหนวยราชการสวนภูมิภาคของกรมสงเสริม
สหกรณ ที่ ทํ า หน า ที่ ส ง เสริ ม อยู ใ นพื้ น ที่ โดยเน น ไปที่ ก ารจั ด รู ป ที่ ดิ น ตลอดจนการพั ฒ นาการ
ดําเนินงานของสหกรณใหมีศักยภาพ และความพรอมที่จะสงเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก
สหกรณก็ตาม โดยมีสาเหตุที่สําคัญหลายประการทั้งขอจํากัดเรื่องภูมิทัศน คุณภาพที่ดินทํากิน
การละทิ้งที่ดินทํากินที่ไดรับการจัดสรร และการจิตสํานึกความรวมมือกันของสมาชิกสหกรณนิคม
จึงทําใหการดําเนินงานของสหกรณนิคมยังไมกาวหนาเทาที่ควร
ขอมูลที่ไดจากการจัดประชุมระดมความคิด ระหวางหัวหนาฝายสหกรณนิคม 2-3
ครั้งที่ผานมาในรอบป 2550 ชี้ใหเห็นประเด็ นที่เปนโอกาสที่จะพัฒนาสหกรณนิคมในรูปของ
สหกรณนิคมเชิงคุณคา ในทิศทางของการพัฒนาเชิงบูรณาการที่จะรณรงคใหสมาชิกสหกรณนิคม
ตื่นตัวที่จะมาวางแผนการผลิตรวมกัน ภายใตการบริหารจัดการของสหกรณนิคมที่จะเปนแมขาย
เพื่ อพัฒนาไปสู ก ารเชื่อมโยงเครือขายตามหว งโซอุปทานที่จ ะบูรณาการความรวมมือระหวาง
สหกรณและองคกรพันธมิตร ที่จะพัฒนาระบบการผลิต การตลาดและวิถีชีวิตเพื่อใหเกิดประโยชน
แกสมาชิก ชุมชนและสังคม ตามยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณภายใตแผนพัฒนาสหกรณฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งไดผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2550
ที่ผานมา
กระบวนการเตรี ย มคน และการระดมความคิ ด ระหว า งสถาบั น วิ ช าการด า น
สหกรณ หัวหนาสวนจัดนิคมสหกรณและหัวหนาหนวยนิคมสหกรณ เห็นชอบที่จะจัดแผนแมบท
พัฒนาสหกรณนิคม ที่สอดรับกับแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 และ พ.ร.บ. ปาชุมชน เนื่องจากเล็งเห็นวา จะชวยใหสมาชิก
สหกรณนิคม จํานวน 200, 000 ครัวเรือน ที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินจํานวน 5 ลานไร กระจาย
อยูในพื้นที่ 33 จังหวัด ไดเขามามีสวนรวมกับเจาหนาที่ของหนวยนิคมสหกรณในการวางแผน
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ทิศทางการพั ฒนาการใช ประโยชน ที่ดิ น และแผนปฏิ บัติการของสหกรณนิคม เพื่อสนับสนุน
นโยบายการพัฒนาประเทศในเรื่อง การแกไขปญหาความยากจน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การ
จัดการปาชุมชน และอื่น ๆ เพื่อคนหาแนวทางปฏิบัติที่ดี สําหรับการพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายใตการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณนิคมบนหลักการสหกรณ ใหเกิด
เปนสหกรณนิคมเชิงคุณคา ตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ตอไป
การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สําหรับโครงการวิจัยการพัฒนา
เครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา ในครั้งนี้เปนเรื่องของการเตรียมการสําหรับการจัดทําฐานขอมูล
กรอบคิดและทิศทางการพัฒนาในเชิงระบบ เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอม และทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ โดยที่ทีมประสานงานกลางจะใชกระบวนการวิจัยเขาถึง ผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ระดับในการพัฒนาสหกรณนิคม ทั้งภาครัฐ ภาคสหกรณ ภาคประชาชน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมที่ทุกสวนฝายชวยกันทํา
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาสหกรณนิคมที่จะสามารถ
เชื่อมโยงความรวมมือตั้งแต กิจกรรมการผลิตของสมาชิกสหกรณขึ้นปฐม ผานระบบเครือขายจาก
กิจกรรมกลางน้ําซึ่งจะเกี่ยวของกับปลายน้ํา ผูประกอบการในตลาด สําหรับผลิตภัณฑและบริการ
อันจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคูไปกับการเปลี่ยน วัฒนธรรมการทํางานของสหกรณ
นิคม และการใชประโยชนในที่ดินทํากินของสมาชิกสหกรณนิคมอยางบูรณาการ อันจะนําไปสูการ
บรรลุเ ปาหมายในการแก ไ ขป ญหาการประกอบอาชีพ และการยกระดับชีวิตความเป น อยู ของ
สมาชิกในที่สุด
คําถามวิจัย
1. แนวทางการพัฒนาสหกรณ นิคมอยางเปนระบบ เพื่อกอใหเกิดการใชประโยชน
ในที่ดินและนําประโยชนสูสมาชิกและชุมชน ควรมีทิศทางอยางไร
2. แนวทางปฏิบัติสําหรับการพัฒนาสหกรณนิคมสูการเปนสหกรณนิคมเชิงคุณคา
ที่จะกอใหเกิดการใชประโยชนในที่ดินอยางงเหมาะสม โดยมีสหกรณเปนแกนประสานการมีสวน
รวมในการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดในแนวทางของการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา เปน
อยางไร
3. ตัวแบบสําหรับฐานขอมูลที่จะสนับสนุนการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา เปน
อยางไร
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วัตถุประสงคของโครงการ
1. สํารวจขอมูลพื้นฐาน สํากรับการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณนิคม
2. สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันเพื่อจัดทําแผนแมบท การพัฒนาสหกรณนิคม
3. ทดลองพัฒนารูปแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 แหง
4. พัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูล ศักยภาพและการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่สหกรณ
ทดลอง 1 แหง
ตารางที่ 1 แผนงานของโครงการ
กิจกรรม

ระยะเวลา
5 6 7 8

1 2 3 4
1. การประชุมเตรียมงานระหวางทีม 3
ประสานงานกลาง-หั ว หน า ที ม
นักวิจัย
3
2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. การรวบรวมและจัดทําขอมูลราย
สหกรณ
4. การจัดทําแผนแมบท
3
5. การจัดทํารายงานความกาวหนา
3
3
6. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
7. การพั ฒ นาตั ว แบบสหกรณ นิ ค ม
เชิงคุณคา
8. การพั ฒ นาตั ว แบบ “ฐานข อ มู ล ”
ศักยภาพการใชประโยชนที่ดิน
9. การจัดประชาพิจารณแผนแมบท
10. การสังเคราะห-จัดทํารายงาน

9

3

10 11 12

3

3

4

กระบวนการวิจัย
เริ่มตน

การสํารวจและจัดทําฐานขอมูล
สหกรณนิคม

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคม
การจัดทําแผนแมบทการ
พัฒนาสหกรณนิคม

การพัฒนาตัวแบบ
ฐานขอมูลศักยภาพและ
การใชประโยชนที่ดินใน

การจัดเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู

การพัฒนาตัวแบบ
สหกรณ
แผนกลยุทธและแผนดําเนินการ
สหกรณนิคมตัวแบบ 4 แหง

ฐานขอมูล
สหกรณ
นิคม

ตัวแบบฐานขอมูล
ศักยภาพและการใช
ประโยชนที่ดินใน

รูปที่ 1 กระบวนการวิจัย

รายงานผลการดําเนินงาน/
ขอเสนอสําหรับแนวทางการ
สนับสนุนจากภาครัฐที่เหมาะสม

แผนการใช
ประโยชนที่ดินของ
สมาชิก

แผนแมบทการ
พัฒนาสหกรณ
นิคม
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การดําเนินการวิจัย จะประกอบดวยขั้นตอน ดังตอไปนี้ (รูปที่ 2)
1) การรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล รายสหกรณ เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนแมบท
โดยทีมงานหนวยนิคมสหกรณ
2) การจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสหกรณ นิ ค มเชิ ง คุ ณ ค า แก ผู นํ า
สหกรณและหัวหนาหนวยนิคม ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ ในสวนกลางและสวนภูมิภาค
3) การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ในการดําเนินการจะเปนไปในลักษณะ
ของการสรางกระบวนการมีสวนรวม จากผูเกี่ยวของทั้งฝายสหกรณและฝายสงเสริม
4) การพัฒนาตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ในสหกรณที่คัดเลือกใหเปน “ตัวแบบ” 4
สหกรณ โดยการพัฒนาจะเริ่มจากการจัดทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินการ ที่คํานึงถึงแผนชุมชน
และที่เกี่ยวของซึ่งเปนไปภายใตกรอบคิดสหกรณนิคมเชิงคุณคา
5) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณนิคม ทีม
วิจัยตัวแบบสหกรณนิคม 4 สหกรณ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบแนวคิด “สหกรณนิคม
เชิงคุณคา” และการเชื่อมโยงกับภาคีพันธมิตร
6) การพัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนที่ดินในสหกรณตัวแบบ 1
แหง ภายใตทีมที่ปรึกษา/ผูเชียวชาญการจัดทําแผนที่ GIS
ผลลัพธของงานวิจัย
1. ผูมีสวนเกี่ยวของในเชิงนโยบายผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และ
เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ ในทิศทางที่สอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอม
2. แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซึ่งจะใชเปนกรอบทิศทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร การพัฒนาสหกรณนิคม ไปสูระบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซึ่งเปนรูปแบบ
ของสหกรณนิคมที่มุงเนนการบูรณาการความรวมมือระหวางสมาชิก และสหกรณที่จะนําที่ดินใน
ครอบครองมาวางแผนการผลิตรวมกันโดยมีสหกรณนิคมเปนแกนประสาน ซึ่งจะตอยอดไปสูการ
พัฒนาระบบการตลาดที่จะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มในการจําหนายผลผลิตของสมาชิก ผานภาคีพันธมิตร
ที่มีเปาหมายรวมกัน
3. ตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 สหกรณ
4. ฐานขอมูลสหกรณนิคม 100 แหง
5. ตัวแบบการพัฒนาฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนที่ดินในสหกรณ
ตัวอยาง 1 แหง
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ผลกระทบที่คาดหวัง
1. เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทัศนของผูมีสวนเกี่ยวของในเรื่องทิศ
ทางการพัฒนาสหกรณนิคม การจัดการสิ่งแวดลอม การใชประโยชนที่ดิน การเชื่อมโยงหวงโซ
อุปทาน เพื่อเปนแกนนําในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณนิคมในการแกไขปญหา
ความยากจนของสมาชิกสหกรณนิคม 200, 000 ครัวเรือน ที่มีกรรมสิทธในที่ดินสหกรณนิคม 5
ลานไร
2. ลดปญหา/ขอจํากัด การละทิ้งที่ดินของสมาชิกนิคมที่เปนอยูในปจจุบัน
3. เกิดพลังความรวมมือระหวาง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสหกรณ
ที่จะมารวมมือกันในการพัฒนาใหเกิดเปน “ระบบคุณคา” ที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวน
เกี่ยวของ ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่จะใหคนอยูได ปาอยู
ได และมีสิ่งแวดลอมที่ดี
4. ไดขอเสนอสําหรับแนวทางการสนับสนุนที่เหมาะสมจากภาครัฐ
นิยามศัพท
“นิคมสหกรณ” คือ บริเวณที่รัฐไดออกกฎหมายกําหนดขอบเขตพื้นที่จัดการ
พัฒนาปรับปรุงที่ดินใหเหมาะสมแกการอยูอาศัยและการประกอบอาชีพการเกษตร แลวจัดสรร
ที่ดินใหกับเกษตรกรที่เดือดรอน ไมมีที่ดินทํากินไดเขาทํากินประกอบอาชีพและตั้งบานเรือนอยู
อาศัยเปนหลักแหลงพรอมกับสงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ
“สหกรณนิคม” คือ สหกรณที่จดั ตั้งจากเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรที่ดินจากทาง
ราชการ รวมตัวกันจัดตั้งขึ้น โดยจดทะเบียนเปนประเภทสหกรณนิคม มีจุดมุงหมายเพื่อใหราษฎรผู
ยากไร ซึ่งไดรับการจัดสรรที่ดินใหอยูดี กินดี มีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยดําเนินกิจกรรม
รวมกันและชวยเหลือซึ่งกันและกันดวยวิธีการสหกรณ
“แนวทางการพัฒนาสหกรณนิคม” คือ กรอบทิศทางในการพัฒนาสหกรณนิคม
ระหวางป 2553 – 2554
“วิสัยทัศน (VISION)” ภาพในอนาคตของสหกรณนิคมที่ควรจะเปน
“พันธกิจ (MISSION)”
คําประกาศ จุดมุงหมาย และขอบเขตการปฏิบัติ
ที่พึงกระทําเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน
“เปาประสงค (GOAL)” สิ่งที่ตองการบรรลุผลลัพธที่สามารถวัดไดภายในกรอบ
เวลาที่กําหนด
“ตัวชี้วัด (KPI)” สิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อใชวัดความสําเร็จของการดําเนินการของ
ยุทธศาสตรและกลยุทธ
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“ยุทธศาสตร (STRATEGY) ” ทิศทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตาม
วิสัยทัศนของแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
“คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values)” องคการสัมพันธภาพสหกรณ
ระหวางประเทศไดใหความหมายไววา “Co-operatives are based on the values of self-help,selfresponsibility,democracy,equality,equity and solidarity, In the tradition of their founders,
co-operative members believe in the ethical values of honesty,openness social responsibility and
caring for others. ” สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง
ความเปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเปนเอกกภาพ สมาชิกสหกรณ
เชื่อมั่นในคุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคมและความ
เอื้ออาทรตอผูอื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการสหกรณ
คุณคาของสหกรณแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนพื้นฐานของสหกรณ และ
สวนที่เปนความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณคุณลักษณะแหงการชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม รวมทั้งคุณคาทางจริยธรรมแหงความซื่อสัตย ความเปดเผย
ความรับผิดชอบตอสังคม และความเอื้ออาทรตอผูอื่น
“สหกรณนิคมเชิงคุณคา” คือ สหกรณที่มีแบบแผนการดําเนินงานเปนไปใน
ทิศทางของการเปนองคการพึ่งพาตนเอง (Autonomous) ดําเนินงานอยางเขมแข็งเพื่อนําประโยชน
สูสมาชิกและชุมชน
“เครือขายคุณคา” วงสัมพันธเชิงคุณคาของกลุมองคการพันธมิตรในระยะยาว
กาวทันการเปลี่ยนแปลง เนนการเรียนรู สูประสิทธิภาพของภาคีและคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก
“หวงโซอุปทาน” หมายถึง การศึกษาการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ สารสนเทศ และ
บริการจาก ผูจัดจําหนาย (Suppliers) ผานโรงงานไปจนถึงผูบริโภคคนสุดทาย โดยมีกิจกรรมที่
เกี่ยวของคือการสั่งซื้อการขนสงวัตถุดิบการวางแผนและการควบคุมการผลิตการพาณิชยและการ
ควบคุมสินคาคงคลังการกระจายและขนสงสินคาองคกรธุรกิจประกอบกิจกรรมธุรกิจในการสง
มอบสินคาหรือบริการใหแกลูกคา กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรม “สรางมูลคา” ของทรัพยากรธุรกิจ
ใหเกิดเปนสินคาหรือบริการและสงมอบ “มูลคา” นั้นใหแกลูกคา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System, GIS ) คือ ระบบ
หนึ่งที่สามารถนําไปใชในการรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ ใชในการ
รวบรวมแผนที่ใหอยูในรูปแบบแผนที่เชิงตัวเลข(Digital Map) เพื่อการวิเคราะหรวมกับขอมูล
เชิ ง บรรยายที่ อ ธิ บ ายถึ ง รายละเอี ย ดต า งๆ ของสั ญ ลั ก ษณ ใ นแผนที่ เพื่ อ ให ไ ด ผ ลลั พ ธ ที่ ดี ที่ สุ ด
ตามตองการ

บทที่ 2
สถานการณในพื้นที่กอนเขาดําเนินการวิจัย
ประวัติความเปนมาของสหกรณนิคม
สหกรณนิคม คือ สหกรณที่จัดตั้งจากเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรที่ดินจากทาง
ราชการรวมตัวกันจัดตั้งขึ้น โดยจดทะเบียนเปนประเภทสหกรณนิคม มีจุดมุงหมายเพื่อใหราษฎร
ผูยากไร ซึ่งไดรับการจัดสรรที่ดินใหอยูดีกินดี มีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยดําเนินกิจกรรม
รวมกันและชวยเหลือซึ่งกันและกันดวยวิธีการสหกรณ
การจัดสหกรณนิคมเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว โดยรัฐบาลไดชวยเหลือเกษตรกรที่สูญเสียที่ดินจากการไปจํานองกับนายทุน โดยได
จัดซื้อที่นา ราชพัสดุจากกระทรวงการคลังเนื้อที่ 4,109 ไร ในทองที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
มาจัดสรรใหสมาชิกและจัดตั้งเปนสหกรณการเชาที่ดินลําลูกกา จํากัด เมื่อป พ.ศ. 2478 นับเปนการ
จัดที่ดิน โดยวิธีการสหกรณ แหงแรกในประเทศไทย ตอมาในป พ.ศ. 2480 ทางราชการจัดตั้ง
นิคมสหกรณ ในทองที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เนื้อที่ 8,913 ไร จัดสรรที่ดินใหเกษตรกร
และจัดตั้งสหกรณในรูปสหกรณนิคม คือ สหกรณนิคมสันทราย จํากัด และไดจัดตั้งสหกรณนิคม
รูปสหกรณการเชาที่ดินขึ้นในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่เสื่อมโทรม ในทองที่อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื้อที่ 46,974 ไร คือสหกรณการเชาที่ดินบางสะพาน จํากัด เมื่อป พ.ศ.
2518
วัตถุประสงคของสหกรณนิคม เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการแกสมาชิก ในดานการ
ประกอบอาชีพเพื่อใหมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เหตุที่รัฐบาลสนับสนุนใหมีการจัดดั้ง
สหกรณขึ้นในพื้นที่จัดนิคมสหกรณ เนื่องจากมีความประสงคที่จะสงเสริมราษฎรที่เขามาอยูใน
นิคมสหกรณ ใหมีอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคงและมีรายไดสูงขึ้น และมีสถาบันของตนเองในการ
เปนสื่อกลางที่จะใหบริการดานตาง ๆ แกสมาชิก ดําเนินธุรกิจในรูปอเนกประสงค โดยมีรัฐชวย
สนับสนุนสงเสริมในการดําเนินงานเพื่อจะไดบังเกิดผลดีแกสมาชิก
รูปแบบของสหกรณนิคม สหกรณนิคมแบงได 3 รูป รูปนิคมสหกรณ จัดตั้งใน
นิคมสหกรณที่กรมสงเสริมสหกรณ รับมอบที่ดินมาดําเนินกรจัดสรรใหเกษตรกรในรูปนิคม
สหกรณ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 เกษตรกรที่ไดรับ
การจัดสรรที่ดินจะรวมตัวกันจัดตั้งเปนสหกรณ จดทะเบียนเปนสหกรณประเภทนิคม สมาชิก
สหกรณรูปนี้ เมื่อสมาชิกปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนดแลว จะไดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
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ที่ไดรับจัดสรรนั้นในที่สุด รูปสหกรณการเชาที่ดิน จัดตั้งในนิคมสหกรณที่จัดที่ดินในปาสงวน
แห ง ชาติเ สื่ อ มโทรมซึ่ ง กรมส ง เสริ ม สหกรณ รั บ มาดํา เนิน การจัด สรรให ร าษฎรและจั ด ตั้ ง เป น
สหกรณ สมาชิกจะ มีสิทธิเขาครอบครองทํากินในที่ดินที่ไดรับการจัดสรรนั้นโดยเสียคาเชา
เกษตรกรมีสิทธิเชาที่ดิน ระยะยาวไมมีโอกาสไดกรรมสิทธิ์ แตตกทอดทางมรดกได รูปสหกรณ
การเชาซื้อที่ดิน จัดตั้งในนิคมสหกรณที่กรมสงเสริมสหกรณจัดซื้อจากองคกรของรัฐหรือเอกชน
มาปรับปรุงจัดสรรใหเกษตรกรและไดรวมจัดตั้งเปนสหกรณ เมื่อสมาชิกสงคาเชาซื้อที่ดินและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ แลวจะไดรับกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น การจัดสรรที่ดินนี้จะปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในลักษณะการเชา
ทรัพยสินหรือเชาซื้อ
นิคมสหกรณ คือ บริเวณที่รัฐไดออกกฎหมายกําหนดขอบเขตพื้นที่จัดการพัฒนา
ปรับปรุงที่ดินใหเหมาะสมแกการอยูอาศัย และประกอบอาชีพการเกษตรแลวจัดสรรที่ดินใหกับ
เกษตรกรที่เดือดรอน ไมมีที่ดินทํากินไดเขาทํากินประกอบอาชีพและตั้งบานเรือนอยูอาศัยเปนหลัก
แหลงพรอมกับสงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวกันตั้งสหกรณ
การจัดตั้งและการดําเนินงาน การจัดตั้งสหกรณนิคม ใชวิธีการและหลักเกณฑ
เดียวกับการจัดตั้งสหกรณการเกษตร การดําเนินงานของสหกรณนิคมมีลักษณะอเนกประสงค
เชนเดียวกับสหกรณการเกษตร คือมีธุรกิจตางๆ ทั้งทางดานสินเชื่อ การซื้อ การขาย การแปรรูป
การส ง เสริ ม อาชี พ และการบริ ก ารสั ง คม ในส ว นของการจั ด ที่ ดิ น เป น การดํ า เนิ น งานโดยรั ฐ
ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดที่ดิน การปรับปรุงที่ดิน การจัดสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อประโยชนใน
การประกอบอาชีพและที่อยูอาศัย สําหรับงานของสหกรณนิคมนั้นจะเกี่ยวของกับการจัดที่ดินซึ่ง
เปนผูรับการจัดสรรที่ดินทางราชการ และผูกพันตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.
2511 และในกรณีของสหกรณการเชาซื้อที่ดิน กรมสงเสริมสหกรณไดใชเงินงบประมาณ และทุน
หมุนเวียนฯ จัดซื้อที่ดินจากหนวยราชการและเอกชนเพื่อจัดใหเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินของ
ตนเอง หรือมีนอยไมเพียงพอ แกการทํากิน ไดมีที่ดินทํากินเปนของตนเองโดยวิธีการสหกรณ
การจัดสรรใหสมาชิกฯ เขาทํากินในที่ดิน แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 1) ใหสมาชิกฯเชาซื้อที่ดิน
2) ใหสมาชิก ฯ เชาที่ดิน โดย กรมฯ ทําสัญญาเชาที่ดินกับสหกรณฯ และสหกรณฯ นําไปให
สมาชิกฯ เชาและเก็บคาเชาที่ดินสงเปนเงินรายไดแผนดิน
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สถานการณการจัดที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
กรมสงเสริมสหกรณดําเนินการจัดที่ดินโดยวิธีการสหกรณ แบงตามประเภทการ
ไดมาของดิน เปน 3 รูป คือ รูปนิคมสหกรณ จํานวน 37 นิคมสหกรณ (ประกาศสิ้นสภาพนิคม
สหกรณแลว จํานวน 1 นิคมสหกรณ) รูปเชาที่ดิน จํานวน 13 นิคมสหกรณ และรูปเชาซื้อที่ดิน
จํานวน 11 นิคมสหกรณ มีพื้นที่จัดสรร (รูปนิคมสหกรณ) จํานวนทั้งสิ้น 3,071,664 ไร และจัดสรร
ใหกับสมาชิกแลว จํานวน 2,068,623 ไร และไมไดนํามาจัดสรร จํานวน 1,003,041 ไร สมาชิก
ไดรับการจัดสรรที่ดินโดยเฉลี่ย คนละไมเกิน 50 ไร และสมาชิกรวมตัวกันจัดตั้งเปนสหกรณ
ประเภทสหกรณ จํานวน 93 สหกรณ (จากฐานขอมูลในทะเบียนสหกรณป พ.ศ.2550)
จากการสํารวจขอมูลพบวา สมาชิกใชประโยชนในที่ดินเพื่อทําการเกษตร จํานวน
154,473 ครัวเรือน และประกอบอาชีพดานการเกษตร เชน ทํานา ทําไร ยางพารา ปาลมน้ํามัน
ในอดีตที่ผานมาภาครัฐ มีนโยบายที่จะเรงรัดการออกเอกสารสิทธิ์ใหกับสมาชิกให
เสร็จ สิ้น โดยเร็ว เพื่อที่ประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ โดยไม ได เล็ งถึงป ญหาที่เกิ ดขึ้นตามมา
ภายหลังจากการสิ้นสภาพนิคม คือการขาดความยั่งยืนในการใชประโยชนในที่ดิน เพราะสมาชิก
ไดรับเอกสารสิทธิ์แลวจะไมรักและหวงแหนในที่ดินของตนเอง ประกอบกับขาดแนวทางการ
พัฒนาสหกรณนิคมที่ชัดเจน ในเรื่องการพัฒนาอาชีพ การใชประโยชนในที่ดินและการมีสวนรวม
ของสมาชิกในการพัฒนาชุมชนและสังคมที่สหกรณตั้งอยู
สหกรณนิคมมีจุดเดนคือ สมาชิกมีพื้นที่ดินประกอบอาชีพติดตอกันเปนผืนใหญ
จํานวน 5 ลานไร เปนสังคมชุมชนขนาดใหญ มีสมาชิก ประมาณ 200,000 ครอบครัว และ
มีหนวยงานภาครัฐดู แล มี ศักยภาพพรอมที่จะไดรับการพัฒนาในดานการเกษตรแบบยั่งยืนได
จุดดอย สมาชิกยังขาดความรักความหวงแหนและการใชประโยชนในที่ดิน ไมคํานึงถึงคุณภาพ
ที่ดินทํากิน และการละทิ้งที่ทํากิน
จุดเริ่มตนของงานวิจัย
ปญหาของนิคมสหกรณไ ดนําเขาสูเวทีการประชุมระดมความคิดเห็นระหวาง
หัวหนานิคมสหกรณ ในป 2550 ที่ผานมา ไดมองเห็นประเด็นที่จะเปนโอกาสที่จะพัฒนาสหกรณ
นิคมรูปของสหกรณนิคมเชิงคุณคา ในทิศทางของการบูรณาการที่จะรณรงคใหสมาชิกสหกรณ
นิคมตื่นตัวที่จะมาวางแผนการผลิตรวมกัน ภายใตการบริหารจัดการของสหกรณนิคมที่จะเปนแม
ขาย เพื่อพัฒนาไปสูการเชื่อมโยงเครือขายตามหวงโซอุปทานที่จะบูรณาการความรวมมือระหวาง
สหกรณและองคกรพันธมิตร ที่จะพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และวิถีชีวิตเพื่อเกิดประโยชน
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แกสมาชิก ชุมชน สังคม ตามยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2550 – 2554) และไดขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ผานสถาบันวิชาการดานสหกรณ เพื่อดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อคนหาแนว
ทางการพัฒนาสหกรณนิคมอยางเปนระบบ มุงเนนการพัฒนาใชประโยชนในที่ดินใหเกิดประโยชน
สูงสุด

บทที่ 3
กระบวนการวิจัย
การดําเนินงานตามโครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคม ในครั้งนี้ มีทีมวิจัยทั้งหมด
จํานวน 12 คน แยกตามผลลัพธของงานวิจัย โดยมี นายประพฤทธิ์ โภคา หัวหนาทีมวิจัย ดูแล
และขับเคลื่อนการดําเนินงานทั้ง 2 ทีม ดังนี้
1. ทีมวิจัยจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณ
นิคม จํานวน 8 คน ประกอบดวย นางสาวชัญญา จงทัน นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนจัด
นิคมสหกรณ นายสุวิ ช น อยอิ่ ม นัก วิชาการสหกรณชํานาญการ กลุมวิจัย และพัฒนาสหกรณ
นางสาวอัจฉรา สุขเสวก นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ฝายบริหารทั่วไป นางสาวไพรวรรณ
ตระกู ลชั ยชนะ นั กวิ ชาการเกษตร สว นจัดนิคมสหกรณ พร อมด ว ย ผูอํานวยการนิคมสหกรณ
ตนแบบ 4 นิคมสหกรณ
2. ทีมวิจัยรับผิดชอบจัดทําแผนการพัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูลศักยภาพและการใช
ประโยชนที่ดิน การจัดทําแผนที่ GIS จํานวน 3 คน ประกอบดวย นายสุริยะ คําปวง หัวหนาฝาย
ควบคุมการถือครองที่ดิน นายชูศักดิ์ เกิดโภคา นายชางโยธาชํานาญงาน ฝายสํารวจแผนที่ และ
นางสาวยุพาภรณ เทพนวล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนจัดนิคมสหกรณ
ในการดํ า เนิ น การวิ จั ย เพื่ อ ให ส ามารถตอบคํ า ถามวิ จั ย เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคในการวิจัย ตามขอเสนอทีมวิจัยไดดําเนินการวิจยั ทั้ง 6 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล รายสหกรณ เพื่อใชประกอบการ
จัดทําแผนแมบทโดยทีมงานหนวยนิคมสหกรณ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิง
คุณคา แกผูนําสหกรณและหัวหนาหนวยนิคม ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ ในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ในการดําเนินการจะ
เปนไปในลักษณะของการสรางกระบวนการมีสวนรวม จากผูเกี่ยวของทั้งฝายสหกรณและฝาย
สงเสริม
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ในสหกรณที่คัดเลือกให
เปน “ตัวแบบ” 4 สหกรณ โดยการพัฒนาจะเริ่มจากการจัดทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินการ
ที่คํานึงถึงแผนชุมชนและที่เกี่ยวของซึ่งเปนไปภายใตกรอบคิดสหกรณนิคมเชิงคุณคา
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนา
สหกรณ นิคม ทีมวิจั ยตั วแบบสหกรณนิ คม 4 สหกรณ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบ
แนวคิด “สหกรณนิคมเชิงคุณคา” และการเชื่อมโยงกับภาคีพันธมิตร
ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนที่ดินใน
สหกรณตัวแบบ 1 แหง ภายใตทีมที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญการจัดทําแผนที่ GIS
ในการดําเนินการวิจัยในแตละขั้นตอน ทางทีมวิจัยไดกําหนดแผนการดําเนินงาน
และกลุมเปาหมายในแตละผลลัพธไวอยางชัดเจน แตเนื่องดวยขอจํากัดในหลาย ๆ ดาน ทําใหไม
สามารถดําเนินการตามลําดับขั้นตอนที่ไดกําหนดไวตามแผน ทางทีมวิจัยจึงไดกําหนดแผนการ
ดําเนินงานในแตละกิจกรรมควบคูไปกับแผนการดําเนินงานปกติตามภารกิจ ของสวนจัดนิคม
สหกรณ ทํ า ให ที ม วิ จั ย ขั บ เคลื่ อ นงานโครงการวิ จั ย ให บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค และสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในงานปกติ อีกทั้งยังสามารถบริหารดานงบประมาณใหเกิดประโยชน
สูงสุด รายละเอียดแผนงานและกระบวนการดําเนินงานในแตละกิจกรรม ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล รายสหกรณ เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนแมบท
โดยทีมงานหนวยนิคมสหกรณ
ในการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลรายสหกรณเพื่อใชประกอบการจัดทําแผน
แมบททีมวิจัยไดกําหนดขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดแบบประเมินจัดเก็บขอมูลพื้นฐานสหกรณนิคม และสงแบบประเมิน
ขอมูลพื้นฐานสหกรณนิคม ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากทีมประสานงานกลางเปนที่ปรึกษาดาน
การออกแบบประเมินขอมูลพื้นฐานของสหกรณนิคม ประกอบดวยขอมูล 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ประกอบดวย ชื่อสหกรณ ที่ตั้งสํานักงาน วัน เดือน ป ที่จัดตั้งสหกรณ
ขอมูลแสดงสภาวะสหกรณระหวางป 2548 – 2550 ปญหา/ขอจํากัดของสหกรณเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ 3 อันดับ ขอเสนอสําหรับแนวทางการแกไขปญหา เรียงตามลําดับความสําคัญ 3
ลําดับ
ส ว นที่ 2
ข อ มู ล ทางกายภาพในส ว นที่ อ ยู ใ นความดู แ ลของสหกรณ
ประกอบด ว ย ข อ มู ล เนื้ อ ที่ ใ นการครอบครองของสมาชิ ก สหกรณ นิ ค มต อ ราย เนื้ อ ที่ ใ นการ
ครอบครองของสมาชิกสหกรณนิคม ภาพรวมทั้งสหกรณ สภาพทางกายภาพของพื้นที่มีความ
เหมาะสมกับอาชีพของสมาชิกมากนอยเพียงใด อาชีพทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ เรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอย ขอเสนอแนะของ ผูอํานวยการ/หัวหนานิคมสหกรณ เกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ดินในการเพาะปลูก,เลี้ยงสัตว สมาชิกสหกรณที่มิไดใชประโยชนจากที่ดินในการทํา
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การเกษตร สาเหตุที่สมาชิกสหกรณไมไดใชประโยชนในที่ดิน และขอเสนอสําหรับแนวทางการ
แกไขปญหาดังกลาว
2. ตรวจสอบขอมูลพื้นฐาน รายชื่อ จํานวนสหกรณนิคมตามทะเบียนสหกรณใน
ระบบของกรมสงเสริมสหกรณ
3. รวบรวมขอมูลจากแบบประเมินขอมูลพื้นฐาน จัดเก็บในคอมพิวเตอร และนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหประกอบการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
ขั้นตอนที่ 2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา แกผูนํา
สหกรณและหัวหนาหนวยนิคม ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ ในสวนกลางและ สวนภูมิภาค
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคาแกผูนํา
สหกรณ ผูอํานวยการ หัวหนานิคมสหกรณ และเจาหนาที่สวนกลางและสวนภูมิภาค ไดดําเนินการ
รวมกับทีมประสานงาน โดย
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ประชุมเพื่อนําเสนอแผนปฏิบัติงาน
โครงการวิจัย ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูบริหาร ทีมวิจัย ผูอํานวยการนิคมสหกรณตนแบบ 4
แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบถึงกระบวนการดําเนินโครงการวิจัย
และผูบริหารมีความเขาใจ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เพื่อนําเสนอรูปแบบการดําเนินงาน
โครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย หัวหนาหนวยนิคม
ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ ผูบริหาร และเจาหนาที่สวนกลางและ สวนภูมิภาค
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 ซักซอมความเขาใจในการจัดทําฐานขอมูล
โครงการวิจัย และการใชประโยชนจากฐานขอมูล เพื่อใหหนวยงานในระดับพื้นที่ไดรับทราบถึงทิศ
ทางการพัฒนาสหกรณนิคมโดยการนําขอมูลพื้นฐานของสหกรณนิคมมากําหนดกรอบการสงเสริม
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 จัดทําเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดในการ
พัฒนาของผูอํานวยการ หัวหนานิคมสหกรณ สหกรณนิคม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการกําหนด
แผนงานการสงเสริมสหกรณ ไดรับทราบถึงภารกิจในปจจุบันที่ดําเนินการอยูและทิศทางการพัฒนา
สหกรณนิคมในอนาคต เพื่อนําผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาประกอบเปนขอมูลจัดทําแผนแมบทการ
พัฒนาสหกรณนิคม
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ในการดําเนินการจะเปนไปในลักษณะ
ของการสรางกระบวนการมีสวนรวม จากผูเกี่ยวของทั้งฝายสหกรณและฝายสงเสริม
ทีมวิจัยไดกําหนดขั้นตอนกระบวนการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
ไวทั้งสิ้น 10 ขั้นตอน
1. การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลสหกรณนิคม จํานวน 93 สหกรณ
2. จัดทําเวทีระดมความคิดคณะทํางานฯ และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อวิเคราะห
โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดออน เพื่อพัฒนาสหกรณนิคม ป 2552 – 2554
3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา จํานวน
4 สหกรณ
4. จัดทําเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เพื่อพัฒนา
สหกรณนิคม ป 2552- 2554
5. ยกรางแผนการพัฒนาสหกรณนิคม ฉบับที่ 1 โดยทีมประสานงานกลาง
คณะทํางานฯ ทีมวิจัย และผูมีสวนเกี่ยวของ
6. การประชุมการพิจารณาและใหขอเสนอแนะของผูนําสหกรณ ผูอํานวยการ
หัวหนานิคมสหกรณ ทีมประสานงานกลาง คณะทํางานฯ ทีมวิจัย และผูมีสวนเกี่ยวของ
7. ปรับปรุงรางแผนการพัฒนาสหกรณนิคม
8. การพิจารณาปรับปรุงแกไขโดยทีมงานวิจัยฯ
9. แผนการพัฒนาสหกรณนิคมฉบับสมบูรณ
10. การประชุมสัมมนาเพื่อวิจารณและใหขอเสนอแนะระหวางผูที่เกี่ยวของ
โดยในแตละขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้
1. การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลสหกรณนิคม จํานวน 93 สหกรณ
ที่มาของขอมูล
1.
ฐานขอมูลในระบบทะเบียนสหกรณ ของกรมสงเสริมสหกรณ
ณ ป พ.ศ.2550
2.
ฐานขอ มู ล จากแบบประเมิ น ข อมู ลพื้ น ฐานของสหกรณนิ ค ม
ตามกระบวนการในขั้นตอนที่ 1
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2. จัดทําเวทีระดมความคิดเห็นคณะทํางานฯ และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อวิเคราะห
โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดออน เพื่อพัฒนาสหกรณนิคม ป 2552 – 2554
1)ในกระบวนการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณ ทีมวิจัยไดรวมหารือ
แนวทางการดําเนินงานกับทีมประสานงานกลาง และกลุมงานที่รับผิดชอบดานการจัดทําแผน
กลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ กองแผนงาน ซึ่งไดรับคําแนะนําใหกําหนดรูปแบบตามรูปแบบการ
จัดทําแผนกลยุทธกรมฯ โดยกําหนดเปนกระบวนการในแตละขั้นตอน และใหกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการเขียนแผนแมบท รวมถึงรูปแบบการจัดเวทีแลกเปลี่ยน การคัดเลือกกลุมเปาหมาย ซึ่งทางทีม
วิจัยไดกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ตามคําสั่งกรมฯ
ที่ 296/2551 สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2551 และแกไขตามคําสั่งกรมฯ ที่ 572/2551 สั่ง ณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2551
2) ทีมวิจัยไดรวมหารือกับทีมประสานงาน
2.1) วันที่ 11 กันยายน 2551 ในเรื่องแนวทางการจัดทําเวทีแผนแมบท
การพัฒนาสหกรณนิคม ขอสรุปที่ได คือ 1. การจัดเตรียมขอมูล 4 สวน ไดแก ความเปนมาของ
โครงการวิจัยฯ ขอมูลพื้นฐานสหกรณนิคมที่ไดจากแบบสอบถาม กรอบการจัดทําเวทีแผนแมบท
การพัฒนาสหกรณนิคม และผลวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
2.2) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ทีมวิจัยไดจัดทํากรอบการจัดทํารางแผน
แม บ ทการพั ฒ นาสหกรณ นิ ค ม หารื อ ร ว มกั บ ที ม ประสานงาน โดยสรุ ป ให ที ม วิ จั ย ดํ า เนิ น การ
Mapping ปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสหกรณนิคมเพื่อกําหนดกลยุทธ กรอบการจัดทํา
รางแผนแมบทฯ ประกอบดวย 4 บท ไดแก บทที่ 1 ความเปนมาและกระบวนการจัดทําแผน
แมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ป 2552 – 2554 บทที่ 2 บริบทสหกรณนิคม กรอบคิดและทิศ
ทางการพัฒนา บทที่ 3 กรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณนิคมในชวงเวลาของแผน และบทที่ 4 การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
3) การประชุมคณะทํางานรวมกับทีมประสานงาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15
กันยายน 2551 ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ทีมวิจัย และคณะทํางาน จํานวน 30 คน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
3.1) ชี้แจงความเปนมาของโครงการ เพื่อเปนการปรับกระบวนทัศนและ
เพิ่มองคความรูในการจัดทําแผนแมบท โดย ผอ.ประพฤทธิ์ เลขานุการคณะทํางานฯ
3.2) ชี้แจงประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณนิคม ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม /แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม2550 – 2554 พรบ.ปาชุมชน/แผนชุมชน
(กระทรวงมหาดไทย)
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3.3) สถานะและแนวโนมการดําเนินงานสหกรณนิคมในภาพรวม 93 สหกรณ
3.4) นําเสนอปจจัยสภาพแวดลอม ของสหกรณนิคม 4 สหกรณ ตนแบบ
3.5) SWOT /เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดมความคิดเห็นจากคณะทํางาน
3.6) ผลลัพธที่ตั้งไว : ยุทธศาสตร กลยุทธ หลักในการพัฒนาสหกรณนิคม
ผลลัพธที่ได
1. คณะทํางานไดรับทราบถึงความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการ
วิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา
2. คณะทํางานรวมกันเสนอแนวคิดในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
สหกรณนิคม
3. รวมกันวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่มีอยูในปจจุบันของสหกรณนิคม
สรุปได
4. (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
กระบวนการที่ตองดําเนินการตอไป
1. จัดเวทีประชาพิจารณ (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ซึ่งมีผูรวม
จัดทําเวที ประกอบดวย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณนิคม สวนกลาง
สํานักงานสหกรณจังหวัด ผูอํานวยการ/หัวหนานิคมสหกรณ และผูแทนสหกรณนิคม เขามามีสวน
รวมในการประชาพิจารณ (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม จํานวน 1 ครั้ง
2. นํา (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมที่ผานกระบวนการประชาพิจารณ
เสนอตอคณะทํางานฯ จํานวน 1 ครั้ง
3. สรุปผลที่ไดจาก 2 เวที นําเสนอขออนุมัติใชแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
ตออธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา จํานวน
4 สหกรณ
ในกระบวนการดําเนินงานวิจัยของโครงการเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา ได
กําหนดใหมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคาแกผูนําสหกรณ
และผูอํานวยการ หัวหนานิคมสหกรณในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งทางทีมวิจัยไดหารือรวมกับ
ทีมประสานงานกลางเกี่ยวกับรูปแบบ และเปาหมายในการจัดทําเวทีกอนกําหนดใหมีการจัดทําเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมีขั้นตอนที่ไดดําเนินการ
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3.1 ประสานงานหนวยงานในพื้นที่ แจงกําหนดการลงพื้นที่ของทีมวิจัย เพื่อให
นิคมสหกรณประสานกับสหกรณนิคม เพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการ และฝายจัดการของ
สหกรณ และประสานสํานักงานสหกรณจังหวัดเพื่อขอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจัดทําแผน
กลยุทธเขารวมจัดทําเวทีดวย
3.2 ทีมวิจัยแบงหนาที่ความรับผิดชอบ ไดแก
3.2.1 จัดเตรียมขอมูล ผูรับผิดชอบหลัก คือ หัวหนาทีมวิจัย และผูชวยนักวิจัย
จั ด เตรี ย มข อ มู ล จากรายงานกิ จ การย อ นหลั ง 3
ป ที่ ส หกรณ นิ ค มได จั ด ส ง มาให ข อ มู ล
สภาพแวดลอมทั่วไปของนิคมสหกรณ และสหกรณนิคม
3.2.2
การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ เชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ
กระดาษ ปากกา คลิปชารจ กลองถายรูป กลองวีดีโอ ฯลฯ
3.2.3 การนําประเด็นในเวทีแลกเปลี่ยน ไดแก วิทยากร หัวหนาทีมวิจัย
เจาหนาที่จากสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือเจาหนาที่จากนิคมสหกรณ
3.2.4 การจดบันทึก การแจกการดเทคนิค มอบทีมวิจัยชวยกันจดประเด็นและ
สรุปผล (กรณีที่ตองการขอมูลเพื่อนําเขาเวที)
3.2.5 การสรุปประเด็น สรุปรวมกันทั้งทีมวิจัย
3.4 การลงพื้นที่ ประชุมรวมกับสํานักงานสหกรณจังหวัด และนิคมสหกรณเพื่อ
ชี้แจงความเปนมาของโครงการ วัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการจากการจัดทําเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู
3.4.1 จัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง ทีมวิจัย ทีมประสานงาน เจาหนาที่
นิคมสหกรณ เจาหนาที่จากสํานักงานสหกรณจังหวัด ประธาน กรรมการ และฝ ายจัดการของ
สหกรณนิคม โดยทีมวิจัยไดขอความอนุเคราะหใหทีมประสานงานชวยเปนวิทยากรในการจัดทํา
เวที หรือเจาหนาที่จากสํานักงานสหกรณจังหวัดผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณ
เปนวิทยากร หรือทีมวิจัยรวมกันดําเนินการ กรณีที่ทีมประสานงาน หรือเจาหนาที่จากสํานักงาน
สหกรณจังหวัดไมไดเขารวมเวทีในวันนั้น และทีมวิจัยรวมกันจับประเด็นความสําคัญของความ
คิดเห็นของผูเขารวมจัดทําเวที
3.5 ทีมวิจัยรวมกันสรุปผลที่ไดจากการจัดทําเวที พรอมนําเสนอรายงาน
3.6 ประมวลผลที่ไดจากการจัดทําเวทีทุกเวที เพื่อนําผลที่ไดมาประกอบการ
จัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
ในการดําเนินงานวิจัยที่ผานมาของโครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา มีการจัดทําเวที
ทั้งหมด 6 ครั้ง

19

ครั้งที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อจัดทําแผนกลยุทธสหกรณนิคมสอยดาว จํากัด
นิคมสหกรณโปงน้ํารอน สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี ระหวางวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2551
ณ หองประชุมสหกรณนิคมสอยดาว จํากัด
ครั้งที่ 2
การจัดทําแผนกลยุทธสหกรณนิคมวิภาวดี จํากัด ระหวางวันที่
6 – 11 สิงหาคม 2551 ณ หองประชุมนิคมสหกรณทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี
ครั้งที่ 3 การจัดทําแผนกลยุทธสหกรณนิคมดอนตาลสอง จํากัด นิคมสหกรณ
ดอนตาล สํานักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร ระหวางวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2551 ณ
หองประชุมสหกรณนิคมดอนตาลสอง จํากัด
ครั้งที่ 4 การทบทวนแผนกลยุทธสหกรณนิคมสอยดาว จํากัด นิคมสหกรณ
โปงน้ํารอน สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ หองประชุมสหกรณ
นิคมสอยดาว จํากัด
ครั้งที่ 5 การจัดทําแผนกลยุทธสหกรณแมระมาด จํากัด นิคมสหกรณแมสอด
สํานักงานสหกรณจังหวัดตาก ระหวางวันที่ 7– 8 มีนาคม 2552 ณ หองประชุมสหกรณนิคม
แมระมาด จํากัด จังหวัดตาก
ครั้งที่ 6 การทบทวนแผนกลยุทธสหกรณแมระมาด จํากัด นิคมสหกรณแมสอด
สํานักงานสหกรณจังหวัดตาก ระหวางวันที่ 10 – 11 กันยายน 2552 ณ หองประชุมสหกรณนิคม
แมระมาด จํากัด จังหวัดตาก
4. จัดทําเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เพื่อพัฒนา
สหกรณนิคม ป 2552- 2554
4.1 จัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ณ หองประชุม
สถาบันวิชาการดานสหกรณ ผูเขารวมจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ประกอบดวย นางบริสุทธิ์
เปรมประพันธ ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมงานสหกรณ นายประพฤทธิ์ โภคา หัวหนาทีมวิจัย
นายปรีฎา เจียไพบูลย ผูอํานวยการนิคมสหกรณแมสอด นายกอเกียรติ สวนศิริ ผูอํานวยการนิคม
สหกรณดอนตาล นายณรงคพล พัฒนศรี ผูอํานวยการนิคมสหกรณบานไร คุณชัญญา จงทัน
คุณสุวิช นอยอิ่ม และคุณอัจฉรา สุขเสวก พรอมดวยทีมประสานงานกลาง
วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับกระบวนทัศนและเพิ่มองคความรูในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
สหกรณนิคม
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2. เพื่อศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณนิคม รวมทั้งวิเคราะห แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 แผนพั ฒ นาสหกรณ ฉบั บ ที่ 2 /แผนจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2550 -2554/ พ.ร.บ.ปาชุมชน
3. เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดทําแผนแมบทดานการพัฒนาสหกรณนิคม
4. วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม (SWOT ) 4 สหกรณพรอมขอมูลพื้นฐาน
ผลสรุปที่ไดจากการจัดทําเวทีแลกเปลี่ยน
1. กรอบการจัดทําแผนแมบทจากขอมูลแผนกลยุทธของสหกรณนิคม ไดแก
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ปจจัยสภาพแวดลอม กลยุทธ
2. ความเขาใจในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ
5. ยกรางแผนการพัฒนาสหกรณนิคม ฉบับที่ 1 โดยทีมประสานงานกลาง คณะ
ทํางานฯ ทีมวิจัย และผูมีสวนเกี่ยวของ
5.1
ที ม วิ จั ย ยกร า งแผนแมบ ทการพั ฒ นาสหกรณ นิ ค ม เสนอต อ ที่ป รึ ก ษา
(นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
ขอเสนอแนะที่ได
-ใหทีมงานเพิ่มขอความที่แสดงถึงความแตกตางระหวางสหกรณการเกษตร
กับสหกรณนิคม โดยแสดงใหเห็นวาสหกรณนิคมนั้นมีจุดเดนอะไร
-สงรางแผนแมบทฯ ใหกับคณะทํางานฯ (สวนกลาง) รวมกันพิจารณา
โดยใหสงกลับทีมเลขาภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
5.2 ทีมวิจัยนําเสนอรางแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมตอผูอํานวยการสํานัก
จัดตั้งและสงเสริมสหกรณ (นายสาโรจน เจียมศรีพงษ) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2551
ขอเสนอแนะที่ได
-ใหทีมวิจัยใหความหมาย คําวา "คุณคาสหกรณ" ใหชัดเจนเพื่อสรางความ
เขาใจกับผูที่จะนําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมไปใช และควรนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประสานกับ อุดมการณ และหลักการสหกรณ เพื่อใหเกิดคุณคาสหกรณ เพราะเปน
แนวคิดที่มาจากพื้นฐานเดียวกัน
5.3 นําเสนอรางแผนแมบทฯ ตอที่ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาราง
แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2551
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-ที่ประชุมมีมติใหทีมวิจัยไปแกไข (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
ตั้งแตบทที่ 1 – 4 โดยใหนํากรอบการจัดแผนกลยุทธของกรมสงเสริมสหกรณมาประยุกตใชกับ
แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
6. ปรับปรุงรางแผนการพัฒนาสหกรณนิคม/การพิจารณาปรับปรุงแกไขโดยทีม
งานวิจัยฯ
ที ม วิ จั ย ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ร า งแผนการพั ฒ นาสหกรณ นิ ค ม โดยนํ า
ขอเสนอแนะที่ไดมาเปนกรอบในการแกไขปรับปรุง ดังนี้
1. แสดงความแตกตางระหวางสหกรณนิคมและสหกรณการเกษตร โดย
ทีมวิจัยไดนําขอมูลรายละเอียดความเปนมาของสหกรณนิคม ในแตละประเภทมากําหนดไวในหัว
ขอสรุปสาระสําคัญของแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม และความเปนมาในบทที่ 1
2. ทีมวิจัยไดจัดสงรางแผนแมบท ใหคณะทํางานฯ พิจารณากอนการ
ประชุมในวันที่ 1 ธันวาคม 2551
3. ใหใหความหมาย คําวา "คุณคาสหกรณ" ใหชัดเจนเพื่อสรางความ
เขาใจกับผูที่จะนําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมไปใช และควรนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประสานกับ อุดมการณ และหลักการสหกรณ เพื่อใหเกิดคุณคาสหกรณ เพราะเปน
แนวคิดที่มาจากพื้นฐานเดียวกัน โดยทีมวิจัยใหความหมาย คําวา "คุณคาสหกรณ" ไวในบทที่ 1
หัวขอที่ 1.6 คําที่ควรสรางความเขาใจใหตรงกัน และไดนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
กําหนดเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาสหกรณนิคม
4. ใหนํากรอบการจัดแผนกลยุทธของกรมสงเสริมสหกรณมาประยุกตใช
กับ แผนแม บ ทการพั ฒ นาสหกรณนิ คม โดยทีม วิจั ย ได นํ า ยุท ธศาสตรก รมส ง เสริ ม สหกรณม า
ประกอบการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณนิคม
7. แผนการพัฒนาสหกรณนิคมฉบับสมบูรณ
แผนการพัฒนาสหกรณนิคมฉบับสมบูรณ ที่ทางทีมวิจัยรวมกับ ผูมีสวนรวม
ในการพัฒนาสหกรณนิคม ประกอบดวย ผูบริหารกรมสงเสริมสหกรณ ซึ่งเปนผูขับเคลื่อนในเชิง
นโยบายหน ว ยงาน สํ า นัก กอง ต า งๆ ที่ มี ส ว นช ว ยขั บ เคลื่ อนแผน สํา นั ก งานสหกรณ จัง หวั ด
นิคมสหกรณ และสหกรณนิคม ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการนําแผนการพัฒนาสหกรณนิคมสูการ
ปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค ไดกําหนดเปนแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ระหวางป
2552 – 2554 ประกอบดวย
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สรุปสาระสําคัญของแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
บทที่ 1 ความเปนมาและกระบวนการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
ป 2552 – 2554
บทที่ 2 บริบทสหกรณนิคม กรอบคิดและทิศทางการพัฒนา
บทที่ 3 กรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณนิคมในชวงเวลาของแผน
บทที่ 4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
8 – 9 การประชุมสัมมนาเพื่อวิจารณและใหขอเสนอแนะระหวางผูที่เกี่ยวของ /
การประชุ ม การพิ จ ารณาและให ข อ เสนอแนะของผู นํ า สหกรณ ผอ.หน.นิ ค มสหกรณ
ทีมประสานงานกลาง คณะทํางานฯ ทีมวิจัย และผูมีสวนเกี่ยวของ
ดวยข อจํ ากัดเรื่องของระยะเวลา และปริมาณงานเร งดวนที่ทีมวิจัย รับผิด ชอบมี
จํานวนมาก ทีมวิจัยจึงไดกําหนดใหมีการประชุมสัมมนาเพื่อวิจารณและใหขอเสนอแนะระหวาง
ผูเกี่ยวของ และการประชุมการพิจารณาใหขอเสนอแนะของผูนําสหกรณ ผูอํานวยการ หัวหนานิคม
สหกรณ ทีมประสานงานกลาง ทีมวิจัย และผูเกี่ยวของ พรอมกับแผนปฏิบัติงานของหัวหนาทีม
วิจัย ดังนี้
1. จัดเวทีรับฟงขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณนิคมจากผูอํานวยการ/
หัวหนานิคมสหกรณและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมซีบรีซ
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
1.1 โดยทีมวิจัยไดกําหนดใหมีเวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก สหกรณจังหวัด
ผูอํานวยการ/หัวหนานิคมสหกรณ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จัดใหมีการ
แบงกลุมเพื่อระดมความคิดเห็นที่มีตอคําถาม 5 ขอ คือ
1. ปจจุบนั ภารกิจของนิคมสหกรณ นอกเหนือจากงานปกติ มีอะไรบาง
(โครงการจังหวัด/ ทองถิ่น/หนวยงานอื่นๆ)
2. ภารกิจของนิ คมสหกรณ ตามขอ 1 สอดคล องและสนั บสนุ นภารกิจ
กรมสงเสริมสหกรณดานใดบาง
3. ในความเห็นของทานเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาสหกรณนิคม คือ
อะไร
4. แนวคิดในการพัฒนาสหกรณนิคมของทาน เปนอยางไร มีกระบวนการ
และขั้นตอนอยางไร
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5. ในการพัฒนาสหกรณนิคมตามแนวคิดของทาน สงผลประโยชนตอใครบาง
อยางไร
5.1 สมาชิกสหกรณ/สหกรณนิคมไดรับ
5.2 นิคมสหกรณไดรับประโยชน
5.3 กรมสงเสริมสหกรณไดรับประโยชน
5.4 ชุมชน/อื่นๆ
1.2 นําเสนอผลการระดมความคิดเห็นตอผูเขารวมจัดทําเวที
1.3 สรุปผลที่ไดจากการจัดทําเวทีรับฟงความคิดเห็น
1. ปจจุบันภารกิจของนิคมสหกรณ นอกเหนือจากงานปกติ มีอะไรบาง
(โครงการจังหวัด/ ทองถิ่น/หนวยงานอื่นๆ)
นอกจากงานตามภารกิจของกรมสงเสริมสหกรณแลวนิคมสหกรณยังมี
การบูรณาการรวมกับหนวยงานในพื้นที่จัดทําโครงการที่เปนประโยชนตอสมาชิกสหกรณ และ
ยังมีการถายทอดองคความรูดานการสหกรณผานทางสถานีวิทยุ และมีการสอนวิชาสหกรณใน
โรงเรียนในเขตพื้นที่จัดนิคมสหกรณ
2. ภารกิ จของนิคมสหกรณ ตามขอ 1 สอดคลองและสนับสนุนภารกิจ
กรมสงเสริมสหกรณดานใดบาง
กิจกรรมที่นิคมสหกรณไดจัดทําในพื้นที่นอกจากภารกิจของกรมสงเสริม
สหกรณ สนับสนุนภารกิจกรมฯ ดังนี้
2.1 สงเสริมพัฒนาอาชีพดานการเกษตรกรรม ใหมีการใชปุยอินทรีย
ปุยน้ําหมักชีวภาพ ลดการใชสารเคมี และยาฆาแมลง
2.2 สงเสริมการนําที่ดินที่ไดรับจัดสรรเพื่อใชประโยชนในการประกอบ
อาชีพดานการเกษตร
2.3 พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพใหกับสมาชิกสหกรณบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสมาชิกและสหกรณในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน
2.5 สร างคานิยมและผลักดันระบบสหกรณใ หมีสวนรวมในการสราง
สังคมอยูเย็นเปนสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2.6 สนับสนุนสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีสวนรวมกับชุมชนในการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม โดยพัฒนาสหกรณใหมีความเขมแข็งรวมทั้งเปนองคกรแหงการ
เรียนรูมีสวนรวมในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในเขตนิคมสหกรณ
2.7 การเผยแพรอุดมการณ หลักการวิธีการสหกรณ และการเผยแพร
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูประชาชน ทําใหสมาชิกมีสวนรวมกับชุมชนและหนวยงาน
ราชการตางๆ มากขึ้น ซึ่งจะเปนการสรางศรัทธาและความเชื่อมั่นในคานิยม (คุณคา) ของ
สหกรณและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกสมาชิกและกลุมเกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
2.8 การปรับโครงสรางภาคการเกษตร
2.9 การสงเสริมใหสมาชิกเกิดวิสัยทัศนในสวนที่ขับเคลื่อนงานของ
สหกรณ
3. ในความเห็นของทานเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาสหกรณนิคม คืออะไร
สรุปเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาสหกรณนิคมที่ไดจากการจัดทําเวที
3.1 สรางสังคมอยูเย็นเปนสุข ชวยเหลือเกื้อกูล มีอาชีพที่ยั่งยืน มั่นคง
ถาวรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 การรักษาและใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดในการอยูอาศัยและการ
ประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงคของการจัดนิคมสหกรณ
3.3 พัฒนาใหสหกรณเปนองคกรที่สามารถเปนที่พึ่งของสมาชิก สามารถ
แกไขปญหาการประกอบอาชีพของสมาชิก ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก และเปน
องคกรในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนและเปนที่พึ่งของสมาชิกไดอยางแทจริง ทําให
สมาชิกสหกรณมีความเขมแข็ง มีความเขาใจถึงกระบวนการสหกรณมากขึ้น
3.4 สหกรณนิคมมีการพัฒนาโดยใหสามารถพึ่งพาตนเองไดโดยใชทุน
ภายนอกนอยที่สุด และสมาชิกสามารถอยูไดโดยมีการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกครัวเรือน
3.5 สรางเครือขายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน หรือตําบล โดยมี
ผูนําหรือปราชญชาวบานในหมูบาน หรือตําบลของสมาชิกเอง โดยอาศัยสมาชิกที่มีความพรอม
เปนแกนนํา
3.6
ส ง เสริ ม อาชีพ หลั ก ของสมาชิ ก สหกรณแ ละอาชีพ เสริม เพื่ อ
เสริมสรางความมั่นคงในครอบครัว และมีภูมิคุมกัน
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3.7 เสริมสรางสวัสดิการใหสมาชิกตั้งแตเกิด ศึกษา ทํากิน สุขภาพ
เสียชีวิต ครบวงจรโดยสหกรณ
3.8 การพัฒนาประชาชนและเยาวชนในเขตนิคมสหกรณใหเปนชุมชน
อุดมปญญา เขมแข็งทั้งทางดานอาชีพ คุณภาพชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่นอยางมั่นคงถาวร ทําใหเปน
องคกรที่เขมแข็ง เปนที่พึ่งพาของชุมชนในทุกดาน เปนหนวยงานหลักในการมีสวนรวมพัฒนา
ชุมชน
3.9 เปนการปลูกฝงแนวความคิดโดยยึดหลักยุทธศาสตรพระราชทาน
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ใหแกเด็กนักเรียน ซึ่งเปนองคความรูพัฒนาทักษะและเสริมสรางพฤติกรรม
ที่พึงประสงค
3.10 พัฒนาสหกรณนิคมใหเปนสหกรณคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
3.11 การพัฒนาขอมูลพื้นฐานดานการถือครองที่ดิน และการเปนสมาชิก
สหกรณนิคม
4. แนวคิดในการพัฒนาสหกรณนิคมของทาน เปนอยางไร มีกระบวนการ
และขั้นตอนอยางไร
สรุปแนวคิดในการพัฒนาสหกรณนิคม
4.1 สงเสริมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในเขตนิคมฯ ใหรูเรื่องสหกรณ
4.2 ส ง เสริ ม และพั ฒ นาสหกรณ นิ ค มฯ ให เ ป น ศู น ย ก ลางช ว ยเหลื อ
และพัฒนาในดานการประกอบอาชีพดานการตลาด ดานแหลงเงินทุนใหทัดเทียมกับสถาบันการเงิน
4.3 เปนศูนยเครือขายเพื่อพัฒนาคนในขบวนการสหกรณ
4.4 สงเสริมและพัฒนาคนภายในสหกรณ 3 ฝาย เจาหนาที่ คณะกรรมการ
และสมาชิกสหกรณใหมีความรูและมีคุณภาพ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4.5 พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
4.6 พัฒนาธุรกิจ/บริการ โดยการเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการ
เสนอแนะการจัดบริการทุกขั้นตอน
4.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสหกรณ องคธุรกิจ
4.8 การเชื่อมโยงเครือขายความรู และธุรกิจทั้งภาครัฐ- เอกชน
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4.9 ผลักดันใหมีการทําเปนวาระแหงกรมสงเสริมสหกรณ(Agenda) ใหมี
แผนดําเนิน การมีทิศทางที่แนนอน
4.10 ผลักดันใหมีการตั้งกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ หรือกลุมอื่นใด ในเขต
นิคมสหกรณโดยใหนิคมฯ ดูแล สงเสริม (กรมฯ ทําเปน Pilot Projects โดยเอาพื้นที่นิคมฯ เปน
พื้นที่นํารอง) เปนโครงการเสริมในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนในเขตนิคมโดยเฉพาะ
สรุปกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาสหกรณนิคม
1) ประสานงานบูรณาการทุกสวนราชการในการบริหารงบประมาณ
ตลอดจนการของบประมาณจากโครงการพัฒนาจังหวัดและองคการบริหารสวนทองถิ่น ทุกระดับ
หมายเหตุ การเขียนโครงการควรนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบ
2) ใหสหกรณมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
มีการบริหารจัดการที่ดี
3) สงเสริมและสนับสนุน พัฒนาธุรกิจ/การบริหารการจัดการสหกรณ
ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจรวมซื้อ/รวมขาย ธุรกิจการจัดการสินคามาจําหนาย ธุรกิจแปรรูป
ธุรกิจบริการ
4) พัฒนาบุคลากร คือ สมาชิกสหกรณ โดยปลูกฝงอุดมการณสหกรณ
และมีความรูในการประกอบอาชีพ /ผูนําสมาชิก โดยจัดใหความรูแกสมาชิกสหกรณที่ไดรับการ
คั ด เลื อ กเพิ่ ม เติ ม ในการบริ ห าร จั ด การ การประสานงาน และการเป น ผู นํ า /คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การ โดยให ค วามรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะในด า นในด า นการจั ด การองค ก ร ด า นธุ ร กิ จ และ
เจาหนาที่สหกรณ ใหเปนผูมีความรูและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
5) พัฒนาสถาบัน ใหเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนสมาชิกและครอบครัวในดานการประกอบ
อาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสหกรณดําเนินธุรกิจหลักในการใหสินเชื่อและสรางกําไรจากการ
ใหสินเชื่อ แตสหกรณมิไดกําหนดการบริการหลังการขาย คือการสงเสริมอาชีพจากการที่นําสินเชื่อ
ไปดําเนินการ สหกรณควรมีเจาหนาที่สงเสริมอาชีพ ในการตรวจเยี่ยมแปลง แกไขปญหาทางการ
ผลิ ต อย า งแท จ ริ ง ตั้ ง แต เ ริ่ ม ลดต น ทุ น การผลิ ต แต ล ะด า น ด า นป จ จั ย การผลิ ต การดู แ ลแปลง
การตลาด ซึ่งจะเปนการรักษาลูกคาเกาใหจงรักภักดีตอสถาบัน เปนความผูกพันดวยใจที่สรางจาก
ความหวงใยลูกคาเหมือนครอบครัวเดียวกัน สงผลถึงดานสินเชื่อที่จะยอนกลับมาโดยความเต็มใจ
และความเชื่อมั่น สรางจากความหวงใยมิใชการติดตามหนี้ สามารถเชื่อตอถึงการออม การสราง
ความเข ม แข็ ง ให ตั ว สถาบั น และสถาบั น สร า งสวั ส ดิ ก ารตอบแทนกลั บ ให ส มาชิ ก ตามความ
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เหมาะสมทีละดาน จนครบวงจรได นําไปสูความเขมแข็งทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและสหกรณ
เองเดียวกัน สงผลถึงดานสินเชื่อที่จะยอนกลับมาโดยความเต็มใจและเชื่อมั่น สรางจากความหวงใย
มิใชการติดตามหนี้ สามารถเชื่อมตอถึงการออม การสรางความเขมแข็งใหตัวสถาบัน และสถาบัน
สรางสวัสดิการตอบแทนกลับใหสมาชิกตามความเหมาะสมทีละดานทีละดาน จนครบวงจรได
นําไปสูความเขมแข็งทั้งในระดับ
6) กําหนดเปาหมายในการพัฒนาเยาวชน ประชาชน ในเขตนิคมดาน
อาชีพ ความรูดานสหกรณ โดยกําหนดเปาหมายใหชัดวาแตละนิคมฯ มีเปาหมายปละกี่หมูบาน กี่
กลุม กี่โรงเรียน และมีเปาหมายในภาพรวมกวา 10 ป ตองครบ และอีก 10 ป ตองมีการพัฒนา
เพิ่มขึ้นอยางไร
7) จัดทําเปนคูมือปฏิบัติงานการสงเสริมสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุม
อาชีพ กลุมอื่นใด ทั้งดานการ บริหารจัดการที่ดิน การสงเสริมอาชีพ การใหความรูและการสราง
เยาวชนในเขตนิคมสหกรณเปน การเฉพาะ (เพื่อเปนตัวอยาง หรือโมเดลในการพัฒนาเฉพาะจุด
พื้นที่)
8) จัดทําโครงการเสริมสรางชุมชนนิคมสหกรณใหอยูเย็นเปนสุข
แข็งแกรงรอบดานอยางมั่นคงยั่งยืนโดย ใชรายไดของนิคมสหกรณ(โครงการมีระยะเวลา 3-5 ป)
9)
เร ง รั ด พั ฒ นาให มี ร ะบบฐานข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประชาชนในเขต
นิคมสหกรณ ทุกดานใหสามารถสนับสนุนการวางแผนพัฒนานิคมฯ ได
10) ใหกรมสงเสริมสหกรณมีโครงการในภาพรวมในการพัฒนานิคมฯ
เชน โครงการนิคมการเกษตรโครงการสนับสนุนยุวชน เยาวชน ประชาชนในเขตนิคมสหกรณให
เปนคนที่มีคุณภาพสูงหรือเทา เทียมกับผูคนพื้นที่ใกลเคียง โดยกรมสงเสริมสหกรณจะตองทําให
เปนโครงการเฉพาะ หรือนํารองในเขตนิคมสหกรณแลวคอยขยายพื้นที่อื่น
11) สรางโมเดลในการพั ฒนาประชาชนในรูปแบบสหกรณโดยใช
ประชาชนในเขตนิคมสหกรณเปนโมเดล (Model) พัฒนานิคมสหกรณดานบุคลากรของนิคมฯ
12) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการและพนักงานของสหกรณใหทราบถึงแนว
ทางการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล โดย
- กําหนดเปาหมาย แนะนําสงเสริม และติดตามผลในการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
- กําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน
- เสริมสรางการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของสหกรณและกลุม
เกษตรกร
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13) กรมฯ ควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจยอนหลังได
14) การตรวจสอบพื้นที่ตกหลน พื้นที่ที่กันไวในกิจการของนิคมแตมี
การบุกรุกครอบครองทําประโยชนในที่ดิน ควรดําเนินการตรวจสอบใหราษฏรเพื่อใชประโยชน
หรือใหเอกสารที่ดินตอไป
5. ในการพัฒนาสหกรณนิคมตามแนวคิดของทาน สงผลประโยชนตอใครบาง
อยางไร
5.1 สมาชิกสหกรณ/สหกรณนิคมไดรับ
- สมาชิกสหกรณไดรับความรูและการพัฒนาทุกดานทําใหเกิดความ
ศรัทธาตอองคกร
- สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได
- สมาชิก ไดรับการบริการจากสหกรณอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- สมาชิกสามารถจําหนายผลผลิตซึ่งเปนผลผลิตของสมาชิกเอง
- สามารถกําหนดราคาลําไย ถั่วเหลือง และ ขาวเองได เพราะผลผลิต
สวนใหญเปนของสมาชิก
- สมาชิก ไดรับการบริการจากสหกรณ สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได
เร็ว การผลิตสินคาเกษตรมีตลาดรองรับที่แนนอน มีการประกันราคาผลผลิต
- สหกรณ ได รั บ ความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาจากสมาชิ ก สหกรณ แ ละ
ประชาชนทั่วไป สมาชิกมาใชบริการสหกรณมากขึ้น ลดปญหาหนี้คาง ดอกเบี้ยคาง สรางกําไร
จากการดําเนินธุรกิจกับเอกชน(Contract Farming) มีเงินทุนหมุนเวียนในสหกรณมากขึ้น ทํา
ใหสหกรณมีความเขมแข็งทางดานเงินทุน การทําธุรกิจ การใหบริการสมาชิก
- สมาชิกสหกรณไดอาศัยสหกรณนิคมเปนที่พึ่งในการแกไขปญหา
เศรษฐกิจและสังคม เชน เปนแหลงเงินทุน แหลงรวบรวมผลผลิต เปนตน
- สมาชิกสหกรณเห็นความสหกรณนิคมในการชวยพัฒนาชุมชนให
อยูเย็นเปนสุข
- สหกรณ นิ ค มมี ก ารบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ แบบบู ร ณาการ ยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาลในการจัดการธุรกิจของสหกรณ โดยมีเปาหมายสูงสุด คือ สมาชิกสหกรณ ชุมชน
ในเขตนิคมสหกรณอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่งคั่ง มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมดําเนิน
ธุรกิจกับเอกชน (Contract Farming) มีเงินทุนหมุนเวียนในสหกรณมากขึ้นทําใหสหกรณมีความ
เขมแข็งทางดานเงินทุน การทําธุรกิจ การใหบริการสมาชิกไดใชเมล็ดพันธุพืชที่ดี มีคุณภาพได
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ใชปจจัยการผลิตที่ดี มีคุณภาพ ราคาต่ํา ตนทุนการผลิตต่ํา สามารถประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง
ยั่งยืน ครอบครัวมีรายไดที่ดี มั่นคงและยั่งยืน
- สมาชิกสหกรณมีอาชีพที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไดรับการ
พัฒนาความรู ทักษะในทุกดาน อยางตอเนื่อง
- สหกรณดําเนินกิจการไดอยางเขมแข็ง โดยการมีสวนรวมจากบุคลากร
ทุกฝายที่มีคุณภาพ และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรตาง ๆ
- สมาชิกไดรับผลประโยชนในดานการทําธุรกิจของสหกรณ ธุรกิจเงินกู
ไดรับเงินกูในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ธุรกิจการขาย สมาชิกไดซื้อสินคาจากสหกรณในราคาถูกและ
สินคามีคุณภาพ ธุรกิจการรับฝากเงิน สมาชิกไดรับดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณในอัตราที่
สมาชิกพึงพอใจ สมาชิกไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในอัตราที่พึงพอใจ และไดรับการ
ชวยเหลือในดานสวัสดิการตางๆ จากสหกรณ
- สมาชิ ก สหกรณ / สหกรณ นิ ค มได รั บ ประโยชน ทํ า ให ส หกรณ มี
คุ ณ ธรรม การดํ า เนิ น ธุ ร กิจ สหกรณ โ ปรง ใส เกิ ด ประโยชน ต อ สมาชิ ก ชุ ม ชุ น มี ก ารสร า ง
เครือขายที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรกรและบุคลากรมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ ชวยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น การดําเนินธุรกิจสามารถพึ่งพาตนเองได
สมาชิกมีความพึงพอใจสูงสุด
5.2 นิคมสหกรณไดรับประโยชน
- สมาชิกและสหกรณมีการพัฒนาสําเร็จสูเปาหมายตามวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งนิคมสหกรณ
- เกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ ในการสงเสริมพัฒนาระบบราชการ และ
ไดรับการสนับสนุนบูรณาการงบประมาณจากหลายสวนราชการ ทําใหการขับเคลื่อนภารกิจ
ของกรมสงเสริมสหกรณบรรลุเปาหมาย
- เมื่ อ สมาชิ ก สามารถพึ่ ง ตนเองได และจํ าหน ายผลผลิ ต ได ก็ ม าใช ห นี้
สหกรณที่ไดกูไปพวกที่มีหนี้คางสหกรณ แตได กสน. 5 แลว ก็ไมมีหนี้คางสามารถไปขอออก
โฉนดตอไป เพื่อบรรลุเปาหมายในการออกเอกสารสิทธิ์ ในพื้นที่นิคมสหกรณตอไป
- องค ก รสหกรณ / สมาชิ ก ให ค วามเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาในการทํ า งานของ
ราชการ การปกครองสะดวก การสงเสริมแนะนําทําไดงาย ลดปญหาและขอขัดแยงกรณีพิพาท
การออกเอกสารสิทธิ์/การใชที่ดิน/การบูรณาการระหวางหนวยงาน (กรมที่ดิน,ทองถิ่น)
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- สามารถสงเสริมกิจกรรมของนิคมฯ โดยสถาบันสหกรณตามอุดมคติ
ในการสรางนิคมฯ ใหครบวงจร ตั้งแตการสรางอาชีพ การดูแลสมาชิก สุขภาพ การสงเคราะห
ยามเสียชีวิต การเกิด การศึกษา อยางครบวงจร
- เปนองคกรหลักในการสนับสนุนการพัฒนาประชาชนที่ตั้งอยูในพื้นที่
ใกลชิดประชาชนและเปนโมเดลในการพัฒนาประเทศได
- นิคมฯ ไดใชขอมูลภูมิสารสนเทศกับการจัดที่ดินและสามารถลด
ขั้นตอนในการทํางานและมีความแมนยําในการ ตัดสินใจ
- นิ ค มฯ ลดแรงเสี ย ดทานในพื้ น ที่ ก รณี มี ก ารบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ที่ นิ ค มฯ ไม
สามารถไปใชประโยชนในพื้นที่นั้นๆ
5.3 กรมสงเสริมสหกรณไดรับประโยชน
- เปนหนวยงานราชการตนสังกัด ที่มีหนวยงานราชการสวนภูมิภาคที่
ไดรับความสําคัญ ในการบูรณาการงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่อยางเปนระบบ
- สหกรณมีการพัฒนาสูเปาหมายและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
เปนไปตามภารกิจของกรมฯ
- มีการปฏิบัติเปนรูปธรรม บรรลุวิสัยทัศนของกรมสงเสริมสหกรณ
- สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาขบวนการสหกรณในเขตนิคม
สหกรณ ใ นการแก ป ญ หาเศรษฐกิ จ และสั ง คมให อ ยู เ ย็ น เป น สุ ข สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- รั ฐ บาลเห็ น ความสํ า คั ญ ของกรมส ง เสริ ม สหกรณ ใ นการนํ า ระบบ
สหกรณไปแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม
- ความชัดเจนในภารกิจในการเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตของสมาชิก
และสถาบันสหกรณ อยางครบวงจรและยั่งยืน
5.4 ชุมชน/อื่นๆ
- เปนตัวอยางในการพัฒนาในระบบการสงเสริมสหกรณและการจัดที่ดิน
รวมทั้งการพัฒนาปจจัยพื้นฐานตอการพัฒนาอาชีพสรางระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน ทําใหชุมชน
อื่น ๆ เห็นความสําคัญ และนําไปเปนตัวอยางที่ดี ขยายผลตอไป
- คนในชุมชนที่อยูในพื้นที่มีความศรัทธาในระบบสหกรณที่มีสวนรวม
ในการสรางสังคมใหอยูเย็นเปนสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เกิดการเกื้อกูลกันของคนในชุมชน
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- เมื่อสมาชิกหรือกลุมเกษตรกรมีความอยูดีกินดี ตามหลักการสหกรณ
แลวทําใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกรเขมแข็ง ก็ทําใหชุมชนเขมแข็ง ยั่งยืนตามไปดวย
- ชุ ม ชนในเขตนิ ค มสหกรณ มี บ ทบาท และมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม และเห็นคุณคาของสหกรณนิคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ชุ ม ชนในเขตนิ ค มสหกรณ มี ส ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ รั ก ษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นเขตนิ ค มสหกรณ เช น แหล ง ท อ งเที่ ย ว ป าชุ ม ชน ให ยั่ ง ยื น และเป น
ประโยชนตอชุมชนทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
2. จัดทําเวทีรับฟงความคิดเห็นจาก ประธาน กรรมการ และฝายจัดการสหกรณ
นิคมแมระมาด จํากัด ในวันที่ 11 กันยายน 2552 ณ หองประชุมสหกรณนิคมแมระมาด จํากัด
สรุประดมความคิดเห็นขอกรรมการ และฝายจัดการสหกรณนิคมแมระมาด จํากัด ที่มีตอวิสัยทัศน
(ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ตอความหมายของคําวา“สหกรณนิคมเชิงคุณคา ที่นํา
ประโยชนสูสมาชิกและชุมชน” ในมุมมองของสหกรณนิคมแมระมาด คือ
1. สมาชิกที่เขามาสวนมากยึดเรื่องที่ดิน สมาชิกจะมีความผูกพัน รักสหกรณ
เหมือนบาน การประชุมจะประชุมที่เดียว แตปจจุบันการประชุมจะแยกกลุมกัน
2. เปาหมายไมไดมุงเนนที่สหกรณ แตมุงเนนที่สมาชิก สหกรณเปนตัวเกื้อหนุน
เปนที่พึ่งพา เสริมในสิ่งที่สมาชิกขาด
3. สมาชิกสามารถชวยเหลือตัวเองระดับหนึ่ง และสหกรณก็ตอบสนองสมาชิก
ดวยระดับหนึ่ง ทั้งสหกรณและสมาชิกมีการพึ่งพาอาศัยกัน
4. หากสหกรณ ช ว ยเหลื อ สมาชิ ก ได ทุ ก ๆ ด า นไม ว า จะเป น ด า นธุ ร กิ จ
ชีวิตประจําวัน และปจจัยตาง ๆ ก็จะเปนชวยเหลือสมาชิกไดอยางมาก
5. อาจจะมีโครงการเบี้ยยังชีพ เมื่ออายุ 60 ปขึ้นไป
6. จัดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
7. การออมทรัพยของนักเรียน ผูสูงอายุ
8. สหกรณ เ ปน ของสมาชิก ในสหกรณ นิ คมแมระมาดก็มี สว นใหส มาชิ ก ได
พึ่งพา เชน การจัดการหาสินค ามาจําหนายใหกับสมาชิกในราคาถูก การออมทรัพย การรับซื้อ
ผลผลิตสมาชิก การแบงเงินปนผลใหกับสมาชิก เปนตน
9. ธุรกิจการตลาดตอบสนองใหกับมาชิกอยูแลว เพียงแตสมาชิกตองแจงความ
จํานง
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10. สหกรณนิคม เปนสหกรณลักษณะที่วาทุกคนที่เขามามีสวนรวมในการบริหาร
รวมกัน เมื่อดําเนินการสําเร็จก็จะเปนที่พึ่งของสมาชิกไดตอไป
11. สหกรณตองเปนที่พึ่งของสมาชิกในการแกไขปญหา ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
12. สหกรณเปนองคกรที่พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสมาชิก สงผลตอครอบครัว
ของสมาชิก ชุมชน และสหกรณ
10. จัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (ประชาพิจารณ)
ทีมวิจัยไดกําหนดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางผูอํานวยการ หัวหนา
นิคมสหกรณ ผูแทนจากสหกรณนิคม ในวันที่ 16 กันยายน 2552 ณ หองประชุมสํานักพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) รับฟงความคิดเห็นจากเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ (ผูอํานวยการ/หัวหนานิคม
สหกรณ ผูแทนจากสหกรณนิคม) ที่มีตอรางแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
2) เพื่อใหผูมีสวนไดเสียในการนําแผนพัฒนาสหกรณนิคมไปขับเคลื่อนทั้งเจาหนาที่
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสหกรณนิคมไดรับทราบ และใหขอเสนอแนะในแผนแมบทการพัฒนา
สหกรณนิคม
กระบวนการ
1.ทีมวิจัยนําเสนอรางแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมตอผูเขารวมประชุม
ซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการ/หัวหนานิคมสหกรณ เจาหนาที่จากนิคมสหกรณจํานวน 30 คน
ผูแทนสหกรณนิคม จํานวน 15 คน และเจาหนาที่สวนจัดนิคมสหกรณ สํานักจัดตั้งและสงเสริม
สหกรณ จํานวน 15 คน
2.นําเสนอปจจัยสภาพแวดลอมที่ไดประมวลผลจากการจัดทําเวทีจัดทําแผน
กลยุทธ 4 แหง และผลจากการสรุปขอมูลจากแบบประเมินขอมูลพื้นฐานจาก 81 สหกรณที่ตอบ
แบบประเมิน ขอมูลประกอบดวย จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของสหกรณนิคม ภาพรวม
81 สหกรณ และปจจัยสภาพแวดลอมจากสหกรณนิคมตนแบบ 4 แหง
3. เชื่อมโยง วิสัยทัศน พันธกิจ ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล โดยหัวหนาทีม
วิจัย (นายประพฤทธิ์ โภคา) นําเสนอตอที่ประชุม
4. เปดเวทีใหผูเขารวมจัดทําเวทีไดแสดงความคิดเห็นตอวิสัยทัศน พันธกิจ
ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ โดยผูเขารวมเวทีไดรวมกันอภิปรายความสอดคลองของวิสัยทัศน
พันธกิจ โครงการ แผนงานของ (ราง) แผนแมบท
5.สรุปประเด็นที่ไดจากการจัดทําเวที คือ
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5.1 วิสัยทัศนใหใชตัวเดิม
5.2 ปรับปรุงพันธกิจใหครอบคลุมถึงยุทธศาสตร 5 ขอ
5.3 กลยุทธในแตละยุทธศาสตรปรับใหสอดคลองกัน
5.4 เปดโอกาสใหสงขอมูลเพิ่มเติมหากนิคมสหกรณ หรือสหกรณนิคม
ใดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหสงขอมูลใหกบั ทีมวิจยั ได
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ในสหกรณที่คัดเลือกใหเปน “ตัวแบบ” 4
สหกรณ โดยการพัฒนาจะเริ่มจากการจัดทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินการที่คํานึงถึงแผนชุมชน
และที่เกี่ยวของซึ่งเปนไปภายใตกรอบคิดสหกรณนิคมเชิงคุณคา และ ขั้นตอนที่ 5 การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณนิคม ทีมวิจัยตัวแบบสหกรณ
นิคม 4 สหกรณ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบแนวคิด “สหกรณนิคมเชิงคุณคา” และ
การเชื่อมโยงกับภาคีพันธมิตร
กระบวนการ
1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 4 ทั้ง 4 สหกรณนิคม ไดแก สหกรณ
นิคมสอยดาว จํากัด สหกรณนิคมวิภาวดี จํากัด สหกรณนิคมดอนตาลสอง จํากัด และสหกรณ
นิคมแมระมาด จํากัด
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อรับฟงความคิดเห็นผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนด
กรอบแนวทางในการพัฒนาสหกรณนิคม ประกอบดวย ผูบริหารกรมสงเสริมสหกรณ ที่กํากับ
ดูแลสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ สํานัก กอง ตางๆ (คณะทํางานจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
สหกรณนิคม ป 2552 – 2554) สํานักงานสหกรณจังหวัด หนวยงานที่กํากับดูแลนิคมสหกรณ
ผูอํานวยการ หัวหนานิคมสหกรณ ประธาน กรรมการ และฝายจัดการสหกรณนิคม
3. ติดตามผลการขับเคลื่อนแผนแผนกลยุทธที่สหกรณนิคมไดรวมกันจัดทํา โดย
สหกรณนิคมไดนําแผนกลยุทธเขาที่ประชุมเพื่อลงมติเห็นชอบแผนกลยุทธที่ไดจัดทํา และติดตาม
ผลการขับเคลื่อนโครงการ โดยตรวจเยี่ยมที่สหกรณนิคม หรือโทรศัพทประสานงานสอบถาม
ความกาวหนาของสหกรณ
3. สรุปผลการพัฒนาตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา
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ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนที่ดินในสหกรณตัวแบบ 1
แหง ภายใตทีมที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญการจัดทําแผนที่ GIS
กระบวนการ
1. เตรียมแผนที่ GIS
2. รวบรวมขอมูลหมูบานและสมาชิก
3. ทําฐานขอมูล GIS
ประกอบดวย
3.1 ฐานขอมูลของกรมสงเสริมสหกรณ
-ขอบเขตโครงการ
-แปลงที่ดิน
3.2 ขอมูลสมาชิก
3.3 ฐานขอมูล ขอมูลที่ไดจากกรมพัฒนาที่ดิน ไดแก คาดิน ชุดดิน สภาพพื้นที่
3.4 ฐานขอมูลขอบเขตการปกครอง ไดแก ขอบเขตระดับอําเภอ จังหวัด
3.5 ฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ลําหวย คลอง แมน้ํา ปาไม
3.6 ฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ถนน
3.7 ขอมูลสถานที่สําคัญ ไดแก วัด โรงเรียน
3.8 การใชประโยชนที่ดิน ไดแก การใชประโยชนที่ดิน
4. ทํารายการที่จะวิเคราะห Profile
5. นํา Profile มาประยุกต วางแผน

สรุปผลลัพธที่ไดจากโครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา
ผลลัพธ
1. แผนแมบท

ผูเกีย่ วของ
กรมสงเสริมสหกรณ
(สวนกลาง สวน
ภูมิภาค)สหกรณนคิ ม
และหนวยงานใน
พื้นที่

73

การนําไปใชประโยชน
การนําไปปฏิบัติ
เชิงนโยบาย
กําหนดทิศทางการพัฒนาสหกรณนิคมตามแผน ระดับกรม
แมบทเปนนโยบายการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม -หนวยงานสวนกลาง นําเสนอผูบริหารให
ความเห็นชอบกับแผนแมบทการพัฒนา
สหกรณนิคม
-กําหนดแผนงาน โครงการ และแผน
ปฏิบัติงานการพัฒนาสหกรณนิคม เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณ
ระดับจังหวัด
-สํานักงานสหกรณจังหวัดนําแผนการ
พัฒนาสหกรณนิคมไปเปนกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาสหกรณ
-นิคมสหกรณนําแผนการพัฒนาสหกรณ
นิคมแปลงสูแผนการปฏิบัติ

ผลลัพธ
2. สหกรณนิคมตนแบบ

1. การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
2. รูปแบบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสหกรณ
กับเจาหนาที่ของรัฐ
4. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายความรู
ระหวางสหกรณกับสหกรณ และระหวาง
นักวิจัยกับนักวิจัยทีมตาง ๆ
5. การจัดทําแผน การวางแผน
6. การจัดทํารายงาน รูปแบบงาน

การนําไปปฏิบัติ

ผูเกีย่ วของ

1. กําหนดแผนงาน โครงการและวิธีปฏิบัติ
ที่มาจากความคิดเห็นของกรรมการ และ
ฝายจัดการสหกรณ
2. นําอุดมการณ หลักการและวิธีการ
สหกรณมากําหนดหลักสูตรการฝกอบรม
สัมมนาในแผนงาน โครงการของกรม
สงเสริมสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
(สวนกลาง สวน
ภูมิภาค)และสหกรณ
นิคม

1. กําหนดกิจกรรมการพัฒนาสหกรณนิคม
ที่ไดจากเวทีการมีสวนรวมมากําหนดใน
แผนงาน โครงการพัฒนาสหกรณนิคม
2. ใหสหกรณนิคมเขามามีบทบาทในการ
คัดเลือกโครงการที่จะทํารวมกับสมาชิก
สหกรณ
3. การดําเนินกิจกรรมโครงการ แผนงาน
วิธีปฏิบัติ ควรกําหนดใหหนวยงานใน
ระดับพื้นที่ดําเนินการรวมกับสหกรณนิคม

กรมสงเสริมสหกรณ
(สวนกลาง สวน
ภูมิภาค)และสหกรณ
นิคม
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3. ความรูใหมที่ไดรับ

การนําไปใชประโยชน
เชิงนโยบาย
1. การปรับเปลี่ยนแนวคิด และทัศนคติของ
กรรมการ และฝายจัดการของสหกรณใหเกิด
การมีสวนรวมในการทํางาน
2. การรณรงคใหสมาชิกสหกรณมีความเขาใจ
ในอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ

ผลลัพธ

1.กําหนดทิศทางที่ชัดเจนตอการพัฒนาและ
สงเสริมสหกรณนิคม
2.เชื่อมโยงเครือขายสหกรณนิคมในขบวนการ
สหกรณและผูมีสวนรวม
3. สรางศรัทธา การมีสวนรวมใหกับสมาชิก
สหกรณนิคม
4. สงเสริมการใชประโยชนในที่ดิน
5. สงเสริมการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ

การนําไปปฏิบัติ
4. แนะนํา สงเสริมใหสหกรณมีฐานขอมูล
สมาชิก ตลอดจนรูปแบบการจัดเก็บขอมูล
ที่งายตอการนํามาใชประโยชน
5. การติดตาม ประเมินผล การดําเนิน
โครงการของกรมสงเสริมสหกรณ ควร
กําหนดใหสหกรณเขามามีบทบาทในการ
ติดตามรวมกับเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางสหกรณ กับ
สมาชิกสหกรณ
1. กําหนดแผนงาน โครงการ วิธีปฏิบัติงาน
มุงเนนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน ทําใหเกิดการพัฒนาสหกรณ
สอดคลองกับความตองการของสมาชิก
และผูมีสวนรวม
2. จัดทําโครงการรณรงคการสรางศรัทธา
และความเชื่อมั่นในสหกรณใหแกสมาชิก
สหกรณ

ผูเกีย่ วของ
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4. กรอบคิดการพัฒนาสหกรณนิคม

การนําไปใชประโยชน
เชิงนโยบาย
7. รูปแบบการบันทึกขอมูล ในรูปแบบตาง ๆ
ในการจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
8. เกิดการเรียนรูในการเปนผูนําเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู
9. การคนหาขอมูล ศึกษา วิเคราะห และ
สังเคราะหขอมูล

กรมสงเสริมสหกรณ
(สวนกลาง สวน
ภูมิภาค)สหกรณนิคม
และชุมชน

ผลลัพธ

การนําไปใชประโยชน
เชิงนโยบาย
6. การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. การนําสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาใชในการ
วางแผนและพัฒนาสหกรณนิคม

การนําไปปฏิบัติ

76

3. จัดทําโครงการสรางระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรเพื่อสงเสริมใหเกิดการใช
ประโยชนในที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด
4. โครงการนําระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรมาใชในการประมาณการเพื่อ
วางแผนการทําธุรกิจ ซื้อ ขาย ปจจัยการ
ผลิต และการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก
สหกรณ
5. จัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพหลักของสมาชิกสหกรณให
มีประสิทธิภาพทางการผลิต ลดตนทุน
และลดคาใชจายในการผลิต
6. จัดทําโครงการพัฒนาอาชีพเสริมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริม
รายไดใหกับสมาชิกสหกรณ
7. จัดทําโครงการเชื่อมโยงเครือขาย
สหกรณนิคม ดานองคความรู
ดานการผลิต การตลาด

ผูเกีย่ วของ

ผลลัพธ
5. ฐานขอมูล

การนําไปปฏิบัติ

ผูเกีย่ วของ

1. รณรงคใหสหกรณนิคมมีฐานขอมูล
สมาชิกเพื่อประโยชนในการวางแผนการ
ดําเนินงานของสหกรณ
2. การจัดการขอมูลโดย แยกประเภทกลุม
ขอมูลที่มีความคลายคลึงกันอยูกลุม
เดียวกัน
3. จัดระดับกลุมสหกรณนิคม เพื่อวาง
แผนการสงเสริมไดตรงกับความตองการ
ของสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
(สวนกลาง สวน
ภูมิภาค)และสหกรณ
นิคม
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การนําไปใชประโยชน
เชิงนโยบาย
1. วิเคราะหการใชประโยชนในที่ดินของ
สมาชิกสหกรณ
2. วิเคราะห วางแผน การสงเสริมดานการผลิต
การตลาด
3. วิเคราะหความตองการของสมาชิกสหกรณ
4. วางแผนการสงเสริม และการพัฒนาอาชีพ
สมาชิกสหกรณ
5. วิเคราะหผลการดําเนินงานของสหกรณ

ผลลัพธ
6. แผนที่ GIS

การนําไปปฏิบัติ

ผูเกีย่ วของ

1. จัดทําโครงการใหความรูดานระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร ใหแกเจาหนาที่
กรมสงเสริมสหกรณและเจาหนาที่สหกรณ
นิคม
2. สงเสริมการใชประโยชนจากระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อวางแผนการ
ผลิตของสมาชิก และการวางแผนการ
รวบรวมผลผลิตของสหกรณ
3. จัดทําโครงการรณรงคการรักษา
สภาพแวดลอมในเขตนิคมสหกรณ เชน
โครงการปลูกปารวมกับชุมชนเพื่อลดภาวะ
โลกรอน

กรมสงเสริมสหกรณ
(สวนกลาง
สวนภูมภิ าค) และ
สหกรณนิคม
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การนําไปใชประโยชน
เชิงนโยบาย
1. วางแผนการสงเสริมสหกรณ
2. วางแผนการใชประโยชนในที่ดินของสมาชิก
สหกรณนิคม
3. วางแผนการผลิต การตลาด โดยระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร
4. ขยายผลการการจัดทําแผนที่ GIS ใหสหกรณ
นิคมนําไปใชประโยชน
5. การนําผลวิเคราะหที่ไดจากแผนที่ GIS ลงสู
การปฏิบัติ

ผลลัพธ
7. ประสบการณงานวิจัย

การนําไปปฏิบัติ

ผูเกีย่ วของ

1.ประยุกตใชในการทํางานโดยการกําหนด สํานักจัดตั้งและ
กรอบการเขียนรายงานอยางเปนขั้นตอน สงเสริมสหกรณ
2. กําหนดกิจกรรมในแผนงานมุงเนนการมี สวนจัดนิคมสหกรณ
สวนรวมระหวางเจาหนาที่ภาครัฐกับ
สหกรณและสมาชิกสหกรณ
3. สรางทีมงานในหนวยงานเพือ่ มุงเนน
การมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน
โครงการพัฒนาสหกรณนิคมอยางเปน
ระบบ
4. เพิ่มทักษะ องคความรู การเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง โดยการการสืบคนขอมูล
การฝกอบรมสัมมนา ตลอดจนการติดตาม
ขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบายภาครัฐ
ตลอดจนแนวโนมทางเศรษฐกิจภาค
การเกษตรอยางตอเนื่อง
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การนําไปใชประโยชน
เชิงนโยบาย
1. การเขียนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม
2. แนวความคิดในการทํางานอยางเปนขั้นเปน
ตอน อยางมีระบบ
3. นํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมไปขยายผลตอในพื้นที่อื่น
4. ความเปนผูนํา
5. การทํางานเปนทีม

บทที่ 4
ผลลัพธ
ผลลัพธที่ 1. ผูมีสวนเกี่ยวของในเชิงนโยบายผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และเขามา
มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ ในทิศทางที่สอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอม
ผูมีสวนเกี่ยวของในเชิงนโยบายผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และ
เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ ในทิศทางที่สอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอม
ทางทีมวิจัยไดนําโครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคาเขาหารือรวมกับผูอํานวยการสํานัก
จั ด ตั้ ง และส ง เสริ ม สหกรณ (นายบุ ญ ส ง พานิ ช การ และนายเลอพงษ มุ สิ ก ะมาน) ตํ า แหน ง
ณ ขณะนั้น และผูบริหารทั้ง 2 ทาน มีนโยบายเดียวกัน คือ เห็นชอบใหสวนจัดนิคมสหกรณ
รวมกันจัดทําแนวทางการพัฒนาสหกรณนิคมอยางเปนรูปธรรม และทางสํานักฯ ไดสนับสนุนทั้ง
บุคลากรในสํานักฯ ใหเขารวมเปนทีมงานวิจัย และยังสนับสนุนดานงบประมาณในการลงพื้นที่เพื่อ
จัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง จนถึงผูอํานวยการสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณคน
ปจจุบัน (นายสาโรจน เจียมศรีพงษ) และผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมงานสหกรณ (นางบริสุทธิ์
เปรมประพันธ) ไดรวมใหขอคิด และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอแนวทางการพัฒนาสหกรณ
นิคมอยางตอเนื่อง
ในกระบวนการจั ด ทํ า (ร า ง) แผนแม บ ทการพั ฒ นาสหกรณ นิ ค ม ที ม วิ จั ย ได
กําหนดใหคณะทํางานประกอบดวยผูแทนจากสํานัก กอง ตางๆ ของกรมสงเสริมสหกรณเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นที่มีตอแนวทางการพัฒนาสหกรณนิคม อีกทั้ง กระบวนการ
จัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อรวมกันจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณนิคม ทีมวิจัยไดประสานงาน
ผานสํานักงานสหกรณจังหวัด ซึ่งมีสหกรณจังหวัดที่เปนฝายบริหารในระดับพื้นที่ ไดรวมกันแสดง
ความคิ ด เห็ น ต อ แผนการกํ า หนด (ร า ง) แผนแม บ ทการพั ฒ นาสหกรณ นิ ค ม จะเห็ น ได ว า
กระบวนการต าง ๆ จะผ า นผู มีส ว นร ว มทั้ ง ระดับ นโยบาย ผู บ ริห ารกรม เจ า หน าที่ ส ง เสริม ทั้ ง
สวนกลาง และสวนภูมิภาคที่มีหนาที่ในการสงเสริมสหกรณ และที่สําคัญคือ กรรมการ และฝาย
จั ด การสหกรณ นิ ค มที่ ไ ด ร ว มแสดงความคิ ด เห็ น และร ว มกั น กํ า หนดแผนการพั ฒ นาตนเอง
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการคิด และยังเปนแรงกระตุนใหผูมีสวนรวมไดมองเห็น
โอกาสในการพัฒนาตนเอง เพราะแผนที่กําหนดจะมาจากการรวมคิด รวมกันแลกเปลี่ยนปญหา
และกําหนดแนวทางแกไขรวมกัน
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ผลลัพธที่ 2 แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซึ่งจะใชเปนกรอบทิศทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร การพัฒนาสหกรณนิคม ไปสูระบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซึ่งเปนรูปแบบของสหกรณ
นิคมที่มุงเนนการบูรณาการความรวมมือระหวางสมาชิก และสหกรณที่จะนําที่ดินในครอบครองมา
วางแผนการผลิตรวมกันโดยมีสหกรณนิคมเปนแกนประสาน ซึ่งจะตอยอดไปสูการพัฒนาระบบ
การตลาดที่ จ ะก อ ให เ กิ ด มู ล ค า เพิ่ ม ในการจํ า หน า ยผลผลิ ต ของสมาชิ ก ผ า นภาคี พั น ธมิ ต ร ที่ มี
เปาหมายรวมกัน
ในกระบวนการจัดทํา (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม จะไดจากการ
ประมวลข อ มู ล ต า ง ๆ จากแบบสอบถามข อ มู ล พื้ น ฐานของสหกรณ นิ ค ม ผลการจั ด ทํ า เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูสหกรณนิคมตนแบบ 4 แหง ผลจากการเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นสหกรณ
จั ง หวั ด ผูอํ า นวยการ/หั ว หน า นิค มสหกรณ และผลจากการเป ด เวที รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ
แผนการพัฒนาสหกรณนิคมจากผูแทนสหกรณนิคม ทีมวิจัยไดรวมกันวิเคราะห และสังเคราะห
ขอมูลตาง ๆ และกําหนดเปน (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ดังนี้
(ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ป 2552 – 2554
ประกอบดวย
วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาสหกรณนิคม
• วิสัยทัศน
“มุงสรางสหกรณนิคมเชิงคุณคา เพื่อพัฒนาการใชประโยชนในที่ดิน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด”
• พันธกิจ
1. พัฒนาผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาสหกรณนิคมใหมีความพรอม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณนิคม
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลสมาชิก รวมทั้งการใชประโยชนในที่ดิน
3. พัฒนาสหกรณนิคมใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
เพื่อเปนที่พึ่งพาของมวลสมาชิกและชุมชน
4. สรางศรัทธา ความเชื่อมั่นเรื่องคุณคาสหกรณ ใหแก สมาชิก เยาวชนและชุมชน
5. เรงรัดดานสิทธิในที่ดินทํากินและสงเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ
เปาประสงคและตัวชี้วัด
• เปาประสงค
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1. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริมและ
พัฒนาสหกรณนิคม
2. เพื่อสรางระบบฐานขอมูลสมาชิกสหกรณนิคม สําหรับใชในการวางแผนดานการ
ผลิต การตลาด และเชื่อมโยงเครือขาย รวมทั้งการบริหารจัดการการใชประโยชนในที่ดินเพื่อใชใน
การแกปญหาการประกอบอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก
3. เพื่อใหสหกรณนิคมมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ใน
การที่จะพึ่งตนเอง ซื่อสัตย เที่ยงธรรม รับผิดชอบตอสังคม และเอื้ออาทรตอชุมชน
4. เพื่อใหสมาชิกสหกรณนิคม และผูมีสวนเกี่ยวของ มีศรัทธาและความเชื่อมั่นใน
สหกรณนิคมและเขามามีสวนรวมในฐานะสมาชิกสหกรณเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ของจํานวนสมาชิก
สหกรณนิคมที่ดําเนินการอยู
5. สมาชิกสหกรณนิคมในเขตนิคมสหกรณมีการใชประโยชนในที่ดินสอดคลองกับ
สภาพที่ดินเพิ่มขึ้น รอยละ 20
• ตัวชี้วัด
1. สรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนสหกรณนิคมที่ดําเนินการอยู
2. สหกรณนิคมมีฐานขอมูลสมาชิก สําหรับใชในการวางแผนการบริหารจัดการ
เพื่อเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศการใชประโยชนในที่ดินของสหกรณนิคม อยางนอย 3 แหง
3. สหกรณนิคมผานเกณฑมาตรฐานสหกรณมีธรรมาภิบาลของกรมสงเสริมสหกรณ
เพิ่มขึ้นจากเดิม(ฐานขอมูลป 2552) รอยละ 20
4. สมาชิกสหกรณนิคมและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรู ศรัทธา เชื่อมั่นในสหกรณนิคม
และเขามามีสวนรวมในฐานะสมาชิกสหกรณเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ของจํานวนสหกรณนิคมที่
ดําเนินการอยู
5. สมาชิกสหกรณนิคมในเขตนิคมสหกรณตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ พ.ศ. 2511 ไดรับ กสน.3 กสน.5 ตามเปาหมายที่กําหนดในแผนงานโครงการของ
กรมสงเสริมสหกรณไมนอยกวารอยละ 80
ยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณ
ประกอบดวยยุทธศาสตร 5 ประการดังนี้
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ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหสมาชิกศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณคาสหกรณตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานที่
1.1 พัฒนาระบบกลไกสรางคุณคาสหกรณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประชาสัมพันธและเผยแพรคุณคาสหกรณ
1.3 สรางคุณคาสหกรณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาผูนําผูมีสวนรวมกับสหกรณใหมีความพรอมที่จะเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางการเปนองคกรพึ่งพาตนเอง
แผนงานที่
2.1 จัดองคความรูกับสมาชิกที่เขารวมโครงการนํารองและขยายผลใหทั่วถึง
2.2 พัฒนาระบบกลไกสรางคุณคาสหกรณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 อบรมใหสมาชิกมีความรูความเขาใจในหลักการสหกรณสรางแรงบันดาลใจใหมีสวน
รวมใจชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ โดยใชแผนกลยุทธเปนกลไกในการ
พัฒนาสหกรณนิคมใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ
แผนงานที่
3.1 สงเสริมและพัฒนาสหกรณใหมีประสิทธิภาพ
3.2 รณรงคใหสหกรณนิคมมีกลไกการสะสมทุนจากแหลงทุนภายในเพิ่มขึ้น
3.3 สงเสริมใหสมาชิก เยาวชน บุตรหลานสมาชิก ออมเงิน
ยุทธศาสตรที่ 4 ใชเครือขายเวทีเรียนรู เพื่อเชื่อมโยงเครือขายสหกรณนิคม
แผนงานที่
4.1 สงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาแกสหกรณ
4.2 สงเสริมการรวมกลุมเพื่อพัฒนาตลาดผลิตภัณฑของสมาชิก
ยุทธศาสตรที่ 5 ใชฐานขอมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนกลไกในการ
พัฒนาการใชประโยชนในที่ดิน
แผนงานที่
5.1 สงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนในที่ดินใหมีประสิทธิภาพ
5.2 อนุรักษฟนฟูและบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (ราง)แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ป 2552 – 2554)
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ผลลัพธที่ 3 ตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 สหกรณ
โครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา ไดคัดเลือกสหกรณนิคม 4 สหกรณ
เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 สหกรณ ประกอบดวย
1. สหกรณนิคมสอยดาว จํากัด นิคมสหกรณโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
2. สหกรณนิคมวิภาวดี จํากัด นิคมสหกรณทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี
3. สหกรณนิคมดอนตาลสอง จํากัด นิคมสหกรณดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
4. สหกรณนิคมแมระมาด จํากัด นิคมสหกรณแมสอด จังหวัดตาก
กระบวนการดําเนินงาน
1. จัดทําแผนกลยุทธ/ทบทวนแผนกลยุทธสหกรณนิคม
2. ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนแผนกลยุทธลงสูการปฏิบัติ
จากผลการจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใน 4 สหกรณ ทําใหทราบถึงความคลายคลึงและความ
แตกตางของในแตละพื้นที่ ซึ่งประเด็นสําคัญ ๆ ที่ไดจากการจัดทําเวทีทั้ง 4 แหง ทําใหเกิดตัวแบบ
สหกรณนิคมเชิงคุณคา สามารถนําไปขยายผลสูสหกรณนิคมอื่น ๆ เพื่อเปนกรอบคิดในการพัฒนา
สหกรณนิคมไดอยางมีแบบแผน
ตารางที่ 2 สรุปตัวแบบที่ไดจากสหกรณนิคม 4 แหง
กอนจัดทําโครงการ

1. ดานแนวคิด/ทัศนคติ
1.1 สมาชิก มีทัศนคติไมดตี อ
สหกรณ เกี่ยวกับปญหาการทุจริต
และการดําเนินงานที่ไมโปรงใส
1.2 ประธาน มีแนวคิดไมตรงกับ
กรรมการ และฝายจัดการ

หลังการจัดทําโครงการ

1.1 สมาชิกมีความเชื่อมั่นใน
สหกรณนิคมมากขึ้น

ตัวแบบ

สรางศรัทธาและการมีสวนรวม

1.2 ประธานมีการเปดใจรับฟง ประชาธิปไตย
ความคิดเห็นของกรรมการและ
ฝายจัดการมากขึ้น
1.3 กรรมการ ไมกลาแสดงความ 1.3 กรรมการกลาแสดงความ ความเปนผูนํา
คิดเห็นในเวทีประชุม
คิดเห็นและใหขอเสนอแนะ
1.4 ฝายจัดการ เปนฝายชี้นาํ การ 1.4 ฝายจัดการ รับฟงความคิด การมีสวนรวม
ดําเนินงานในสหกรณ
ของคณะกรรมในการกําหนด
แนวทางการบริหาร
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กอนจัดทําโครงการ

หลังการจัดทําโครงการ

ตัวแบบ

1.5 ผอ./หน.นิคมสหกรณ บางคน 1.5 มีความเขาใจในทิศทางการ มีเปาหมายในทิศทางเดียวกัน
ไมเขาใจในวัตถุประสงค และ
พัฒนาสหกรณนิคมมากขึน้
แนวทางในการพัฒนาสหกรณนิคม
2. ฐานขอมูล

2.1 มีฐานขอมูลสมาชิก
2.2 มีแผนที่ GIS 1 แหง
3. สหกรณนคิ มยังขาดความเขาใจ 3.1 มีความเขาใจใน
ในวิธีการจัดทําแผนกลยุทธ และ กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ
การขับเคลื่อนแผนลงสูการปฏิบัติ และวิธีการนําแผนสูการปฏิบัติ
4. การมีสวนรวม
4.1 สหกรณ ผอ./หน.นิคม
-สหกรณ
สหกรณ ทีมวิจัย มีสวนรวมทาง
-ผอ./หน.นิคมสหกรณ
ความคิดเห็น และการกําหนด
-ทีมวิจยั
แนวทางการดําเนินงานมากขึ้น
ยังขาดการมีสว นรวม/การทํางาน
เปนทีม ในการทํางานและการ
แสดงความคิดเห็น
5. ทิศทางการพัฒนาสหกรณนิคม 5.1 มีกรอบแนวทางการพัฒนา
ไมชัดเจน ไมมีแบบแผน
สหกรณนิคมที่เปนแบบแผน
6. การพัฒนาตอยอด ขยายผลสู
6.1 มีแผนการพัฒนาสหกรณ
แผนงานโครงการ
นิคมที่สามารถนําไปพัฒนาตอ
ยอด หรือเชื่อมโยงกับแผนงาน
โครงการของแตละพื้นที่ และ
ชุมชน

ฐานขอมูล
แผนกลยุทธ

การมีสวนรวม/การทํางาน
เปนทีม

แผนแมบทการพัฒนาสหกรณ
นิคม
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธที่ 4 ฐานขอมูลสหกรณนิคม 100 แหง
ฐานขอมูลสหกรณนิคมในระบบทะเบียนสหกรณ ณ ป 2550 มีสหกรณนิคมทั้งหมด
93 สหกรณ อยูระหวางชําระบัญชี 13 สหกรณ

บทที่ 5
สรุป/ทิศทางอนาคต/ขอเสนอแนะ
แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
แผนพัฒนาสหกรณนิคม ฉบับที่ 1 เปนแผนที่เกิดจากแนวคิดในกระบวนการ
เตรี ย มคน และการระดมความคิ ด ระหว า งสถาบัน วิ ช าการด า นสหกรณ ผู อํ า นวยส ว นจั ด นิ ค ม
สหกรณและผูอํานวยการ หัวหนานิคมสหกรณ เห็นชอบที่จะจัดแผนแมบทพัฒนาสหกรณนิคม
ที่สอดรับกับแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2550-2554 และ พ.ร.บ. ปาชุมชน และเขามามีสวนรวมในการวางแผนทิศทางการพัฒนาการ
ใชประโยชนที่ดิน และแผนปฏิบัติการของสหกรณนิคม เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศ
ในเรื่อง การแกไขปญหาความยากจน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การจัดการปาชุมชน และอื่น ๆ เพื่อ
คนหาแนวทางปฏิบัติที่ดี สําหรับการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายใต
การมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณนิคมบนหลักการสหกรณ ใหเกิดเปนสหกรณนิคมเชิงคุณคา
ตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2
การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มุงเนนดานการจัดทําฐานขอมูล
กรอบคิดและทิศทางการพัฒนาในเชิงระบบ เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอม และทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมที่ทุกสวนฝาย ชวยกันทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม ผลจากการดําเนินงานที่ไดจึงเปนประเด็นสําคัญจากการเสนอความคิดเห็นของผูอํานวยการ
หัวหนานิคมสหกรณ ตัวแทนจากสหกรณนิคม ที่รวมกันนําเสนอแนวทางในการพัฒนาสหกรณ
นิ คม ซึ่ง เป น แนวทางที่ ไ ดรับ ความเห็น ชอบจากทุก หนว ย และแนวทางนั้ น ทํ า ใหผูอํา นวยการ
หัวหนา นิคมสหกรณ และสหกรณนิคม ตองการใหเปนและสามารถนําสูการปฏิบัติไดจริง เพราะ
จุดเริ่มตนของโครงการวิจัยฯ คือ แนวคิดวาทําอยางไรให ผูอํานวยการ หัวหนานิคมสหกรณ 53
แหง มีแนวคิด และความเขาใจในการดําเนินงานในนิคมฯ ใหเปนทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะสงผลให
ผูอํานวยการ หัวหนา นิคมสหกรณ เปนบุคลากรที่มีศักยภาพ และยังเปนแนวทางที่สนับสนุนงาน
ของกรมฯ ได
แนวทางการพัฒนา ผลักดันใหแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม เปนกรอบทิศ
ทางการพัฒนาในเชิงนโยบายของกรมฯ และสงเสริมใหสหกรณนิคมปรับปรุงพัฒนาระดับให
สูงขึ้นจากที่ดํารงอยูคือจากระดับไมผานเกณฑมาตรฐาน เปนเกณฑมาตรฐานและระดั บดีเดน
(หรือระดับพอใช ดี ดีมาก)โดยใชเกณฑการวัดที่กรมสงเสริมสหกรณไดกําหนดใชแลวคือ เกณฑ
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การจัดมาตรฐานสหกรณและเกณฑการคัดเลือกสหกรณดีเดน รวมทั้งกําหนดเปาหมายยกระดับ
สหกรณใหสูงขึ้น
ตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 สหกรณ
จากผลการจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและการติดตามผลการขับเคลื่อนการนํา
แผนกลยุทธสูการปฏิบัติของสหกรณนิคมทําใหไดรับทราบถึงขอเท็จจริง และสิ่งที่สะทอนใหเห็น
ถึงภารกิจของกรมสงเสริมสหกรณในแตละดาน
ดานการสรางศรัทธาและการมีสวนรวมของสมาชิก ประธาน กรรมการและฝาย
จัดการ
ดานขอมูลพื้นฐาน การจัดการขอมูลอยางเปนระบบ ซึ่งในภาพรวมของสหกรณ
นิคมทั่วประเทศ ยังขาดการจัดทํ าฐานขอมูลอยางเปนระบบ และไมมีก ารนําฐานขอมูลมาเปน
แนวทางในการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาบุคลากร ที่สวนใหญแลวยังขาดภาวะผูนํา การประชุมหรือการเขา
รวมเวทีแสดงความคิดเห็น ยังเปนเฉพาะบางกลุมที่กลาแสดงความคิดเห็น
ดานการจัดทําและการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ ประธาน กรรมการ และฝายจัดการ
ยังขาดความเขาใจวาทําไมตองทําแผนกลยุทธ และมีแผนกลยุทธแลวจะนําไปใชในการพัฒนา
สหกรณอยางไร
ดานการใชประโยชนในที่ดินของสมาชิก จากผลการสุมตัวอยางการใชประโยชน
ในพื้นที่ของสมาชิกสหกรณนิคมสอยดาว จํากัด พบวา สมาชิกบางสวนไมไดใชประโยชนในที่ดิน
ใหเกิดประสิทธิภาพ หรือบางสวนไมไดทําประโยชนดวยตนเอง ปลอยพื้นที่ใหเกษตรกรรายอื่นเชา
นอกจากนี้สมาชิกที่ทําประโยชนในที่ดินบางสวนยังขาดการแนะนําสงเสริมใหมีการใชประโยชน
ในที่ดินที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่
แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนของกรมสงเสริมสหกรณ
1.
เนื่องจากในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ทีมวิจัยยังไมไดดําเนินการถึง
กระบวนการปฏิบัติจริงรวมกับสหกรณนิคมตนแบบ 4 แหง เปนเพียงการเขารวมจัดทําเวทีเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็น ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณนิคมเทานั้น ซึ่งจากประเด็นสําคัญๆ
ที่ไดจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้ง 4 แหง พบวา สมาชิกสหกรณนิคม กรรมการ และฝายจัดการ มี
ความตองการที่จะพัฒนาสหกรณนิคมของตนเอง และพรอมที่จะบริหารจัดการแบบมีสวนรวมกับ
สมาชิ ก และชุ ม ชน ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ จ ะต อ งขั บ เคลื่ อ นต อ ไปข า งหน า หลั ง จากงานวิ จั ย เสร็ จ สิ้ น คื อ
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หนวยงานของกรมสงเสริมสหกรณทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ควรเขาไปรวมกับสหกรณนิคม
เพื่อคนหาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณนิ คม และรวมกันแกไ ขอยางเป น
รูปธรรม หรือในกรณีที่สหกรณนิคมที่มีความเขมแข็งอยูแลว ก็ควรที่จะจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางสหกรณเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูในการบริหารจัดการสหกรณใหประสบผลสําเร็จ
ซึ่งสามารถกําหนดเปนแผนปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมฯ หรือแยกเปนกิจกรรมในโครงการตาม
แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
2. กําหนดนโยบายในการสงเสริมสหกรณนิคม โดยใหความสําคัญกับแผนการ
พัฒนาสหกรณนิคมซึ่งมีแนวทางการพัฒนาสหกรณนิคมครอบคลุมทุกดาน
3. แนะนําใหสหกรณมีแผนกลยุทธเพื่อใชในการบริหารงานของสหกรณ และ
ควรใหผูรับผิดชอบในการสงเสริมใหสหกรณจัดทําแผนกลยุทธชี้แจงทําความเขาใจในกระบวนการ
และประโยชนที่สหกรณจะไดรับ
4. ขยายผลการจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสูสหกรณนิคมทั่วประเทศ โดยเพิ่มองค
ความรูกระบวนการจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสูเจาหนาที่สงเสริมสหกรณทั่วประเทศ เพื่อนํา
ประเด็นสําคัญไมวาจะเปนปญหา อุปสรรค ที่แสดงใหเห็นถึงจุดออนของสหกรณนิคม หรือความ
พรอมในดานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งของสหกรณ ที่ไดรับจากเวทีนํามากําหนดเปนแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณนิคมในเชิงลึกยิ่งขึ้น นอกจากไดแนวทางการพัฒนาสหกรณนิคมอยางตรงจุดแลว ยัง
ไดความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่สงเสริมสหกรณกับสหกรณนิคมเพิ่มมากขึ้นดวย
ตัวแบบการพัฒนาฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนที่ดินในสหกรณ
จากผลการสํ า รวจข อ มู ล พื้ น ฐานสหกรณ ใ นเขตนิ ค มสหกรณ โ ดยวิ ธี อ อก
แบบสอบถาม มี สหกรณ ใ นเขตนิคมสหกรณต อบแบบสอบถามทั้งสิ้น 81 ชุ ด คิ ด เป น 87.10%
จําแนกเปนสหกรณรูปเชาซื้อที่ดิน 8 สหกรณ ประเภทสหกรณรูปเชาที่ดิน 13 สหกรณ ประเภท
สหกรณนิคม 59 สหกรณ และประเภทสหกรณการเกษตร 1 สหกรณ จากการประมวลผลจาก
แบบสอบถาม พบวา มีขอมูลดานที่ดิน สามารถแยกเปนประเภทได ดังนี้
1. การครอบครองทําประโยชนในที่ดินของสมาชิก ผลการสํารวจจาก 81 สหกรณ
พบวา สมาชิกสหกรณมีเนื้อที่ครอบครองทําประโยชนในที่ดิน เฉลี่ยคนละ 20 ไร
2. ปญหาดานที่ดิน
การประมวลปญหาและอุปสรรคที่พบมีสหกรณจํานวน 16 สหกรณที่มีปญหา
ดานที่ดิน โดยลําดับความสําคัญของปญหา คือ
2.1 ปญหาเกี่ยวกับที่ดินที่ไดรับจัดสรร มีสหกรณจํานวน 11 สหกรณ ที่มี
ป ญ หาที่ดิ น ของสมาชิ ก ไมมี เ อกสารสิท ธิ์ (รู ป เชา ที่ ดิ น รู ป เช า ซื้ อที่ ดิ น ) และบางสว นมี ก ารใช
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ประโยชนในที่ดินยังไมเต็มที่สงผลใหสมาชิกที่ครอบครองทําประโยชนในที่ดินขาดความมั่นคง
เพราะไมไดรับเอกสารสิทธิ์ และที่ดินไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน
2.2 ปญหาดานที่ดินสภาพพื้นดินไมเหมาะสม มี 3 สหกรณ ที่มีปญหาพื้นที่
ที่อยูอาศัยไมเหมาะสมในการประกอบอาชีพ
2.3 จํานวนพื้นที่ทํากินไมเพียงพอ มี 2 สหกรณ
3. ความเหมาะสมในที่ดินทํากินของสมาชิก ผลการสํารวจจาก 81 สหกรณ พบวา
สภาพพื้นที่ทํากินมีความเหมาะสม จํานวน 73 สหกรณ และ 8 สหกรณมีสภาพพื้นที่ไมเหมาะสม
กับการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ บางแหงพื้นที่เปนหินและขาดแคลนแหลงน้ํา บางแหง
เปนพื้นที่สูงแบบเนินเขา พึ่งพาฝน เนื่องจากขาดแคลนระบบชลประทาน บางแหงเปนที่ดินที่ขาด
ธาตุอาหาร ตองการปรับปรุงดิน
4. อาชีพทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ จากผลการประมวลขอมูลการ
ประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณในเขตนิคมสหกรณ เรียงลําดับจากมากไปหานอย จํานวน 5
ลําดับ พบวา สมาชิกสหกรณสวนใหญ ประกอบอาชีพ ทํานา เปนอันดับหนึ่ง ทําไร (มัน/ออย/
ขาวโพด เปนอันดับสอง ทําสวนยางพารา เปนอันดับสาม ทําสวนปาลมน้ํามัน เปนอันดับสี่ และ
อาชีพเลี้ยงสัตว เปนอันดับหา นอกจากนี้สมาชิกสหกรณในเขตนิคมยังมีการประกอบอาชีพอื่น ๆ
อี ก ได แ ก ทํ า สวนผั ก ทํ า นาบั ว อื่ น ๆ (โรงงาน/รั บ จ า ง/ค า ขาย) นาเกลื อ ไร ก าแฟ ปลู ก ถั่ ว
ไมประดับ ประมง และยูคา
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ประกอบกับขอมูลในการจัดทําเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูพบวา การใชประโยชนในที่ดินของสมาชิกสหกรณในเขตนิคมสหกรณยังขาด
การวางแผนทั้งดานการผลิตที่สอดคลองกับสภาพดิน การบํารุงรักษาดิน การใชสารเคมีที่เปนการ
ทําลายสภาพดิน การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกตอง ตลอดจนการวางแผนทางการตลาดเพื่อปองกันไมให
ผลผลิตมีปริมาณมากกวาความตองการของตลาด ถึงแมจะมีองคกรเปนของตนเอง เชนสหกรณ
นิคม ดังนั้นจึงนับวาเปนโอกาสที่ดีที่มีงานวิจัยที่มุงเนนดานการพัฒนาฐานขอมูลการใชประโยชน
ในที่ดินดวยระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ เพราะการพัฒนาขอมูลพื้นฐาน จะเริ่มตนจากการสํารวจ
ขอมูลพื้นฐานทุกดานของสมาชิกที่อยูในนิคมสหกรณ เพื่อจัดทําแผนที่รายแปลงแสดงสถานที่ตั้ง
ตางๆ ที่อยูในเขตนิคมฯเพื่อจัดทําขอมูลโดยการลงรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน พรอมทั้งจัดทําชุด
องคความรูใหการศึกษา อบรมกับเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ เพื่อนําไปแนะนํากับสหกรณใหใช
ประโยชนในการจัดทําขอมูลพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการใชประโยชนในที่ดิน โดยการใช GIS ทําใหทราบวาที่ดินใน
แตละแปลง ในแตละบล็อก วาเปนที่ดินอยูในชุดอะไรเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดใด และจําแนก
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การใชประโยชนในที่ดิน โดยจัดประเภทออกเปนกลุมๆ วาเขตใดเปนเขตอนุรักษถาวร เขตไม
ยืนตนคอนขางถาวร เขตพืชลมลุกที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการสงเสริม
อาชีพใหกับสมาชิก โดยการรวมกลุมใกลเคียงกัน เพื่อใหงายตอการศึกษาอบรม การวางแผนการ
ผลิต การใชทรัพยากรอยางเหมาะสม การติดตามปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว และแกไขปญหาตรง
กับความตองการของสมาชิกและการติดตามผลเพื่อนําเสนอขอมูลใหกับผูบริหารกรมสงเสริม
สหกรณ เพื่ อ วางแผนงบประมาณได อ ย า งเหมาะสมและตรงกั บ ความต อ งการของสมาชิ ก
รายละเอียดการสุมเก็บตัวอยางเพื่อหาผลลัพธการใชประโยชนในที่ดินของสมาชิกสหกรณนิคม
เพื่อมาเปนขอมูลประกอบการวางแผนในการสงเสริมสหกรณ ทีมวิจัยไดดําเนินการศึกษาในพื้นที่
สหกรณนิคมสอยดาว จํากัด โดยคัดเลือกพื้นที่ของสมาชิกจํานวน 154 แปลง เปนกรณีศึกษาเพื่อหา
ตัวแบบการพัฒนาฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนที่ดินในสหกรณ รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานฉบับสมบูรณ เรื่องการพัฒนาฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนที่ดินในสหกรณ ดวย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนของกรมสงเสริมสหกรณ
1. กําหนดนโยบายในการสงเสริมสหกรณนิคม โดยขับเคลื่อนแผนแมบทการ
พั ฒ นาสหกรณ นิ ค มซึ่ ง มี แ นวทางการพั ฒ นาสหกรณ นิ ค มด า นการเพิ่ ม องค ค วามรู ด า นระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (แผนที่ GIS) ใหกับบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ ทั้งระดับสวนกลาง
และระดับพื้นที่ รวมถึงเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรของสหกรณนิคมใหมีองคความรู เพื่อ
รองรับแนวทางการพัฒนาของกรมสงเสริมสหกรณ
2. นําแผนที่ GIS มาวางแผนการสงเสริมสหกรณ โดยสํานักจัดตั้งและสงเสริม
สหกรณ จัด ทํ าโครงการ แผนงาน และวิธีปฏิบัติในการนําข อมูลการใชประโยชน ใ นที่ดินของ
สมาชิกสหกรณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยกําหนดวัตถุประสงค ผลลัพธ หรือกิจกรรม
ในโครงการ มุงเนนการนําเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชในการวางแผนการ
สงเสริมสหกรณ ดังนี้
2.1 การใชเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลจากการ
สํารวจการครอบครองทําประโยชนในพื้นที่ของสมาชิกตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของการใช
ประโยชนที่ดิน
2.2 จัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) แสดงสถานะทางกายภาพที่ดิน
ของสมาชิก เชน ความเหมาะสมในการเพาะปลูกของสมาชิก การใชปุย การใชยาฆาแมลง ฯลฯ
2.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อศึกษาขอมูลดานเศรษฐกิจและ
สังคมของสมาชิกสหกรณนิคมในเขตนิคมสหกรณ เชน รายไดเฉลี่ย คาใชจายเฉลี่ย ของสมาชิก
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2.4 จัดทําแผนที่แสดงสภาพการใชประโยชนที่ดินในเขตนิคมสหกรณ โดย
การสํารวจการใชประโยชนในที่ดินของสมาชิกสหกรณใหเปนปจจุบัน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวาง
แผนการสงเสริมใหสมาชิกมีการใชประโยชนในที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด
2.5 การรวบรวมขอมูลใหเปนระบบงายตอการคนหา จัดเก็บ และใชประโยชน
ในการบริหารงาน
3. ขยายผลการจัดทําแผนที่ GIS สูสหกรณนิคมทั่วประเทศ โดยเพิ่มองคความรู
ดานแผนที่ GIS ใหกับเจาหนาที่สงเสริมสหกรณทั่วประเทศและบุคลากรสหกรณนิคม เพื่อใช
ประโยชนในแผนที่ GIS โดยสหกรณสามารถใชประโยชนจากแผนที่ GIS ในการดําเนินการ
3.1 จัดเก็บขอมูลสมาชิกสหกรณนิคม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวางแผนการรวมทํา
ธุรกิจรวมซื้อ รวมขาย ของสมาชิก การใหสินเชื่อแกสมาชิก และการสรรหาปจจัยการผลิตมา
รองรับใหตรงตามความตองการของสมาชิก
3.2 การวางแผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ เชน นโยบายรัฐสงเสริมใหสมาชิก
ใชปุยอินทรียแทนปุยเคมี เพื่อชวยใหสมาชิกลดตนทุน ลดคาใชจาย เพิ่มปริมาณผลผลิตตอไรใหกับ
สมาชิก สหกรณสามารถนําขอมูลดังกลาวมาวางแผนการจัดหาปจจัยการผลิตใหตรงตามความ
ตองการของสมาชิก และยั งสามารถประมาณการปริมาณผลผลิตของสมาชิ ก เพื่อ วางแผนทาง
การตลาดรองรับผลผลิตของสมาชิก ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะชวยลดปญหาผลผลิตทางการเกษตร
ลนตลาด หรือเกินความตองการของผูบริโภค ซึ่งเปนปญหาที่ยังไมสามารถแกไขไดในปจจุบัน
ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอดโครงการวิจัยในอนาคต
1. กระบวนการวิจัยนี้เปนกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมซึ่งจากการที่ทีมวิจัยได
เขารวมจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ผานมา พบวา กรรมการ ฝายจัดการ และสมาชิกสหกรณนิคม
สวนใหญมีความพึงพอใจเปนอยางมากที่หนวยงานภาครัฐเขามามีสวนรวมและใหคําแนะนําในการ
กําหนดแผนกลยุทธที่ทําใหสหกรณไดนําไปแปลงสูการปฏิบัติไดจริง ซึ่งแผนที่ไดมาจากความ
ตองการของสหกรณจริง ๆ ดังนั้น ควรนํากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมนี้ปรับเขากับภารกิจของ
กรมสงเสริมสหกรณหรือกําหนดไวในกิจกรรมแผนงานโครงการของกรมฯ
2. โครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา อาจจะไมประสบผลสําเร็จใน
การสรางสหกรณเชิงคุณคาตนแบบ 4 แหง อยางเปนรูปธรรม แตสามารถสรางแรงบันดาลใจ หรือ
เป น จุ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด เ ข า ไปจุ ด ประกายให กั บ สหกรณ นิ ค มได ค น พบตนเอง และยั ง ได ส ร า งการ
เปลี่ยนแปลงใหกับนักวิจัยใหเกิดการเรียนรูในกระบวนการวิจัยในพื้นที่จริง ซึ่งองคความรูที่ได
นั ก วิ จั ย สามารถนํ า ไปต อ ยอดกั บ ภารกิ จ หลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการส ง เสริ ม สหกรณ ไ ด อ ย า ง
มีกระบวนการมากยิ่งขึ้น

