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บทสรุปย่ อสําหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)
1.ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
( Project on the Development of Co-operative Movement in Nonthaburi Province )
2.วัตถุประสงค์
เพื่อเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน
และสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
นนทบุรี เพื่อให้เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคน และองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
3.กรอบแนวคิดในการทํางาน
3.1.เน้นการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยให้กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ประเมิ นตนเอง เพื่อให้รู้จ ัก
ตนเอง รู ้ศกั ยภาพเครื อข่าย รู ้พฤติกรรมที่นาํ ไปสู่ปัญหาต่าง ๆ และความยากจน
3.2.สนับสนุ นให้เกิ ดการสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีเพื่อไปหนุ นเสริ มกลุ่ม
องค์กร สหกรณ์
3.3.ศึกษากระบวนการผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรี ยนรู ้และการสร้างเครื อข่ายพันธมิตรในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี
4.แนวทางการดําเนินงานของทีมวิจัยจังหวัดนนทบุรี
4.1 การร่ วมประชุม เวทีสรุ ป และสังเคราะห์บทเรี ยนจากชุดโครงการวิจยั 9 จังหวัด
4.2 การร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการสําหรับทีมวิจยั และผูเ้ กี่ยวข้อง
4.3 การดําเนินงานโครงการวิจยั ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
4.3.1 การศึกษาสถานการณ์ และบทบาทการดําเนินงานของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ประชาชน
และเครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ ด
อําเภอบางกรวย อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ่ และอําเภอไทรน้อย
4.3.2 การตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์ องค์กรประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการแก้ไขความยากจนของศูนย์อาํ นวยการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจน (ศตจ.)
กระทรวงมหาดไทย
4.3.3 การจัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ าํ กลุ่ม องค์กร สหกรณ์เรื่ องการจัดทํากรอบทิศ
ทางการดําเนินงานขององค์กร และการเชื่อมโยงเครื อข่าย
4.3.4 การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์
4.3.5 การสนับสนุนการสร้างพันธมิตร และการเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่มต่างๆในพื้นที่
4.4 การร่ วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ทีมประสานงานกลางและจังหวัดอื่นๆ

5. ผลการดําเนินงานตามแผนการวิจัย
การดําเนินงานของทีมวิจยั ได้ดาํ เนินการไปตามกระบวนการวิจยั และแผนการวิจยั ทั้ง 5
ขั้นตอน แต่รูปแบบในการดําเนินงานได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และความเหมาะสม ทั้งนี้
เนื่องจากเมื่อเริ่ มดําเนินการจริ งในพื้นที่พบว่าสถานการณ์ และวัฒนธรรมของกลุ่มและองค์กรมีความแตกต่าง
จากกลุ่ม องค์กรที่อยูใ่ นชนบท ทีมวิจยั จึงได้ประชุมหารื อกันอีกครั้ง และมีความคิดเห็นว่า ถ้าดําเนินการตาม
แผนที่วางไว้ท้ งั หมดอาจจะไม่ทนั เวลาและได้ผลตามที่คาดหมายไว้
จึงได้ร่วมกันกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานใหม่อีกครั้ง แต่ยงั ใช้กรอบการดําเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ก่อนหน้านี้ท้ งั 5 ขั้นตอน
ทีมวิจยั ได้ปรับกระบวนการและวิธีการใหม่ โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการระดมความคิด
จากทีมวิจยั ซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่และผูน้ าํ กลุ่มสหกรณ์ที่อยูใ่ นพื้นที่มาเป็ นเวลานาน มีประสบการณ์เห็นการ
ขับเคลื่อน และการคงอยูข่ องกลุ่มต่าง ๆในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีมาพอสมควร จึงได้ร่วมกันกําหนดเป้ าหมาย
และแนวทางของการดําเนินงานว่าจะมุ่งเน้นกลุ่ม องค์กร ที่เชื่อมโยงกับ สหกรณ์ต่าง ๆ เป็ นหลัก จากนั้นจึง
จะกระจายสู่ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนอื่น ๆ การดําเนินงานจะเริ่ มไปเป็ นเครื อข่าย ๆไป พร้อมการหนุน
เสริ ม สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ ไปตามศักยภาพและความพร้อมของกลุ่ม เน้นการเชื่อมโยงเครื อข่ายผ่าน
กิจกรรมหลักร่ วมกัน จนกระทั้งเมื่อเครื อข่ายก่อตัว และสามารถขับเคลื่อนได้ดว้ ยตัวเองในระดับหนึ่ง จึงจะ
จัดการประชุมเชื่อมโยงเครื อข่ายรวมทั้งหมด ดังนั้นจํานวนครั้งการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มเครื อข่ายจะ
แตกต่างกันไป ถ้ากลุ่มใดมีความสนใจ และความพร้อมทีมวิจยั จะมีกิจกรรมร่ วมค่อนข้างมากบางกลุ่ม หรื อ
เครื อข่ายถ้าดําเนินกิจกรรมต่างๆ ไปแล้วระยะหนึ่ง แต่กลุ่มไม่สนใจหรื อไม่พร้อมในการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ทีมวิจยั ก็จะหนุนเสริ มในประเด็นอื่น ๆ แทน
การชี้วดั ว่าเครื อข่ายที่จดั ตั้งขึ้นจะมีความเข้มแข็งและยัง่ ยืนมากน้อยแค่ไหน ปัจจัยสําคัญ
ที่สุดคือ สมาชิก และกลุ่มแกนนําของเครื อข่ายนั้น ๆว่า สนใจหรื อพร้อมที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานต่อไป
หรื อไม่รวมทั้งปัจจัยแวดล้อม สถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตามการ
ดําเนินงานวิจยั ที่ผา่ นมา 1 ปี พบว่าบางเครื อข่ายก็เห็นชอบที่จะเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายในการทํากิจกรรมต่างๆ
ร่ วมกัน แต่ยงั ไม่มีการจัดทํากรอบทิศทางทั้งนี้เนื่องจากสิ้ นสุ ดโครงการวิจยั ก่อน เช่น เครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิต
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ เป็ นต้น แต่ทีมวิจยั ได้วางแผนไว้วา่ จะยังทําการหนุนเสริ มเครื อข่ายดังกล่าวต่อไป
แม้จะสิ้ นสุ ดโครงการแล้วก็ตาม บางเครื อข่ายก็มีสญ
ั ญา บันทึกข้อตกลงในการทํางานร่ วมกัน เช่น เครื อข่าย
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ บางเครื อข่ายมีโครงสร้างองค์กร เจ้าหน้าที่ทาํ หน้าที่การบริ หารจัดการ และมี
แผนการดําเนินงานที่ชดั เจน เช่น ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด ที่ดาํ เนินงานเครื อข่ายธุรกิจการเงิน และ
เครื อข่ายกลุ่มการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยวิธีการหักบัญชี (Account Trade) แต่บางเครื อข่ายการขับเคลื่อน
ตามรู ปแบบที่ทางทีมวิจยั กําหนดยังไม่เป็ นที่สนใจ เช่น เครื อข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ แต่เครื อข่ายก็ยงั สามารถ
ดําเนินการผ่านกิจกรรมการจัดตลาดนัดขายสิ นค้าได้อยูเ่ สมอ แต่จะเป็ นการรวมตัวแบบหลวม ๆ ไม่เน้นการ
จัดทํากรอบทิศทาง หรื อรู ปแบบที่เป็ นทางการเท่าไรนัก

โดยความสําเร็ จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่แท้จริ งต้องมีตวั ชี้วดั ประเมินทั้งที่เป็ นตัวเงิน
หรื อไม่เป็ นตัวเงินแล้วแต่ละเครื อข่าย
ซึ่งก็ตอ้ งให้หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ทาํ การตรวจสอบประเมินผล
ต่อไป
แต่ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
นนทบุรีอย่างน้อยก็เป็ นการสร้างเครื อข่ายคุณค่าสหกรณ์ประกอบไปด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การ
ร่ วมมือกันจากคนสู่คน จากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่ง จากชุมชนหนึ่งไปสู่อีกชุมชนหนึ่งอันจะนําไปสู่ ชุมชน
และสังคมเข้มแข็ง
เมื่อคนมีศกั ยภาพและความพร้อมก็จะสามารถเข้าไปสู่การมีส่วนรวมในการพัฒนา
องค์กร และพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสม เศรษฐกิจระดับฐานรากจะเข้มแข็งและยัง่ ยืน การสนับสนุนให้
กลุ่มองค์กรมีการวางแผนในลักษณะของกรอบทิศทางการดําเนินงานที่คาํ นึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมจะช่วย
สร้างความมีประสิ ทธิภาพและเข้มแข็งแก่องค์กร อันจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศที่นาํ ไปสู่
การแก้ปัญหาความยากจน
รวมทั้งการเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่มองค์กรประชาชนจะช่วยให้เกิดการใช้
ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน วิทยาการ เทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดความสู ญเสี ยและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวม และการได้รับโอกาสการหนุนเสริ มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อโครงการสิ้ นสุ ดไปแล้ว
6.ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
6.1.เป็ นการสร้างคุณค่าสหกรณ์ (Cooperative Value) ซึ่งประกอบไปด้วยการช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กัน การร่ วมมือกัน การประหยัด จริ ยธรรม ให้กบั คนในชุมชนผ่านกระบวนการวิจยั ในลักษณะการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ (action research) จากคนสู่ คน จากกลุ่มหนึ่ งไปอีกกลุ่มหนึ่ ง จากชุมชนหนึ่ งไปสู่ อีกชุมชนหนึ่ ง
อันจะนําไปสู่ ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
6.2.เมื่อคนมี ศกั ยภาพและความพร้อมจะสามารถเข้าไปสู่ ส่วนรวมในการพัฒนาองค์กร พัฒนา
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม เศรษฐกิจระดับฐานรากจะเข้มแข็งและยัง่ ยืน
6.3.การสนับสนุ นให้กลุ่ ม/องค์กรมี การวางแผนในลักษณะของกรอบทิ ศทางการดําเนิ นงานที่
คํานึ งถึ งปั จจัยสภาพแวดล้อมจะช่ วยสร้ างความมี ประสิ ทธิ ภาพและเข้มแข็งแก่ องค์กร อันจะช่ วยพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ที่นาํ ไปสู่ การแก้ปัญหาความยากจน
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บทคัดย่ อ
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื้น ที่ จ ังหวัดนนทบุรี มี วตั ถุประสงค์เ พื่อ
เสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดให้เกิ ดการหนุ น
เสริ มการพัฒนาศักยภาพคน และองค์กรในการแก้ไขปั ญหาความยากจน ปั จจุบนั กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ใน
พื้นที่จงั หวัดนนทบุรีมีจาํ นวนมากขึ้นตามการสนับสนุ นของเจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และเกิดขึ้น
เองตามความสมัครใจของประชาชนในพื้นที่ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีจาํ นวนมากกว่า
สหกรณ์ ที่จดทะเบียน โดยสหกรณ์ ที่จดทะเบียนประกอบด้วยสหกรณ์ 4 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริ การ ภายใต้การบริ หารจัดการของประธาน ผูจ้ ดั การ คณะ
กรรมการฯ ในการดําเนิ นงานวิจยั ในครั้งนี้ พบว่าจังหวัดนนนทบุรีมีจาํ นวนผูข้ อขึ้นทะเบียนคนจนทั้งหมด
58,379 คน หรื อร้อยละ 6.02 จากประชากรทั้งหมด 969,872 คน โดยในกลุ่ม องค์กร สหกรณ์เป้ าหมายในการ
วิจยั มีจาํ นวนคนขอขึ้นทะเบียนคนจนจํานวน 534 คน จากสมาชิกทั้งหมด 8,089 คน หรื อร้อยละ 6.6 และ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับจํานวนผูข้ อขึ้นทะเบียนทั้งหมด จํานวนสมาชิกดังกล่าวขอขึ้นทะเบียนคนจนเพียงร้อยละ
1 ของจํานวนคนขอขึ้นทะเบียนคนจนทั้งหมดของจังหวัดนนทบุรี
กระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่าทีมวิจยั ได้มีการสนับสนุนการสร้างพันธมิตร และการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายในหลากหลายรู ปแบบ โดยการเข้าร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเครื อข่าย ตามโอกาส
รวมทั้งการเป็ นที่ปรึ กษา การกระตุน้ สร้างแรงจูงใจ และกําลังใจให้แก่กลุ่มผูน้ าํ เครื อข่าย พร้อมทั้งหนุน
เสริ มตามความต้องการของเครื อข่ายนั้น ๆ โดยเน้นการสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สร้างความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันในแต่ละกลุ่มเครื อข่าย
ในการดําเนินงานดังกล่าวทีมวิจยั ได้ใช้กระบวนการต่อยอดจากกลุ่ม
องค์กร สหกรณ์ หรื อเครื อข่ายเดิมที่มีอยูใ่ นพื้นที่ โดยเครื อข่ายที่ทีมวิจยั ใช้เป็ นแกนนําหลัก ได้แก่ ชุมนุม
สหกรณ์นนทบุรี จํากัด เพื่อเชื่อมโยงการดําเนินงานด้านเครื อข่ายธุรกิจการเงิน เครื อข่ายแลกเปลี่ยนสิ นค้า
โดยการหักบัญชี (Account Trade) และใช้เป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ นอกจากนั้นได้เชื่อมโยงให้เกิดเครื อข่าย
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ เครื อข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ และเครื อข่ายผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ เป็ น
ต้น โดยเครื อข่ายดังกล่าวมีการวางกรอบทิศทาง และรู ปแบบการดําเนินงานแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
เครื อข่าย และความพร้อมขององค์กรสมาชิก สุ ดท้ายโครงการวิจยั ได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้
เครื อข่ายต่างๆได้มีโอกาสรู ้จกั พูดคุยแลกเปลี่ยน สร้างความเข้าใจ สร้างสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็ นเวทีที่ทาํ ให้เกิด
การเชื่อมโยงเครื อข่ายต่าง ๆ โดยความสําเร็ จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่แท้จริ ง ต้องมีตวั ชี้วดั ประเมินทั้งที่
เป็ นตัวเงินหรื อไม่เป็ นตัวเงินแล้วแต่ละเครื อข่าย
ซึ่งก็ตอ้ งให้หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ทาํ การตรวจสอบ
ประเมินผลต่อไป แต่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรีอย่างน้อยก็เป็ นการสร้างคุณค่าสหกรณ์ ประกอบไปด้วยการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน การ
ร่ วมมือกัน จากคนสู่คน จากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่ง จากชุมชนหนึ่งไปสู่อีกชุมชนหนึ่ง อันจะนําไปสู่
ชุมชนและสังคมเข้มแข็งอันจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ที่นาํ ไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน

ABSTRACT
The research on the Co-operatives development process project in Nonthaburi Province had the
objective to enhance the networks of groups/public organizations and cooperatives in the province to establish the
development potential for the poverty solution. At present, the number of groups, organizations and cooperatives
in Nonthaburi Province has been increased due to the support of the government officers, private development
organizations and voluntary of local people. According to the study, more public organizations were registered
when compared with the registered cooperatives. The registered cooperatives comprised 4 types, that is,
agricultural cooperatives, saving cooperatives, consumer cooperatives and service cooperatives. The cooperatives
were managed and organized by the chairman, manager, committee etc. According to the research, 58,379 from
969,872 persons in Nonthaburi Province or 6.02% were registered as the poor citizen. From the target groups,
organizations and cooperatives, 534 from 8,089 members or 6.6% were registered as the poor citizen. Comparing
with the total number of poor citizen, therefore, only 1% of the members were recognized as the poor.
Concerning the establishment of valuable networks, the alliance groups and various networks
had to be provided by the public participation, consultation, encouragement, motivation and inspiration for the
network leaders. In addition, the requirements of the networks should be fulfilled emphasizing on the exchange of
knowledge and enhancement of relationship. The researcher used and expanded the existing procedures of groups,
organizations, cooperatives and networks in the province. The main network of this research was Nonthaburi
Community Cooperative, which was used as the connection of financial performance, exchange of products,
account trade and learning network. Then, the connection was expanded to the establishment of network of
farmers, occupational cooperative and organic agriculturists. It could be mentioned that the framework and
performance of the networks were different based on the characteristics of networks and readiness of the members.
At the final stage, the workshop was organized to provide the opportunity for the networks to exchange knowledge
and enhance the understanding and relationship. In addition, the success of network connection should be
evaluated by the indicators established or by the government agencies. Concerning the expected benefits, the
Co-operatives development process project in Nonthaburi Province should provide the value, cooperation and
coordination among the group and organization leading not only to the strong community and society but also to
the economic development and naturally the poverty solution.

คํานํา
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ผูน้ าํ กลุ่ม องค์กรในลักษณะของการสร้างเครื อข่ายคุณค่าสหกรณ์ให้ตระหนักถึงการร่ วมมือและช่วยเหลือซึ่ ง
กันและกัน ตลอดจนการปรับกระบวนทัศน์ และวิธีคิดเชิงบูรณาการให้แก่ผนู ้ าํ ให้มีศกั ยภาพและความพร้อม
ในการบริ หารจัดการองค์กร รวมทั้งการหนุ นเสริ มให้เกิ ดกระบวนการมีส่วนร่ วมในการจัดทํากรอบทิศ
ทางการดําเนิ นงานของกลุ่ม องค์กร โดยคํานึ งถึ งปั จจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลงแล้วหนุ นเสริ มการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
รู ปแบบในการดําเนินการของทีมวิจยั ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ความเหมาะสม
และหนุนเสริ ม สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ ไปตามศักยภาพ และความพร้อมของกลุ่มนั้นๆ โดยเน้นการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายผ่านกิจกรรมหลักร่ วมกัน จนกระทัง่ เมื่อเครื อข่ายก่อตัวและสามารถขับเคลื่อนได้ดว้ ยตัวเอง
ในระดับหนึ่งแล้ว จึงดําเนินกาจัดการประชุมเชื่อมโยงเครื อข่ายรวมทั้งหมด ถึงอย่างไรก็ตามการดําเนินงาน
วิจยั ที่ผา่ นมา 1 ปี พบว่ามีบางเครื อข่ายที่เห็นชอบเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายเป็ นกลุ่มที่ชดั เจนมากขึ้นในการทํา
กิจกรรมต่างๆร่ วมกัน มีการจัดทํากรอบทิศทาง หรื อรู ปแบบดําเนินงานที่เป็ นทางการและชัดเจน แต่บาง
เครื อข่ายก็ยงั มองว่าการขับเคลื่อนตามรู ปแบบที่ทางทีมวิจยั ดําเนินการไม่เป็ นที่สนใจ
ซึ่งทําให้การ
ดําเนินงานก็พบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งในทีมวิจยั กลุ่ม องค์กรที่ทาํ การศึกษา ดังนั้นการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
เครื อข่ายที่เกิดขึ้นทีมวิจยั ก็หวังว่าจะช่วยหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคน
และองค์กรมีการใช้ทรัพยากร
เงินทุน วิทยาการ เทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสี ยและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนได้ในระดับหนึ่ง ตามเป้ าหมายโครงการฯที่วางไว้
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ข้ อมูลพืน้ ฐานจังหวัดนนทบุรี
1.1.1 ประวัติความเป็ นมา
นนทบุรีเป็ นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี
เป็ นเมืองสําคัญที่ต้ งั อยูป่ ากแม่น้ าํ เจ้าพระยาเช่นเดียวกับเมืองธนบุรี ที่ต้ งั แห่ งแรกเรี ยกว่า บ้านตลาด
ขวัญ ต่อมาได้ยกฐานะเป็ นเมืองนนทบุรี เมื่อ ปี พ.ศ. 2092 ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ตัวเมืองนนทบุรีแต่เดิมตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลบางกระสอ ชุมชนมีความเจริ ญมากขึ้น จึงได้มีการขยายตัวไป
ตามริ มฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยา ซึ่งในอดีตพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ าํ ลําคลอง เป็ นสวนผลไม้ที่ข้ ึนชื่อ
แห่งหนึ่งของกรุ งศรี อยุธยา ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดเกล้าให้ยา้ ยที่ต้ งั เมือง
นนทบุรี จากบริ เวณบ้านตลาดขวัญไปตั้งบริ เวณปากแม่น้ าํ อ้อม ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ เจ้าพระยา
เนื่องจากแม่น้ าํ เจ้าพระยาได้เปลี่ยนทิศทางการไหล บริ เวณดังกล่าวจึงเป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่ขา้ ศึกจะ
ยกทัพมาประชิดพระนครได้ง่าย ต่อมาในปี พ.ศ.2265 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ท้ายสระได้โปรดเกล้าให้
มีการขุดคลองลัดเกร็ ด เพื่อลดระยะทางของแม่น้ าํ เจ้าพระยาที่ไหลคดเคี้ยว
ชุมชนที่ต้ งั ถิ่นฐานอยูใ่ นพื้นที่ประกอบด้วยหลายชนชาติ ทั้งคนไทย จีน มอญ และ
แขก โดยชนชาติไทยมีการตั้งถิ่นฐานกระจายอยูท่ วั่ ไปไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าแต่เดิมอยูท่ ี่ใด
ย้ายมาจากไหน รองลงมาได้แก่ ชาวไทยเชื้อสายจีนไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั เช่นกันว่าเข้ามาอยูใ่ น
จังหวัดนนทบุรีเมื่อไรแต่คาดว่าจะเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา
ในกรณี ชาวไทยเชื้อสายมอญ เป็ นกลุ่มคนมอญที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
ในสมัยกรุ งธนบุรี พ.ศ.2317 ซึ่งส่ วนใหญ่ต้ งั บ้านเรื อนอยูท่ ี่ปากเกร็ ด และในปี พ.ศ.2358 สมัย
รัชกาลที่ 2 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ได้มีมอญอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพเข้ามาครั้ง ซึ่งได้โปรดเกล้าให้ไป
ตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นพื้นที่เมืองปทุมธานี เมืองนนทบุรี และเมืองนครเขื่อนขันธ์ (อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ) โดยกลุ่มที่อาศัยอยูเ่ มืองนนทบุรีต้ งั บ้านเรื อนอยูท่ ี่เกาะเกร็ ด
ส่ วนชาวไทยอิสลามเชื้อสายปัตตานี อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรื อนอยูบ่ ริ เวณตําบลบาง
กระสอ และที่บา้ นตลาดแก้ว ตําบลตะนาวศรี อําเภอเมืองตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ชาวไทยอิสลามที่
บ้านท่าอิฐ บ้านบางบัวทอง เป็ นชาวไทยอิสลามเชื้อสายไทรบุรีที่อพยพเข้ามาอยูต่ ้ งั แต่สมัยรัชกาลที่
3 ปั จจุบนั เชื้อสายของชาวไทยอิสลามกลุ่มนี้จะตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นตําบลท่าอิฐ ตําบลพิมลราช ตําบล
ละหาร ตําบลลําโพ และตําบลบางบัวทอง เป็ นต้น
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้โปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเมือง
นนทบุรี
จากเมืองนนบุรีศรี มหสมุทรเป็ นเมืองนนทบุรีศรี มหาอุทยาน
ต่อมาในรัชสมัย

2
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ได้โปรดเกล้าฯให้ยา้ ยที่ทาํ การอําเภอเมือง
นนทบุรีจากปาก
แม่น้ าํ อ้อม ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ เจ้าพระยาไปตั้งยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ าํ บริ เวณปากคลอง
บางซื่อฝั่งใต้ โดยมีสญ
ั ลักษณ์ คําขวัญ และวิสยั ทัศน์ประจําจังหวัดดังแสดงในภาพที่ 1
สั ญลักษณ์ ประจําจังหวัด คือ ภาพหม้อนํ้าลายวิจิตร ซึ่ งมีความหมายว่า ชาวจังหวัด
นนทบุรีมีอาชีพทําเครื่ องปั้ นดินเผา โดยยึดถือเป็ นอาชีพ และมีชื่อเสี ยงมาช้านาน
คําขวัญจังหวัด คือ พระตําหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ ดแหล่งดิน
เผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรี ยนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
วิสัยทัศน์ คื อ นนทบุรีที่อยู่อาศัยชั้นดี ของคนทุกระดับ พร้ อมสรรพธุ รกิ จภาค
บริ การได้มาตรฐาน

สั ญลักษณ์ ประจําจังหวัดนนทบุรี

ธงประจําจังหวัดนนทบุรี

นนทรี ต้ นไม้ ประจําจังหวัดนนทบุรี

3
ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ประจําจังหวัดนนทบุรี
1.1.2 ขนาดและทีต่ ้งั
จังหวัดนนทบุรีเป็ นจังหวัดที่ต้ งั อยูใ่ นภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย
เป็ น
จังหวัด 1 ใน 5 จังหวัดปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร มีพ้นื ที่ประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร
หรื อประมาณ 388,939 ไร่ ตั้งอยูบ่ นเส้นรุ ้งที่ 13 องศา 47 ลิปดา ถึงเส้นรุ ้งที่ 14 องศา 04 ลิบดาเหนือ
และเส้นแวงที่ 100 องศา 34 ลิปดา ถึงเส้นแวงที่ 100 องศา 15 ลิบดาตะวันออก โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทิศใต้
ติดต่อกรุ งเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกรุ งเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี
1.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ
ลักษณะพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ เจ้าพระยา โดยมีแม่น้ าํ
เจ้าพระยาไหลผ่านกลางจังหวัดในแนวเหนือ-ใต้ ทําให้พ้นื ที่แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตก
พื้นที่โดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึงในฤดูน้ าํ หลาก มีความสู งจาก
ระดับนํ้าทะเลเฉลี่ย 1-2 เมตร ลักษณะดินเป็ นดินเหนียว และทราย ซึ่งมีท้ งั ทรายบกและทรายแม่น้ าํ
อันเป็ นวัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้าง สําหรับดินเหนียวก็นาํ ไปใช้ในการทําเครื่ องปั้นดินเผาที่มีชื่อ
ของจังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้กม็ ีการขุดคลองลัดแม่น้ าํ เจ้าพระยาบริ เวณส่ วนโค้งของแม่น้ าํ ที่บา้ น
แหลมจึงทําให้เกิดเกาะเกร็ ดที่ลอ้ มรอบด้วยแม่น้ าํ เจ้าพระยาเดิมและคลองที่ขดุ ใหม่กลายเป็ นแม่น้ าํ
ซึ่งเดิมชื่อว่า คลองลัดเกร็ ด เป็ นคลองที่ขดุ มาตั้งแต่ พ.ศ.2264ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ท้ายสระ
นอกจากนี้ยงั มีคลองอีกกว่า 100 สายกระจายอยูเ่ ต็มพื้นที่ท้ งั คลองตามธรรมชาติ และคลองที่ขดุ ใหม่
ซึ่งราษฎรได้ใช้เป็ นแหล่งนํ้าในการทํา
ทั้งสั้นและยาวเชื่อมโยงติดต่อกันเหมือนใยแมงมุม
การเกษตร และเป็ นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บา้ น ตําบล อําเภอ จังหวัด คลองทั้งหมดจะ
เชื่อมโยงไปสู่ แม่น้ าํ เจ้าพระยา คลองที่สาํ คัญได้แก่ คลองแม่น้ าํ อ้อม คลองบางพูด คลองพระอุดม
คลองข่อย คลองบางตะไนย์ คลองบางม่วง คลองพระพิมล คลองบางคูวดั และคลองขุนศรี เป็ น
ต้น โดยย่านชุมชนหนาแน่นจะพบเห็นตามริ มฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยา และริ มคลองสายต่างๆ ซึ่งพื้นที่
ส่ วนใหญ่จะเป็ นสวนผลไม้มีน้ าํ ท่วมอยูเ่ สมอ แต่ปัจจุบนั พื้นที่เหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงเป็ นที่อยูอ่ าศัย
ของประชาชนที่ได้อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ พื้นที่บางส่ วนของอําเภอยังเป็ นที่รองรับการ
ขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่บางส่ วนของอําเภอเมือง อําเภอปากเกร็ ด อําเภอบาง
ใหญ่ มีการจัดสรรที่ดินและก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมขึ้นอย่างหนาแน่น เป็ นต้น
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สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ ไปเป็ นแบบร้อนชื้นเช่นเดียวกับกรุ งเทพมหานครและพื้นที่
จังหวัดในภาคกลางของประเทศ ฤดูร้อนเริ่ มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่ ม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน และฤดูหนาวเริ่ มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม
จากข้อมูลของสํานักงานสถิติจงั หวัดนนทบุรี (2548) พบว่า ในปี พ.ศ.2547 จังหวัดนนทบุรีมี
อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ย 33.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าํ สุ ดเฉลี่ย 25.0 องศาเซลเซียส มีปริ มาณนํ้าฝน
วัดได้ประมาณ 1,160.4 มิลลิเมตร และเดือนที่ฝนตกมากที่สุด คือ เดือนสิ งหาคม ปริ มาณนํ้าฝนวัด
ได้ประมาณ 230 มิลลิเมตร โดยมีจาํ นวนวันที่ฝนตกทั้งสิ้น 102 วัน
1.1.4 ประชากรและการปกครอง
จังหวัดนนทบุรีแบ่งการปกครองส่ วนภูมิภาคออกเป็ น 6 อําเภอ 52 ตําบล 301
หมู่บา้ น ได้แก่ อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ ด อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ่ อําเภอ
บางบัวทอง และอําเภอไทรน้อย โดยได้จดั แบ่งเขตการปกครองออกเป็ นเทศบาลนคร 2 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ ง เทศบาลตําบล 6 ตําบล และองค์การบริ หารส่ วนตําบล 36 แห่ ง รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 2
จากข้อมูลของสํานักงานสถิติจงั หวัดนนทบุรี (2548) พบว่า ในปี พ.ศ. 2547
จังหวัดนนทบุรีมีประชากรมีท้ งั สิ้ น 942,292 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 448,399 คน และเพศหญิง
493,893 คน จํานวนประชากรชายคิดเป็ นร้อยละ 47.60 และประชากรหญิงคิดเป็ นร้อยละ 52.40
ของประชากรทั้งหมด ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 1514.20 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่ง
อําเภอที่มีความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก่ อําเภอเมือง รองลงมาได้แก่ อําเภอปาก
เกร็ ด และอําเภอบางบัวทอง ตามลําดับ (ตารางที่ 2) โดยประชากรร้อยละ 62.20 อาศัยอยูใ่ นเขต
เทศบาล ส่ วนที่เหลือร้อยละ 37.80 อาศัยอยูน่ อกเขตเทศบาล นอกจากนี้ยงั มีประชากรแฝงที่พกั อาศัย
ตามคอนโดมิเนียม หอพัก และบ้านจัดสรรรวมแล้วกว่า 1 ล้านคน ซึ่งประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือ
ศาสนาพุทธร้อยละ 92.14 ศาสนาอิสลามร้อยละ 6.10 ศาสนาคริ สต์ และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 1.76
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ภาพที่ 2 แผนที่การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดนนทบุรี
ที่มา: htpp://www.nonthaburi.go.th
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ตารางที่ 1 เนื้อที่และเขตการปกครองของจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2547
อําเภอ

เมืองนนทบุรี
ปากเกร็ ด
บางกรวย
บางใหญ่
บางบัวทอง
ไทรน้อย

เนื้อที่
(ตร.กม.) เทศบาล เทศบาล
นคร
เมือง
77.018
1
89.023
1
57.408
1
96.398
116.439
1
186.017
-

รวม

622

2

2

เขตการปกครอง
เทศบาล อบต.
ตําบล
2
3
7
1
6
2
6
7
1
7

6

36

บ้าน
ตําบล

หมู่บา้ น

10
12
9
6
8
7

26
51
26
62
73
63

128,727
97,673
33,604
33,780
91,368
19,279

52

301

404,431

ที่มา: สํานักงานสถิติจงั หวัดนนทบุรี (2548)
ตารางที่ 2 จํานวนประชากร และความหนาแน่นของประชากร จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2547
อําเภอ
เมืองนนทบุรี
ปากเกร็ ด
บางกรวย
บางใหญ่
บางบัวทอง
ไทรน้อย
รวม

จํานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
165,654 178,078 343,732
93,993
104,666 198,659
41,516
46,651
88,167
35,107
38,944
74,051
88,067
99,656
187,723
24,062
25,898
49,960
448,399 493,893 942,292

ที่มา: สํานักงานสถิติจงั หวัดนนทบุรี (2548)

ความหนาแน่นของ
ประชากร(ต่อ ตร.กม.)
4,463.01
2,231.55
1,535.80
768.18
1,612.20
268.58
1,514.20
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ปัจจุบนั ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดนนทบุรีน้ นั เป็ นคนไทยที่อพยพมาจากทัว่ ทุกภูมิภาค
ของประเทศทั้งนี้เนื่องจากนนทบุรีเป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีปริ มาณการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและ
ด้วยเหตุที่เป็ นหนึ่งในจังหวัดปริ มณฑลของกรุ งเทพ ฯ ซึ่งนอกจากจะอยูใ่ กล้กบั กรุ งเทพ ฯ แล้วก็
ยังคงความเป็ นสังคมเมืองกึ่งชนบทอยูบ่ า้ ง คนจากทุกภูมิภาคจึงมาพักอาศัยอยูท่ ี่จงั หวัดนนทบุรีเพือ่
ความสะดวกในการเดินทางเข้าไปทํางานในกรุ งเทพ ฯ ดังนั้นความพลุกพล่านความหนาแน่นของ
ประชากร และยวดยานพาหนะจึงไม่แตกต่างจากกรุ งเทพ ฯ มากนัก
1.1.5 การประกอบอาชีพ
จังหวัดนนทบุรีต้ งั อยูท่ ี่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ เจ้าพระยามีน้ าํ ท่วมถึง
ทั้งนํ้าจืดและนํ้าเค็ม ดินเป็ นดินตะกอนที่เกิดจากการพัดพามาของแม่น้ าํ จึงมีความอุดมสมบูรณ์มาก
เหมาะแก่การเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานาข้าว และทําสวนผลไม้ ซึ่งชาวเมืองนนทบุรีมีอาชีพการ
ทําสวนผลไม้มาเป็ นระยะเวลายาวนาน โดยสวนผลไม้ยา่ นเมืองนนทบุรี เรี ยกว่า สวนใน คือ สวน
ตามลํานํ้าเจ้าพระยาตั้งแต่เมืองนนทบุรีถึงเมืองธนบุรี หรื อบางกอก ลักษณะของสวนมีการยกคันดิน
หรื อยกร่ องเพือ่ ปลูกต้นไม้เป็ นการป้ องกันนํ้าท่วม ส่ วนพื้นที่สวนที่อยูต่ ิดแม่น้ าํ มีน้ าํ ท่วมในฤดูฝน
เรี ยกว่า สวนเชิงเลน สําหรับสวนที่อยูห่ ่างออกไปจากแม่น้ าํ ไม่มีปัญหาเรื่ องนํ้าท่วมมากหรื อบ่อยนัก
เรี ยกว่า สวนดอน ผลไม้ที่มีชื่อเสี ยงของสวนเมืองนนทบุรีมาเป็ นเวลาช้านาน ได้แก่ ทุเรี ยน
กระท้อน มะปรางหวาน มังคุด และลิ้นจี่ ผลไม้ที่ที่ทาํ ชื่อเสี ยงให้กบั จังหวัดก็คือ ทุเรี ยนเมืองนนท์
จากข้อมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี (2546) พบว่าในปี พ.ศ. 2546
จังหวัดนนทบุรี มีพ้นื ที่เกษตรกรรมทั้งหมดประมาณ 189,458 ไร่ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 49 ของพื้นที่
จังหวัด มีครัวเรื อนเกษตรกรประมาณ 22,729 ครัวเรื อน โดยมีครัวเรื อนที่ทาํ สวนไม้ผล ประมาณ
15,070 ราย พื้นที่ประมาณ 53,009 ไร่ ครัวเรื อนที่ทาํ นาประมาณ 5,938 ราย พื้นที่ประมาณ
121,079 ไร่ ทําสวนผักประมาณ 3,809 ราย พื้นที่ประมาณ 15,175 ไร่ ทําไม้ดอกไม้ประดับ
ประมาณ 1,679 ราย พื้นที่ประมาณ 6,393 ไร่ นอกจากนั้นยังมีอาชีพประมง โดยเฉพาะการเลี้ยงปลา
นํ้าจืดต่าง ๆ จํานวนประมาณ 3,187 ราย เลี้ยงปศุสตั ว์ เช่น แพะ ไก่ ฯลฯ จํานวนประมาณ 1,742
ราย รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
นอกจากนี้ยงั มีการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
บริ การ อุตสาหกรรมสิ่ งทอ/เครื่ องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมแปรรู ปไม้ และอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
จําพวกจักรสาน สานเข่งปลาทู ปั้นหม้อดิน และเครื่ องปั้นดินเผา เป็ นต้น อย่างไรก็ตามความเจริ ญ
ทางด้านอุตสาหกรรม และพาณิ ชย์กรรมได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว เข้ามาในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
เนื่องมาจากจังหวัดนนทบุรีเป็ นจังหวัดปริ มณฑลอยูใ่ กล้พ้นื ที่กรุ งเทพ ฯ และมีศกั ยภาพในการ
ขยายตัวทางธุรกิจ ทั้งการเป็ นพื้นที่ต้ งั ชุมชน อุตสาหกรรม และพาณิ ชย์กรรมต่าง ๆ ซึ่งการขยายตัว
ดังกล่าว ทําให้พ้นื ที่เกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรีลดจํานวนลง เพื่อปรับเปลี่ยนเป็ นพื้นที่ใช้
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ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ศูนย์ราชการ คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
ปั จจุบนั จังหวัดนนทบุรีคงเหลือพื้นที่ทาํ การเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 49 ของพื้นที่จงั หวัด
ในปี พ.ศ. 2547 จังหวัดนนทบุรี ประชากรมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 26,658 บาทต่อ
ครัวเรื อนต่อเดือน หรื อ ประมาณ 319,896 บาทต่อครัวเรื อนต่อปี (สํานักงานสถิติจงั หวัดนนทบุรี,
2548) โดยรายได้ส่วนใหญ่ข้ นึ อยูก่ บั สาขาอุตสาหกรรมรองลงมาเป็ นสาขาการก่อสร้าง สาขาบริ การ
สาขาการค้าส่ งและการค้าปลีก สาขาธนาคาร การประกันภัยและธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ส่วนสาขา
เกษตรกรรมทํารายได้เป็ นอันดับ 6 ของจังหวัด รายจ่ายเฉลี่ยประมาณ 20,357 บาทต่อครัวเรื อนต่อ
เดือน หรื อประมาณ 244,284 บาท ต่อครัวเรื อนต่อปี (สํานักงานสถิติจงั หวัดนนทบุรี, 2548)
1.1.6 การคมนาคมขนส่ ง
จังหวัดนนทบุรีมีทางหลวงจังหวัด และทางหลวงแผ่นดินเพื่อใช้ในการสัญจร แต่
ประสบปั ญหาด้านการจราจรติดขัด เช่นเดียวกับกรุ งเทพมหานคร โดยเฉพาะถนนสายหลักที่ผา่ น
เข้าออกระหว่างจังหวัดนนทบุรี และกรุ งเทพมหานคร และถนนที่มีหมู่บา้ นจัดสรรตั้งอยูเ่ ป็ นจํานวน
มาก อย่างไรก็ตามนอกจากถนนสายต่าง ๆ จังหวัดนนทบุรียงั มีเส้นทางคมนาคมที่สาํ คัญอีกเส้นทาง
คือ ทางนํ้าเคยเป็ นเส้นทางคมนาคมขนส่ งที่สาํ คัญในอดีต แต่ปัจจุบนั ได้ลดความสําคัญลงไปบ้าง
เนื่องจากความสะดวกและความคล่องตัวในการคมนาคมทางบกมีมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบนั ยังมีการขนส่ งทางนํ้าติดต่อภายในจังหวัด และระหว่างจังหวัด โดยใช้แม่น้ าํ เจ้าพระยาและ
คลองต่างๆประมาณ 90 สาย ได้แก่ คลองบางขุนศรี คลองพระพิมลราช คลองบางใหญ่ คลองอ้อม
และคลองมหาสวัสดิ์ เป็ นต้น ทางบกมีถนนสายสําคัญ 19 สาย ได้แก่ ถนนพิบูลย์สงคราม ถนน
ติวานนท์ ถนนงามวงค์วาน ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนสนามบินนํ้า ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนบางบัว
ทอง และถนนราชพฤกษ์ เป็ นต้น
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ตารางที่ 3 ข้อมูลทัว่ ไปด้านการเกษตร จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูล
ระยะทางจากจังหวัด
พื้นที่ท้ งั หมด (ไร่ )
พื้นที่เกษตร (ไร่ )
ครัวเรื อนเกษตร
ข้าว (ราย/ไร่ )
พืชไร่ (ราย/ไร่ )
ไม้ผล (ราย/ไร่ )
ผัก (ราย/ไร่ )
ไม้ดอก (ราย/ไร่ )
ประมง (ราย)
ปศุสตั ว์ (ราย)
ศูนย์บริ การและถ่ายทอด
ศูนย์ผลิตข้าวชุมชนฯ
โครงการชลประทาน
เกษตรกรผูน้ าํ

อําเภอ

รวม

เมืองนนทบุรี

ปากเกร็ ด

บางกรวย

บางใหญ่

บางบัวทอง

ไทรน้อย

0
48,136
13,191
3,864
12/315
2/4
3,682/11,470
3/5.5
3/3
167
2
4
6

10
55,640
21,109
3,451
504/12,723
3,018/10,491
183/243
45/54
871
384
7
4
1
6

7
35,880
21,500
4,561
21/490
6/12
2,799/81,502
1,346/4,682
696/2,413
71
6
9
1
28

9
60,249
29,071
3,598
895/17,875
237/85,411
751/2,985
689/3,210
110
71
6
3
35

20
72,774
39,222
3,142
1,542/31,208
1,642/6,046
563/3,767
105/162
574
551
7
6
1
6

28
116,264
65,365
4,113
2,964/75,468
75/318
1,692/8,311
963/3,493
141/551
1,394
728
7
12
10

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี (2546)

388,939
189,458
22,729
5,938/121,079
83/334
15,070/53,009
3,809/15,175
1,679/6,393
3,187
1,742
40
26
2
91
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1.2 ข้ อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับกลุ่ม องค์ กร และสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนนทบุรี
ก่อนการดําเนินงานวิจัย
1.2.1 บทบาท ภารกิจ ของกลุ่ม / องค์ กร และสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรีเป็ นจังหวัดที่อยูใ่ นเขตปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร วิถีชีวิตของ
คนในจังหวัดนี้แบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
1) วิถีชีวิตคนเมือง ซึ่ งจะพบเห็นมากในพื้นที่เมืองที่มีความเจริ ญ ประชากรอยูก่ นั
อย่างหนาแน่ น หรื อพื้นที่ที่เป็ นคนต่างถิ่นอพยพเข้ามาอยู่ เช่น บ้านจัดสรร คอนโดมิเนี ยม ฯลฯ
วิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้ มกั จะมีลกั ษณะเป็ นครอบครัวเดี่ยว ต่างคนต่างอยู่ กิจกรรมร่ วมในลักษณะ
การรวมกลุ่ม หรื อกิจกรรมทางสังคมมักจะไม่ค่อยมีส่วนร่ วม
2)วิ ถี ชี วิ ต กึ่ ง เมื อ งกึ่ ง ชนบท ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ใ นจัง หวัด นนทบุ รี จะมี วิ ถี ชี วิ ต
รู ปแบบนี้กล่าวคือ มักจะเป็ นชุมชนดั้งเดิมที่เคยอยูใ่ นพื้นที่มาเป็ นเวลานาน แต่เมืองและความเจริ ญ
ต่าง ๆ ได้ขยายตัวเข้ามามากขึ้น การดํารงชีวิตมักจะมีใกล้เคียงกับวิถีชีวิตคนเมือง เช่น ความเร่ งรี บ
ในการประกอบกิ จกรรรมต่าง ๆ การให้ความสําคัญกับความเจริ ญด้านวัตถุ เครื่ องอํานวยความ
สะดวกสบายต่าง ๆ แต่ยงั มีความสัมพันธ์ในชุมชน มีระบบเครื อญาติ หรื อการพึ่งพากันในชุมชน
อยูบ่ า้ ง โดยบางพื้นที่กย็ งั มีการรวมกลุ่ม จัดกิจกรรมต่าง ๆ แต่มีแนวโน้มจะลดลง
3) วิถีชีวิตชนบท ปั จจุบนั พบเห็นได้นอ้ ยลง เนื่ องจากความเจริ ญต่าง ๆ ได้เข้าไป
ถึงเกือบทุกพื้นที่ แต่ยงั มีบางชุมชนที่ดาํ รงชีวิตอยู่ มีความใกล้ชิด ช่วยเหลือกันและกัน
ซึ่ งวิ ถี ชีวิ ต ดังกล่ าวมี ผ ลต่ อ การรวมตัว จัด ตั้งกลุ่ มต่ าง ๆ และพัฒ นาองค์ก รให้
เข้มแข็ง ก่ อนเริ่ มดําเนิ นงานวิจยั ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี ทีมวิจยั ได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จาก
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานสหกรณ์ จงั หวัด สํานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ จงั หวัด
สํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานจังหวัด เป็ นต้น พบว่า
จังหวัดนนทบุรี มีกลุ่มองค์กรและสหกรณ์เป็ นจํานวนมากทั้งนี้เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ต้ งั ของหน่วยงาน
ราชการ บริ ษทั ห้างร้ าน และองค์กรต่าง ๆ ทําให้มีรูปแบบการรวมตัวที่หลากหลาย ซึ่ งสามารถ
จําแนกรู ปแบบกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีตามประเภทสหกรณ์ที่จดทะเบียนและ
สหกรณ์ภาคประชาชน ได้ดงั ต่อไปนี้
1) สหกรณ์ ทจี่ ดทะเบียน
ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี พบว่ามีสหกรณ์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542 จํานวน 64 สหกรณ์ และในจํานวนนี้มีสหกรณ์ที่ชาํ ระบัญชีไปแล้ว จํานวน 8 สหกรณ์
คงเหลือสหกรณ์ที่ดาํ เนินการอยูใ่ นปั จจุบนั จํานวน 56 สหกรณ์ จําแนกได้ 4 ประเภท คือ สหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริ การ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1.1) สหกรณ์ การเกษตร ปั จจุบนั จังหวัดนนทบุรีมีสหกรณ์การเกษตร จํานวน 8
แห่ งได้แก่ สหกรณ์ การเกษตรเมื องนนทบุรี จํากัด สหกรณ์ การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด สหกรณ์
การเกษตรบางบัวทอง จํากัด สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จํากัด สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จํากัด
สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นนทบุรี จํากัด
และสหกรณ์ผผู ้ ลิตและจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี จํากัด และมีชุมชมสหกรณ์ 1 แห่ ง ได้แก่
ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด (ตารางภาคผนวกที่ 1)
โดยบริ บ ทของสหกรณ์ ป ระเภทนี้ จะมุ่ ง ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ แบบอเนกประสงค์เ พื่ อ
ให้บริ การแก่สมาชิกอย่างครบวงจร แต่สหกรณ์การเกษตรส่ วนใหญ่ก็ยงั คงดําเนินธุรกิจการให้กเู้ งิน
เป็ นหลัก ส่ วนการรับเงินฝากก็เริ่ มมีปริ มาณธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากสหกรณ์ให้อตั ราดอกเบี้ย
เงินฝากสู งกว่าสถาบันการเงินอื่นโดยเฉพาะในช่วงที่มีเศรษฐกิจตกตํ่าและพบว่าปั ญหาของสหกรณ์
การเกษตรที่มีทุนดําเนิ นงานมาก ดําเนิ นงานมานานมักจะดําเนิ นธุรกิจหลายด้าน ทั้งธุ รกิจสิ นเชื่อ
ธุ รกิจซื้ อ ธุ รกิจขาย ธุ รกิจการแปรรู ป ตลอดจนธุ รกิจปั๊ มนํ้ามัน ซึ่ งพบว่าสหกรณ์การเกษตรบาง
แห่ งมีบทบาทการดําเนิ นงานได้ครบวงจรในการให้บริ การแก่สมาชิ กและยังมีการเชื่อมโยงธุ รกิจ
ระหว่างสหกรณ์ในจังหวัดและภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามพบว่าสหกรณ์การเกษตรส่ วนใหญ่
ยัง ไม่ มี ก ารวางแผนธุ ร กิ จ จึ ง ทํา ให้ บ างธุ ร กิ จ ประสบปั ญ หาการขาดทุ น โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ที่
คณะกรรมการดําเนิ นการและผูจ้ ดั การสหกรณ์ที่ไม่มีทกั ษะหรื อประสบการณ์ดา้ นธุ รกิจ ทําให้ไม่
สามารถแข่งขันทางธุ รกิจกับภาคเอกชนได้ อาทิเช่น ธุ รกิจโรงสี หรื อธุรกิจอื่น ๆ ที่รัฐมีนโยบาย
ส่ งเสริ มให้สหกรณ์การเกษตรดําเนินการแต่สมาชิกสหกรณ์ยงั ไม่เห็นความสําคัญ ทําให้การเข้าร่ วม
หรื อใช้บริ การในธุ รกิ จนั้น ๆ น้อย ส่ งผลกระทบต่อทุนดําเนิ นงานและภาพลักษณ์ ของสหกรณ์
อย่างไรก็ตามพบว่าบริ การของสหกรณ์ การเกษตรที่จาํ เป็ น ได้แก่ การส่ งเสริ มการเกษตร เพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การลดต้นทุน และเพิม่ รายได้แก่สมาชิก ซึ่งเป็ นภารกิจสําคัญที่สหกรณ์
การเกษตรควรดําเนิ นการก็มิได้ดาํ เนิ นการ จึงทําให้สหกรณ์การเกษตรส่ วนใหญ่ยงั มิได้มีบทบาท
ในการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของสมาชิกซึ่งเป็ นเกษตรกรอย่างที่ควรจะเป็ น
นอกจากนั้นยังมี สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. : สกต.ซึ่ งเป็ น
สหกรณ์ ก ารเกษตรที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายสํา คัญ ในการให้บ ริ ก ารด้า นการตลาดแก่ ส มาชิ ก ซึ่ ง เป็ นทั้ง
เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรและมีพ้นื ที่ดาํ เนินงานอยูใ่ นระดับจังหวัด
รายละเอี ยดงบดุ ลของสหกรณ์ การเกษตรต่ าง ๆ เท่ าที่ สามารถรวบรวมได้จาก
ข้อมูลทุติยภูมิ ดังแสดงในตารางที่ 4 ซึ่ งจะพบว่าสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ โดยเฉพาะสหกรณ์
การเกษตรหลักในทั้ง 6 อําเภอของจังหวัดนนทบุรี มีงบดุลที่มีกาํ ไรสุ ทธิ ยกเว้นสหกรณ์การเกษตร
บางกรวย จํากัด นอกจากนั้นยังพบว่าบางสหกรณ์ มีปริ มาณเงินฝากของสมาชิ กค่อนข้างสู ง เช่ น
สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด ที่มีปริ มาณเงินฝากในปี 2548 สูงถึงประมาณ 330 ล้านบาททําให้
บาง สหกรณ์มีปริ มาณเงินล้นในระบบ แต่บางสหกรณ์ก็ยงั มีความต้องการเงิน เพื่อนํามาให้บริ การ
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ด้านสิ นเชื่อแก่สมาชิ ก และการบริ หารงานด้านอื่น ๆ ทําให้เกิดแนวคิดการรวมตัวกันของสหกรณ์
การเกษตรทั้ง 8 แห่ ง และสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจนนทบุรี ได้รวมตัวกันเป็ นชุ มนุ มสหกรณ์
นนทบุรีจาํ กัด ขึ้นเพื่อบริ หารจัดการทางการเงิน และการส่ งเสริ มวิชาการ ซึ่ งสหกรณ์การเกษตร
และชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด เป็ นสหกรณ์เป้ าหมายที่ทีมวิจยั ได้วิเคราะห์แล้ว เห็นว่ามีศกั ยภาพ
ในการที่ส่งเสริ ม และพัฒนาเป็ นเครื อข่ายคุณค่าด้านสหกรณ์ได้ ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดอีกครั้งใน
บทที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุ ปงบดุลสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียด
ปากเกร็ ด
ปี 2547
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
 เงินฝากสหกรณ์อื่น
 ลูกหนี้เงินให้กรู้ ะยะสั้น-สุ ทธิ
 ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับ-สุ ทธิ
 สิ นค้าคงเหลือ
 วัสดุคงเหลือ
 ที่ดินแทนการชําระหนี้รอจําหน่าย
 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
 ค่าปรับค้างรับ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

25,000,047.01
96,346,466.29
70,977,031.29
9,489,526.95
1,586,010.57
412,819.11
2,265,844.78
233,077,746.00

บางใหญ่
ปี 2546

10,716,887.97
17,800,323.24
2,438,4802.62
3,299,913.41
424,626.93
185,831.66
751,351.52
57,563,737.35

งบดุลสหกรณ์การเกษตร (บาท)
บางบัวทอง
บางกรวย
เมืองนนทบุรี
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2548

6,073,590.49
2,646,355.98
25,257,097.07
6,950,465.21
666,110.45
16,238.00
6,083,580.00
1,550,982.28
49,244,419.48

5,367,993.24
13,543,419.20
12,239,632.17
2,168,601.95
428,257.80
33,687.00
265,872.94
34,047,464.30

5,154,368.23
7,021,390.41
13,427,821.37
2,283,984.86
87,652.04
14,777.06
595,287.98
28,585,281.95

ไทรน้อย
ปี 2547

5,359,334.07
0.00
80,107,680.95
18,574,777.57
3,213,281.65
240,492.00
1,524,543.30
109,020,109.54

ไม้ดอกไม้
ประดับ
ปี 2548

63,396.78
163,331.85
11,970.28
0.00
2,464.21
241,163.12
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
รายละเอียด
ปากเกร็ ด
ปี 2547






เงินลงทุนระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ ทธิ ในการใช้ซอฟแวร์
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
 เงินกูย้ มื
 เจ้าหนี้การค้า
 เจ้าหนี้ที่ดิน
 เงินรับฝาก
 ค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์
 เงินรับฝากกองทุนอนุเคราะห์
พนักงาน

110,809,600.00
58,253,045.47
28,312,507.32
29,250.00
9,800,522.25
440,282,701.04

426.27
268,403.50
330,541,849.79
-

บางใหญ่
ปี 2546
9,281,800.00
24,845,675.71
3,862,007.47
158,043.01
95,711,263.54

1,360,000.00
172,011.00
59,901,138.12
30,000.00
56,994.11

งบดุลสหกรณ์การเกษตร (บาท)
บางบัวทอง
บางกรวย
เมืองนนทบุรี
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2548

ไทรน้อย
ปี 2547

327,100.00
8,912,815.23
19,924,616.45
210,805.42
78,619,756.58

29,800.00
5,860,400.00
6,613,505.45
311,082.80
46,862,252.55

318,900.00
4,866,056.00
1,410,941.26
37,340.00
35,218,519.21

477,000.00
21,024,345.38
2,386,343.93
87,320.50
132,995,119.35

ไม้ดอกไม้
ประดับ
ปี 2548
1,000.00
242,163.12

844,551.50
6,000,000.00
25,200,980.70
-

93,850.00
40,561,472.01
3,333.99
-

51,665.00
18,508,809.72
20,000.00
-

12,300,000.00
474,460.00
183,280.00
55,507,313.37
20,000.00
-

3,130.78
3,754.27
-
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
รายละเอียด
ปากเกร็ ด
ปี 2547





เงินอุดหนุนกลุ่มสตรี บางไผ่
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
 หนี้สินอื่น
 เงินกองทุนกลุ่มสตรี สหกรณ์
รวมหนีส้ ิ น
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรื อนหุน้ ( มูลค่าละ 10.00 บาท)
 ทุนที่ชาํ ระเต็มมูลค่า
 ทุนสํารอง

บางใหญ่
ปี 2546

งบดุลสหกรณ์การเกษตร (บาท)
บางบัวทอง
บางกรวย
เมืองนนทบุรี
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2548

ไทรน้อย
ปี 2547

282,260.85
331,092,940.41
4,502,118.70
335,595,059.11

529,998.35
62,050,141.58
2,869,557.39
64,919,698.97

274,278.55
32,319,810.75
1,133,930.72
33,453,741.47

695,397.26
41,354,053.26
1,050,769.54
42,404,822.80

287,078.57
18,867,558.29
664,760.00
19,532,313.29

1,372,994.85
69,858,048.22
2,602,926.14
72,460,974.36

ไม้ดอกไม้
ประดับ
ปี 2548
0.00
2,345.00
86.40
0.00
9,316.45
108,311.16
117,627.61

42,120,570.00
32,826,259.19

15,965,120.00
7,191,162.62

22,635,170.00
14,561,733.34

2,613,270.00
1,781,865.57

8,303,430.00
3,118,931.05

20,633,930.00
28,938,238.31

35,400.00
22,451.45

( หักโอนชด เชย
ขาดทุน 821,621.30)

960,224.27

16
ตารางที่ 4 (ต่อ)
รายละเอียด

 ขาดทุนสุ ทธิ ประจําปี

ปากเกร็ ด
ปี 2547

บางใหญ่
ปี 2546

-

-

งบดุลสหกรณ์การเกษตร (บาท)
บางบัวทอง
บางกรวย
เมืองนนทบุรี
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2548
-

821,621.30

-

ไทรน้อย
ปี 2547
-

ไม้ดอกไม้
ประดับ
ปี 2548
-

( หักโอนชด เชย
ขาดทุน 821,621.30)

 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และ
อื่น ๆ
 ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
 กําไรสุ ทธิประจําปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนีส้ ิ นและทุนของสหกรณ์
จํานวนสมาชิก*

19,242,087.42
2,554,000.00
7,944,725.32
104,687,641.93
440,282,701.04
1,890 คน

4,526,812.94
3,108,469.01
30,791,564.57
95,711,263.54
1,335 คน

ที่มา: รายงานกิจการของสหกรณ์การเกษตร
หมายเหตุ: จํานวนสมาชิก เป็ นข้อมูล ปี 2549 ซึ่งได้ขอ้ มูลจากแต่ละสหกรณ์

6,504,090.21
1,465,021.56
45,166,015.11
2,263,5170.00
627 คน

147,915.48
736,000.00
0.00
4,457,429.75
46,862,252.55
799 คน

3,443,600.73
820,244.14
15,686,205.92
35,218,519.21
873 คน

9,753,532.00
1,208,444.68
60,534,144.99
132,995,119.35
2,265 คน

45,300.00
0.00
21,384.06
124,535.51
242,163.12
112 คน
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1.2 ) สหกรณ์ ออมทรัพย์ จังหวัดนนทบุรีมีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขอจดทะเบียน
จํานวน 26 แห่ ง มีสหกรณ์ชาํ ระบัญชี จํานวน 1 แห่ ง คงเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ยงั ดําเนิ นการอยู่
ในปั จจุบนั 25 แห่ ง (ตารางภาคผนวกที่ 1) สหกรณ์ออมทรัพย์เหล่านี้ เป็ นสหกรณ์ที่มีจุดมุ่งหมาย
สําคัญในการทําหน้าที่ เป็ นสถาบันการเงิ น มุ่งส่ งเสริ มการออม การให้กู้ และจัดสวัสดิ การแก่
สมาชิก โดยเป็ นกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ของคนมีเงินเดือน กล่าวคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้น
ในกลุ่มของผูท้ ี่ ประกอบอาชี พเดี ยวกัน ทํางานในหน่ วยงานเดี ยวกัน ทั้งหน่ วยงานราชการ เช่ น
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู น นทบุ รี จํา กัด สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม จํา กัด เป็ นต้น
หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่ น สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย จํากัด รวมทั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ของบริ ษทั เอกชนต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอส วี ไอ จํากัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์รวมใจฟาสโก้ จํากัด เป็ นต้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ ที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดนนทบุรี จะสังเกตพบว่าเป็ นสหกรณ์ที่
มีสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้ งั ถิ่นฐานอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี แต่มีสถานที่ทาํ งาน หรื อ
มีสํานักงานของสหกรณ์ออมทรั พย์ต้ งั อยู่ในพื้นที่เท่านั้น การบริ หารงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์
เหล่านี้ จะค่อนข้างเป็ นอิสระ การดําเนิ นการเก็บข้อมูลทุติยภูมิของสหกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ค่อนข้าง
ดําเนิ นการยาก เนื่ องจากมีขนาดใหญ่ และทีมวิจยั ได้วิเคราะห์ร่วมกันแล้วว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
เหล่านี้ จะไม่ใช่สหกรณ์เป้ าหมายในการดําเนินงานครั้งนี้
อย่างไรก็ตามปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์อาจจําแนกออกเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี
ทุนดําเนิ นงานส่ วนเกิ นและสหกรณ์ ออมทรั พย์ที่มีทุนดําเนิ นงานไม่เพียงพอซึ่ งสภาพปั ญหาจะ
แตกต่ างกันออกไป ในกลุ่ มสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ที่มีทุน ดํา เนิ นงานเหลื อ ฝ่ ายบริ หารจัดการซึ่ ง
ประกอบไปด้ว ย คณะกรรมการดํา เนิ น การ และผู ้จ ัด การหากขาดวิ สั ย ทัศ น์ และทัก ษะ
ประสบการณ์ในเรื่ องบริ หารการเงินจะประสบปั ญหาหนี้ สูญ การทุจริ ต การตัดสิ นใจผิดพลาดใน
การลงทุน การปฏิบตั ิผิดระเบียบ และข้อบังคับสหกรณ์ ทั้งนี้ เนื่ องจากขาดความเข้าใจที่ชดั เจน
ของฝ่ ายบริ หารจัดการ สหกรณ์เกี่ยวกับบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในบริ บทของ
ความเป็ นสหกรณ์ที่มุ่งส่ งเสริ มการออม เพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของสมาชิก และการให้เงินกู้
ตามความจําเป็ นเพื่อการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาดังกล่าวส่ งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่ ง
กําลังขับเคลื่อนบทบาทไปในทิศทางที่ไม่แตกต่างจากสถาบันการเงินของเอกชนที่มุ่งแสวงหากําไร
จากการดําเนิ นงาน โดยไม่คาํ นึ งถึงประโยชน์ที่ยงั มีต่อสมาชิ ก ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ตอ้ งปรั บปรุ ง
แก้ไข
1.3) สหกรณ์ ร้านค้ า เป็ นสหกรณ์ที่มีจุดมุ่งหมายสําคัญในการจัดหาสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคและจัดบริ การต่าง ๆ ตามหลักการรวมซื้ อแก่สมาชิก โดยสหกรณ์ร้านค้าอาจมีท้ งั สหกรณ์
ร้ า นค้า แบบปิ ด ซึ่ ง จัด ตั้ง ขึ้ น ภายในหน่ ว ยงานมุ่ ง ให้บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก ในหน่ ว ยงานนั้น เช่ น
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สหกรณ์ร้านค้าของหน่ วยราชการต่าง ๆ และสหกรณ์ร้านค้าแบบเปิ ด ซึ่ งเปิ ดบริ การแก่สมาชิกที่
เป็ นผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ปั ญหาของสหกรณ์ร้านค้าในปั จจุบนั ได้รับผลกระทบจากธุ รกิจค้าปลีกของ
เอกชน ซึ่ งมีกลยุทธ์การดําเนิ นงานที่มีตน้ ทุนสิ นค้าขายตํ่า และให้บริ การที่เข้าถึงสมาชิ กทุกหัว
ระแหง ส่ งผลให้สหกรณ์ร้านค้าในหลายแห่ งต้องปิ ดตัวลง ดังเช่นในจังหวัดนนทบุรี มีสหกรณ์
ร้านค้าที่ขอขึ้นทะเบียน จํานวน 7 แห่ ง แต่มีถึง 3 แห่ ง ที่ได้ขอชําระบัญชี (ปิ ดกิจการ ) สาเหตุที่
สําคัญเนื่ องมาจาก ระบบการบริ หารจัดการของสหกรณ์ร้านค้าที่มีตน้ ทุนสิ นค้าสู ง บริ การไม่ดี
เทียบเคียงกับธุ รกิ จเอกชนทั้งเรื่ องเวลาในการให้บริ การ ความหลากหลายของสิ นค้าที่ให้บริ การ
สถานที่ และทํา เลที่ ต้ งั ไม่ อยู่ใ นลัก ษณะที่ ส ะดวกต่ อการเข้าถึ ง บริ ก ารของสมาชิ ก และลูก ค้า
รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 1
1.4) สหกรณ์ บริการ เป็ นสหกรณ์ที่มีจุดมุ่งหมายสําคัญในการให้บริ การแก่สมาชิก
ซึ่งรวมตัวกันจัดตั้งเพื่อให้บริ การแก้ไขปั ญหาการประกอบอาชีพของสมาชิกร่ วมกัน ซึ่ งอาจมีหลาย
รู ปแบบ ได้แก่ สหกรณ์ บริ การเดิ นรถ สหกรณ์ เคหสถาน สหกรณ์ หัตถกรรม และอื่น ๆ
รายละเอียดดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 1 ปั ญหาของสหกรณ์บริ การส่ วนใหญ่จะประสบปั ญหา
เรื่ อง การมีสมาชิ กจํานวนน้อยและไม่มีทุนดําเนิ นงานมากเพียงพอที่จะนํามาซึ่ งบริ การที่จะเป็ น
ประโยชน์แก่สมาชิก ไม่สามารถจัดจ้างเจ้าหน้าที่ได้ ความรู ้และประสบการณ์ในการบริ หารจัดการ
ก็ยงั ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็ นข้อจํากัดของสหกรณ์บริ การตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
สําหรับสหกรณ์ที่ไม่มีการดําเนินงานในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี ได้แก่ สหกรณ์นิคม
เป็ นสหกรณ์ที่ดาํ เนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ และจัดหาที่ดินทํากินให้แก่สมาชิกทั้งในรู ปของการ
ให้เช่าที่ดิน การให้เช่าซื้ อที่ดิน และในรู ปนิ คมตามนโยบายของรัฐ และสหกรณ์ประมงเป็ น
สหกรณ์ ที่ดาํ เนิ นธุ รกิ จแบบอเนกประสงค์ โดยมี สมาชิ กเป็ นชาวประมงทั้งประมงนํ้าจื ด และ
ประมงนํ้าเค็ม
2) สหกรณ์ ภาคประชาชน ในพื้น ที่ จงั หวัดนนทบุ รีส่วนใหญ่ จะเป็ นกลุ่ ม องค์ก ร
ประชาชนที่รวมตัวจัดตั้งขึ้น เพื่อดําเนิ นกิ จกรรมใดกิ จกรรมหนึ่ ง บางกลุ่ม องค์กรได้นาํ แนวคิด
หลักและวิธีการสหกรณ์มาใช้ในการดําเนิ นงาน แต่มิได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
ซึ่ งในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีกลุ่ม องค์กร ภาคประชาชนเหล่านี้ มีค่อนข้างหลากหลาย ทั้งนี้เนื่ องจาก
มีหน่วยงานต่าง ๆ ของราชการ เข้าไปส่ งเสริ ม สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกลุ่ม องค์กร บางครั้งเกิด
ปั ญ หาความซํ้า ซ้อ น หรื อ การที่ ร าษฎรเป็ นสมาชิ ก ของกลุ่ ม องค์ก ร หลาย ๆ กลุ่ ม ทํา ให้ ก าร
ดําเนินงาน พัฒนากลุ่มยังมีขอ้ จํากัด อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของหน่วยงานต่าง
ๆ พบว่ากลุ่ม องค์กร ภาคประชาชนที่มีการร่ วมตัวกัน ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี โดยอาจจําแนกตาม
จุดมุ่งหมายหลักในการดําเนินงาน เป็ นประเภท ดังนี้
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2.1) กลุ่มอาชี พสหกรณ์ เป็ นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกเพื่อประกอบ
อาชีพต่าง ๆ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริ ม เมื่อรวมตัวจัดตั้งกลุ่มอย่างถูกต้อง จะนํากลุ่มเข้าสังกัด
สหกรณ์ การเกษตรต่ าง ๆ ที่ ต้ งั อยู่ในพื้น ที่ โดยสมาชิ กของกลุ่ มทั้งหมด หรื อบางส่ วนต้องเป็ น
สมาชิ กสามัญ หรื อสมาชิ กสมทบของสหกรณ์ การเกษตรนั้น ๆ ทั้งนี้ รั ฐ จะจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 60,000 บาทต่อกลุ่ม โดยผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นงานของกลุ่ม
อาชีพสหกรณ์เหล่านี้
จากข้อมูลของสํานักงานสหกรณ์ จงั หวัดนนทบุรี (2549) พบว่ามีกลุ่มอาชี พ
สหกรณ์ที่ได้ดาํ เนิ นการจัดตั้งกลุ่ม และสังกัดสหกรณ์การเกษตรในอําเภอต่าง ๆ จํานวน 63 กลุ่ม
โดยสังกัดสหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จํากัดจํานวน 19 กลุ่ม สังกัดสหกรณ์การเกษตรบางกรวย
จํากัด จํานวน 13 กลุ่ม สังกัดสหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จํากัด จํานวน 7 กลุ่ม สังกัดสหกรณ์
การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด จํานวน 13 กลุ่ม สังกัดสหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จํากัด จํานวน 5
กลุ่ม และสังกัดสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด จํานวน 5 กลุ่ม รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ภาคผนวกที่ 2
กลุ่มต่าง ๆ จะมีกิจกรรมในการผลิตสิ นค้าต่าง ๆ เพื่อจําหน่ายเป็ นรายได้ แต่มกั จะ
ประสบปั ญหาด้านการตลาด และด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม นอกจากนั้นยังพบว่าบางกลุ่มเป็ นกลุ่ม
จัดตั้งเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง บางกลุ่มรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการเงินทุนสนับสนุ น
เท่านั้น ทําให้การบริ หารจัดการกลุ่มประสบผลสําเร็ จได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามมีหลาย ๆ กลุ่ม
อาชีพที่ประสบผลสําเร็ จในการรวมกลุ่มการบริ หารจัดการ และการจัดหาตลาดเพื่อจําหน่ายสิ นค้า
มีการติดต่อกับบริ ษทั เอกชน หรื อแหล่งจําหน่ายต่าง ๆเพื่อนําสิ นค้าไปเสนอ หรื อวางขาย แต่ก็ยงั มี
อีกหลายกลุ่มที่ พ่ ึงรวมตัวกันดําเนิ นการ ยังต้องการการสนับสนุ นส่ งเสริ มอีกหลายประการ ซึ่ ง
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี ได้ประสานงานให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
แต่กลุ่มอาชีพสหกรณ์ดงั ที่กล่าวมา ยังไม่มีการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย ยังอยูใ่ นลักษณะต่างคน ต่าง
ทํา ต่างกลุ่ม ต่างคิด ขาดการวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขร่ วมกัน
2.1) กลุ่มอาชี พ หรื อกลุ่ม OTOP เป็ นกลุ่มที่สํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด
นนทบุรี ให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มอาชีพ เช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพสหกรณ์
แต่แตกต่างกันคือไม่ได้สังกัดอยู่ในสหกรณ์การเกษตร ทั้งนี้ มีบางกลุ่มที่สามารถผลิตสิ นค้าที่มี
คุณภาพจนได้รับการเข้าเป็ นสิ นค้า OTOP ของจังหวัด อย่างไรก็ตามกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้จดั ตั้งขึ้น บาง
กลุ่มได้ยา้ ยไปสังกัดกลุ่มอาชีพสหกรณ์ หรื อบางกลุ่มยังสังกัดอยูท่ ้ งั 2 กลุ่ม
จากข้อมูลของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี (2547) พบว่ามีกลุ่มอาชีพ
ในปี 2547 ทั้งหมดจํานวน 48 กลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มอาชีพที่ผลิตอาหาร เช่น กลุ่มอาชีพทํา
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ไส้อวั่ กลุ่มทองพับสมุนไพร เป็ นต้น กลุ่มอาชีพผลิตสิ นค้าประดิษฐ์ หรื องานหัตกรรมต่าง ๆ เช่น
กลุ่มหัตถศิลปไทย กลุ่มตัดเย็บเสื้ อผ้า เป็ นต้น กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เช่น กลุ่มปลูกกล้วยไม้ กลุ่ม
ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านเกาะดอน เป็ นต้น รายละเอียดดังแสดงไว้ในตาราง
ภาคผนวกที่ 3
2.3) กลุ่มวิสาหกิจชุ มชน คือกลุ่มหรื อชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจ
ในระดับรากหญ้า ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ยงั มีขนาดไม่ถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรื อ
สหกรณ์ แต่เป็ นธุ รกิ จที่ สามารถช่ วยเหลือเศรษฐกิ จของประเทศได้ในระดับหนึ่ ง โดยธุ รกิ จใน
ระดับนี้ยงั มีปัญหาที่ประสบคือ ไม่เป็ นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรื อภาคเอกชนอื่น ๆ เนื่ องจากไม่
มี กฎหมายรองรั บ การสนับสนุ นจากภาครั ฐไม่ ตรงกับความต้องการที่ แท้จริ ง เนื่ องจากข้อมูล
กลุ่มเป้ าหมาย และความต้องการยังไม่ชดั เจน รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิ จ
ชุมชน พ.ศ. 2548 ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 19 มกราคม
2548 ออกมารองรับการประกอบการภายใต้การส่ งเสริ มและกํากับดูแลของกรมส่ งเสริ มการเกษตร
โดยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติน้ ี ก็เพื่อให้มีการส่ งเสริ มความรู ้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และ
การพัฒนารู ปแบบของวิสาหกิจชุมชน มีผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พร้อมสําหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคตไม่ว่าในระดับใด รวมถึง
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบกิจการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยความเป็ นจริ ง
ก่อนที่จะมีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีหลายหน่ วยงานใน
จัง หวัด นนทบุ รี ที่ สนับสนุ นการจัด ตั้งวิส าหกิ จ ชุ มชน เช่ น สํานักงานสหกรณ์ จ ัง หวัด นนทบุ รี
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี แต่ปัจจุบนั หน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบโดยตรง ในการขอ
จดทะเบียนวิสาหกิ จชุ มชน คือสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี แต่อย่างไรก็ตามมีจาํ นวนกลุ่ม
วิสาหกิ จชุ มชนเพียงไม่กี่กลุ่มที่ ได้ขอจดทะเบียน ดังนั้นหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้องจึ งได้จดั
ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับกลุ่มเกี่ยวกับประโยชน์ของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้
เกิดการรวมตัวกันของคนในชุ มชนในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน และเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนได้รับการรับรองตามกฎหมาย มีสิทธิ์ ในการขอรับการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการพัฒนากิจการ
ตามมาตรการที่คณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนกําหนดให้มีตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยกลุ่ม
หรื อชุมชนที่เข้าร่ วมประชุ มสามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตร
จังหวัด และศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
จังหวัดนนทบุรีมีกลุ่มหรื อชุมชนที่มีการรวมตัวกันประกอบธุรกิจขนาดเล็กๆ และ
ยืน่ ขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้ว จํานวน 40 กลุ่ม โดยได้รับการอนุมตั ิให้จดทะเบียนแล้ว 23
กลุ่ม และอยูร่ ะหว่างดําเนินการ 17 กลุ่ม รายละเอียดของกลุ่มดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 4
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ลักษณะกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วย
 การแปรรู ปหรื อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของชุมชน เป็ นกิจกรรม
ที่ต่อเนื่องจากเกษตรกรรมเพือ่ การพึ่งพาตนเอง และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรขององค์กร
ชุมชนหรื อเครื อข่ายชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชนผาบาติกและดอกไม้ใยบัว อ.ปากเกร็ ด วิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์ผลิตข้าวชุมชนตําบลบางคูรัด อ.บางบัวทอง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นปลาร้า
ไทย อ.ไทรน้อย เป็ นต้น
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชน
เช่น
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ การแปรรู ปพืชผัก ยาสมุนไพร เป็ นต้น ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผักปลอด
สารพิษ อ.ปากเกร็ ด และวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุ ขภาพวีวฒั นา อ.ไทรน้อย เป็ นต้น
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชน
และเครื อข่ายองค์กรชุมชน เช่น นํ้าปลา ปุ๋ ย อาหาร และยาสมุนไพร เป็ นต้น
 การพัฒนาระบบการตลาด การบริ การ และสวัสดิการชุมชน เช่น ร้านค้า
ชุมชน และศูนย์สุขภาพพื้นบ้าน เป็ นต้น
2.4) กลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต คือกลุ่มประชาชนที่ร่วมกันออมเงิน แล้วนํามา
สะสมรวมกันเป็ นกองทุน ในรู ปกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในด้าน
เงินทุนประกอบอาชีพ หรื อใช้จ่ายในยามจําเป็ น จังหวัดนนทบุรีมีการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต เป็ นการออมของภาคประชาชน มีการจัดตั้งและบริ หารงานในรู ปคณะกรรมการ โดยมี
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเป็ นหน่วยงานสนับสนุน ในปี 2547 มีท้ งั หมด 100 กลุ่ม (สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี, 2547) ซึ่ งอําเภอที่มีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมากที่สุดได้แก่
อําเภอไทรน้อยจํานวน 37 กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 5,661 คน มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 13 ล้าน
บาท รองลงมาได้แก่ อําเภอบางบัวทองจํานวน 22 กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 1,855 คน มีเงินทุน
หมุนเวียนประมาณ 5 ล้านบาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จังหวัดนนทบุรี
อําเภอ
เมืองนนทบุรี
ปากเกร็ ด
บางกรวย
บางใหญ่
บางบัวทอง
ไทรน้อย
รวม

จํานวนกลุ่ม
3
11
7
7
22
37
87

จํานวนสมาชิก
(คน)
729
880
1,370
523
1,855
5,661
11,018

จํานวนเงินสัจจะ
(บาท)
6,096,395
4,074,472
6,314,998
2,035,050
5,447,900
13,429,813
37,399,228

ที่มา: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี (2547)
2.5) กองทุนหมู่บ้าน และชุ มชนเมือง จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลนายก
ทักษิณ ชินวัตร เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาความยากจน โดยการจัดตั้งกองทุนหมู่บา้ น และ
ชุมชนเมือง เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน ส่ งเสริ มและพัฒนาหมู่บา้ น และชุมชนเมือง
ให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบ และบริ หารจัดการเงินทุนของตนเอง สร้างเสริ มกระบวนการ
พึ่งพาตนเองของหมู่บา้ น และชุมชนเมือง
จังหวัดนนทบุรีได้เริ่ มจัดตั้งกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองมาตั้งแต่ปี 2544 มี
จํานวนกองทุนหมู่บา้ นทั้งหมด 309 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง 155 กองทุน รวมเป็ น 464 กองทุน
ซึ่ งรัฐได้จดั สรรเงินงบประมาณเพื่อเป็ นกองทุนหมู่บา้ นกองทุนละ 1 ล้านบาท มีจาํ นวนสมาชิ ก
ทั้งสิ้ น 56,595 ราย เงินกองทุนส่ วนใหญ่สมาชิกกูย้ มื ไปใช้ลงทุนในการประกอบอาชีพต่าง ๆ และ
มีถึง 125 กองทุน ที่ได้รับการจัดชั้นอยูใ่ นกลุ่ม AAA ซึ่งมีสิทธิในการขอรับเงินเพิ่มทุนอีก 100,000
บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ข้อมูลกองทุนหมูบา้ นและชุมชนเมือง จังหวัดนนทบุรี
อําเภอ
เมืองนนทบุรี
ปากเกร็ ด
บางกรวย
บางใหญ่
บางบัวทอง
ไทรน้อย
รวม

จํานวนกองทุน
หมู่บา้ น
ชุมชนเมือง
26
74
51
39
41
17
65
0
66
25
60
0
309
155

AAA
16
17
19
19
24
30
125

การจัดชั้นกองทุน
AA
39
65
37
38
40
30
249

A
10
0
2
3
1
0
16

ที่มา: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี(2547)
1.3 ข้ อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับเครือข่ ายพันธมิตรทีม่ ีอยู่เดิมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนนทบุรี
สถานการณ์ของเครื อข่ายพันธมิตรที่มีอยูเ่ ดิมในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี ก่อนการเข้า
ดําเนิ นงานของทีมวิจยั พบว่าจังหวัดนนทบุรีมีเครื อข่ายที่เกิดจากการจัดตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ อยู่
หลายเครื อข่าย ทั้งที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ บางเครื อข่ายได้รับการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
บางเครื อข่ า ยเป็ นการรวมตัว กัน จัด ตั้ง เป็ นคณะกรรมการแต่ ไ ม่ มี กิ จ กรรมที่ เ ด่ น ชัด มากนั ก
นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่ มแกนนําที่ เป็ นคณะกรรมการเครื อข่าย มี ความซํ้าซ้อนกัน ซึ่ งจะกล่าว
รายละเอียดในโอกาสต่อไป
จากข้อ มูล ทุ ติย ภู มิข องหน่ ว ยงานต่ าง ๆ เครื อข่ า ยพัน ธมิ ต รเดิ มที่ มี อยู่ใ นพื้ น ที่
จังหวัดนนทบุรีที่สาํ คัญ มีดงั ต่อไปนี้
1) ชุ มนุมสหกรณ์ นนทบุรี จํากัด
เป็ นเครื อข่ายของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี และสหกรณ์
ออมทรัพย์ตาํ รวจนนทบุรี จํากัด ที่ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็ นชุมนุมสหกรณ์ข้ ึนมาเพื่อร่ วมมือช่วยเหลือ
กันในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านธุรกิจการเงิน และการส่ งเสริ มวิชาการเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
เป็ นต้น
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัดมีท้ งั หมด 9 สหกรณ์ ดังนี้ คือ
1.สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จํากัด
3. สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จํากัด
4. สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จํากัด
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5. สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด
6. สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จํากัด
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจนนทบุรี จํากัด
8. สหกรณ์ผผู ้ ลิตและจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี จํากัด
9. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. นนทบุรี จํากัด
2) เครือข่ ายกลุ่ม OTOP จังหวัดนนทบุรี
3) ศูนย์ ประสานงานองค์ กรชุ มชนจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน (ศอช) คือองค์กรที่เป็ นศูนย์กลางในการประสาน
การทํางานระหว่างองค์กรที่มีอยูใ่ นชุมชน โดยสมาชิกประกอบด้วยองค์กรต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นชุมชน มี
การทํางานในลักษณะเครื อข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
พัฒนาชุมชน หน่วยงานราชการจะทําหน้าที่ในการสนับสนุนทางด้านวิชาการและประสานงานกับ
ส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดําเนิ นงานศูนย์ประสานงาน
องค์กรชุมชน
วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน
1.เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการประสานการทํางานขององค์กรชุมชนและเครื อข่ายให้
สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
2.เพื่ อ รวมพลัง เครื อ ข่ า ยองค์ก รในการแก้ไ ขปั ญ หา การจัด การพัฒ นาชุ ม ชน
นําไปสู่ การเสริ มความเข้มแข็งของชุมชน
3.เพื่ อ ให้เ ป็ นเครื อ ข่ า ยองค์ก รภาคประชาชนที่ จ ะทํา งานเคี ย งคู่ ไ ปกับ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
จังหวัดนนทบุรี ได้ดาํ เนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนใน 3 ระดับคือ
1.ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน ระดับตําบล
2.ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน ระดับอําเภอ
3.ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน ระดับจังหวัด โดยมีนายธนวัฒน์ บุญพีระพัฒน์
เป็ นประธาน และมี พ.อ.อนุมตั ิ อินสว่าง และนายสมศักดิ์ ปานศรี เป็ นรองประธาน
4) เครือข่ ายกลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิตจังหวัดนนทบุรี
เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด จัดตั้งโดยการสนับสนุ นของ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็ นศูนย์กลางของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่มี
จํานวนกลุ่มถึง 87 กลุ่ม เนื่องจากข้อจํากัดของข้อมูลทุติยภูมิจึงไม่ทราบแน่ชดั ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง

25
ที่เครื อข่ายได้ดาํ เนิ นการอยู่ อย่างไรก็ตามพบว่ามีการจัดตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายจํานวน 15 คน
โดยมีนายพายัพ ปานปั้น เป็ นประธาน และมีนายสมพงษ์ อุ่นเปี ย เป็ นรองประธาน
5) เครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชนจังหวัดนนทบุรี
เครื อข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเป็ นการรวมตั ว ของคณะบุ ค คลที่ ร วมกั น โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดทํากิ จกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดําเนิ นงานของวิสาหกิ จชุ มชนใน
เครื อข่าย ซึ่งมีคณะกรรมการเครื อข่ายแต่จากการตรวจเอกสารไม่พบว่าข้อมูลในการดําเนิ นกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเครื อข่าย แต่พบว่ามีการจัดตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายถึง 25 คน โดยมีนายกิตติพงษ์ ปง
ผาบ เป็ นประธาน นายโอฬาร รัศมีส่องจ้า และนายสุ รัตน์ บัวหิ รัญเป็ นรองประธาน
6) เครือข่ ายกองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมืองจังหวัดนนทบุรี
เครื อ ข่ า ยกองทุ น หมู่ บ ้า นและชุ ม ชนเมื อ ง เป็ นเครื อ ข่ า ยที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ เสริ ม
กระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บา้ นและชุมชนเมืองในด้านการเรี ยนรู ้ การสร้าง พัฒนาความคิด
ริ เริ่ มด้วยภูมิปัญญาของตน เพื่อขับเคลื่อนการดําเนิ นงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง โดยนํา
หลักความผูกพันของวัฒนธรรมในลักษณะเพื่อนสอนเพื่อน หรื อพี่สอนน้อง ซึ่ งจังหวัดนนทบุรี
ดําเนินการจัดตั้งเครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด ดังนี้
 เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ระดับตําบล จํานวน 52 เครื อข่าย
 เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ระดับตําบล จํานวน 6 เครื อข่าย
 เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด จํานวน 1 เครื อข่าย
1.4 การวิเคราะห์ จุดเด่ น จุดด้ อย ปัญหา /อุปสรรค ของกลุ่ม องค์ กร สหกรณ์ และเครือข่ าย
พันธมิตรเดิมทีม่ ีอยู่ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนนทบุรี
สถานการณ์ของเครื อข่ายพันธมิตรที่มีอยูเ่ ดิมในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี ก่อนการเข้า
ดําเนิ นงานของทีมวิจยั พบว่าจังหวัดนนทบุรีมีความพยายามของหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ใน
การจัดตั้งกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และเครื อข่ายต่าง ๆ เพื่อรองรับการรวมกลุ่ม การช่วยเหลือกันและ
กันเพิ่มโอกาสในทางเศรษฐกิจ
แต่เนื่ องจากวิถีชีวิตส่ วนใหญ่เป็ นวิถีชีวิตกึ่งเมืองกึ่ งชนบท
วัฒนธรรมเมืองได้เข้ามามีอิทธิ พลในการดําเนิ นชีวิตมากขึ้น กอปรกับค่าครองชีพ ต้นทุนการผลิต
ต่างๆ ที่สูงมากขึ้น ทําให้ทุกคนต่าง ๆ เร่ งรี บในการประกอบอาชีพของตนเอง การรวมตัวกันเพื่อ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ จึงค่อนข้างมีขอ้ จํากัด การรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายพันธมิตรมักจะอิงอยูก่ บั
หน่วยงานที่สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง บางครั้งการรวมตัวกันไม่ได้อยูบ่ นพื้นฐานความต้องการของ
กลุ่ม แต่เกิดจากการผลักดันของหน่ วยงานต่าง ๆ ทําให้การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม และ
เครื อข่ายประสบปัญหา ขาดความต่อเนื่อง และไม่มีความยัง่ ยืน เป็ นต้น
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จากข้อมูลทุติยภูมิ และการแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกันของทีม
วิจยั ซึ่งมีท้ งั นักวิจยั ที่เป็ นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ซึ่งดําเนินงานอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัด
นักวิจยั ที่เป็ นผูน้ าํ สหกรณ์ที่เข้มแข็ง
ซึ่งเป็ นคนดั้งเดิมในพื้นที่มี
นนทบุรีมาเป็ นเวลานาน
ประสบการณ์และเห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆของจังหวัดนนทบุรีมาพอสมควร และนักวิจยั
ที่เป็ นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยได้สรุ ป จุดเด่น จุดด้อย ปั ญหาและอุปสรรค ของกลุ่ม องค์กร
สหกรณ์ และเครื อข่ายพันธมิตรเดิมที่มีอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีได้ดงั ต่อไปนี้
1) จุดเด่ น
 โครงสร้ า งการบริ หารการจัด การถ้า เป็ นสหกรณ์ ที่ จ ดทะเบี ย นกั บ
หน่วยงานของรัฐจะมีสายงานการบริ หารของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ ายรับผิดชอบในการทํางานที่ชดั เจน
เป็ นที่รู้จกั ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ตลอดจนสมาชิกของสหกรณ์กม็ ีความ
เชื่อถือและมัน่ ใจในองค์กรที่มีสถานที่ในการติดต่อประสานงาน และรู ปแบบแนวทางดําเนิ นงาน
ของกลุ่ม ซึ่งแตกต่างกับกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ภาคประชาชนที่ไม่ได้ทาํ การจดทะเบียน
 สหกรณ์ที่จดทะเบียนจะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบตั ิงาน
ที่ชดั เจน รวมทั้งมีแผนงานหรื อกรอบทิศทางในการดําเนิ นงานด้วย จึงทําให้บุคคลากรที่อยูภ่ ายใน
องค์กรมีความไว้วางใจในกลุ่ม ที่สําคัญความตั้งใจของประธาน ผูจ้ ดั การ คณะกรรมการ และ
สมาชิ ก มี ค วามรู ้ ความมุ่ ง มั่น และเสี ย สละในการบริ ห ารจัด การผลัก ดัน กลุ่ ม องค์ก รให้ไ ปสู่
เป้ าหมายและประสบความสําเร็ จมีสูง
 กลุ่ม องค์กร สหกรณ์บางประเภทมีที่ปรึ กษา นักวิชาการจากหน่ วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาให้การช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด ในการเข้ามาช่วยเหลือในด้าน
เงิ น ลงทุ น กู้ยื ม อัต ราดอกเบี้ ย ตํ่า หรื อ ให้ เ ปล่ า การทํา แผนกลยุท ธ์ ห รื อ กรอบทิ ศ ทางในการ
ดําเนิ นงาน รวมทั้งการจัดเวทีสัมมนา ฝึ กอบรม เพื่อให้ความรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ ึ งกันและ
กัน เช่น สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และ
สํานักงานประมงจังหวัด เป็ นต้น
 การตั้งอยู่ใกล้กรุ งเทพมหานคร ทําให้การขยายตัวของเมื องและความ
เจริ ญต่าง ๆ มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง มูลค่าของที่ดินที่สมาชิกของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ต่าง ๆ ที่ถือครอง
อยูม่ ีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนั้นยังมีโอกาสทางการตลาด เช่น การเข้าถึงผูบ้ ริ โภค หรื อแหล่งจําหน่าย
ต่าง ๆ
 การสนับสนุ นด้านต่าง ๆ ตามนโยบายหรื อยุทธศาสตร์ จงั หวัด ที่เน้นให้
เกิดการรวมตัว ช่วยเหลือกัน เพื่อให้นนทบุรี เป็ นเมืองน่าอยู่ และมีการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ
เป็ นต้น
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2) จุดด้ อย
 กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ บางประเภทยังไม่ สามารถช่ วยเหลื อตนเองหรื อ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ พบว่าสมาชิกในองค์กรส่ วนใหญ่ยงั รอการ
ช่วยเหลือสนับสนุ นของหน่ วยงานต่าง ๆ ถึงแม้นจะเริ่ มมีการรวมตัวเพื่อช่วยเหลือกันในกิจกรรม
ต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่ยงั ไม่เห็นความสําคัญ มุ่งดําเนิ นกิจกรรมเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ของตนเอง
เป็ นสําคัญ การช่ วยเหลือตนเอง และช่ วยเหลือซึ่ งกันและกันเป็ นสิ่ งจําเป็ นและสําคัญยิ่งต่อการ
ดําเนินธุรกิจของกลุ่ม องค์กร เพราะหากสมาชิกไม่คิดช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่ งกันและกันแล้ว
กลุ่มองค์กรก็ไม่สามารถจะดํารงอยูไ่ ด้ และไม่สามารถจะช่วยเหลือสมาชิกได้ ดังนั้นจึงไม่เกิดการ
พัฒนาหรื อมีความเข้มแข็งเท่าที่ควรจะเป็ น ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะสมาชิกส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้
ความเข้าใจในหลักความจริ งข้อนี้ โดยเข้าใจว่าเมื่อเป็ นสมาชิกแล้วจะได้กเู้ งินหรื อได้รับประโยชน์
โดยไม่ทาํ อะไรหรื อไม่ตอ้ งช่วยเหลือหรื อทําประโยชน์ให้แก่กลุ่ม องค์กรแต่อย่างใด
 กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ส่วนใหญ่ยงั เน้นการอํานวยประโยชน์และให้บริ การ
แก่สมาชิกในบางกิจกรรมเท่านั้น โดยไม่ได้ดาํ เนินธุรกรรมเพื่อก่อให้เกิดรายได้ หรื อมีผลกําไรมาก
นัก จะเห็นได้จากการพยายามหาแหล่งทุนต่างๆ เพื่อนํามาให้สมาชิกกูย้ มื ไปประกอบอาชีพในอัตรา
ดอกเบี้ยตํ่า จัดหาสิ นค้าและเครื่ องอุปโภคที่จาํ เป็ นมาจําหน่ายให้สมาชิกในราคาถูก จัดหาปุ๋ ย เมล็ด
พันธุ์พืช และปั จจัยการผลิตอื่น ๆ มาจําหน่ายให้สมาชิก เป็ นต้น ซึ่งกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ยงั ขาดการ
เชื่อมโยงที่จะใช้ประโยชน์จากเงินทุนภายในขบวนการที่จะเอื้อประโยชน์แก่สมาชิกและการพัฒนา
กลุ่มในระยะยาว
 ผูน้ าํ กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ยงั มีบางส่ วนที่ยงั ไม่ค่อยมีอุดมการณ์หรื อจิต
วิญญาณที่จะร่ วมมือกันในการพัฒนางานของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ เพื่อประโยชน์ที่มีต่อสมาชิ ก
เท่าที่ควร
 ขนาดของกลุ่ม องค์กรที่มีความแตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายที่ต่างกันก็ทาํ ให้
การมีส่วนร่ วมมากน้อยแตกต่างกันไปด้วยในการสร้างเครื อข่าย รวมทั้งพื้นฐานความสัมพันธ์ที่มีอยู่
เดิมในกลุ่ม องค์กร หากยังไม่ดีพอก็จะทําให้ความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรไม่ค่อยมีตามไปด้วย

บางกลุ่ม องค์กร คณะกรรมการฯต้องบริ หารงานสหกรณ์แบบรวบยอด
กล่ า วคื อเป็ นทั้ง คณะกรรมการและผูจ้ ัด การในบุ คคลคนเดี ย วที่ ทาํ หน้าที่ บทบาทหลายๆด้า น
จํานวนคณะกรรมการยังไม่สอดคล้องในการบริ หารงานฯรวมทั้งสมาชิกก็มีนอ้ ย หรื อสมาชิกบาง
รายเป็ นสมาชิ กกลุ่ม องค์กรอื่ นๆ ด้วย ทําให้เป็ นการลดโอกาสในการเข้าร่ วมกิ จกรรมของกลุ่ม
นั้นๆ
 การเป็ นสมาชิก กลุ่ม องค์กร และสหกรณ์ โดยเฉพาะคณะกรรมการ
กลุ่ม องค์กร ทับซ้อนกันหลายๆแห่ ง ซึ่ งย่อมไม่ก่อให้เกิ ดผลดี ท้ งั ต่อตัวสมาชิ กกลุ่ม องค์กรเอง
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ตลอดจนองค์กรก็ไม่เข้มแข็ง เนื่ องจากมีการดําเนิ นงานที่มีกิจกรรมทับซ้อนกันอยู่ อีกทั้งกรรมการ
ดําเนินการก็ไม่มีเวลาที่จะทุ่มเทได้ตามที่ควรจะเป็ น
 ระบบการบริ หารจัดการ พบว่ากลุ่ม องค์กรส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีการนําเอา
ระบบการบริ หารจัดการที่ทนั สมัยมาใช้ โดยมากมักจะบริ หารจัดการภายใต้กรอบของกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบของกลุ่ม องค์กรหรื อโดยคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่รัฐมักไม่มีการวางแผนจัด
โครงสร้ า งองค์ก รไม่ มี ร ะบบงานที่ ส อดคล้อ งกับ ธุ ร กิ จ และบริ ก ารของสหกรณ์ ขาดระบบ
สารสนเทศที่ทนั สมัยมาประกอบการตัดสิ นใจข้อบังคับบางข้อยังไม่เอื้ออํานวยในการบริ หารงาน
สหกรณ์ฯ
3) ปัญหา และอุปสรรค
 กลุ่ม องค์กร หรื อเครื อข่าย ส่ วนใหญ่เกิดจากการจัดตั้งของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามภารกิจของหน่วยงาน บางครั้งไม่ได้เกิดจากความต้องการที่แท้จริ งของกลุ่ม องค์กร
นั้นทําให้การรวมตัวกันเพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นแบบเฉพาะกิจเท่านั้น
 หน่วยงานสนับสนุนขาดความต่อเนื่องในการดําเนินงานขาดหน่วยงาน
ส่ วนกลางที่คอยเป็ นผูป้ ระสาน กระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือมีกิจกรรมการเชื่อมโยงแบบสมํ่าเสมอ
รวมทั้งการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน
 ค่านิยมและวัฒนธรรมเมือง ที่เป็ นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่ม และการ
ร่ วมกันทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทั้งนี้เนื่องจากความเร่ งรี บในการประกอบอาชีพ การพึ่งพิงปั จจัยการ
ผลิตจากภายนอก และการดํารงชีวิตที่ต่างๆ คนต่างอยูม่ ีมากขึ้น
1.5 สรุ ป
ปั จจุ บนั กลุ่ ม องค์กร สหกรณ์ ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีมีจาํ นวนมากขึ้ นตามการ
สนับสนุนของเจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และที่เกิดขึ้นเองตามความสมัครใจของประชาชน
ในพื้นที่ เมื่อเทียบกับสัดส่ วนสหกรณ์ที่จดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีแล้ว พบว่ากลุ่ม องค์กร
ภาคประชาชนมีจาํ นวนมากกว่าสหกรณ์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 จึงทํา
ให้ประชาชนจังหวัดนนทบุรีเป็ นสมาชิกในกลุ่ม องค์กร และสหกรณ์ทบั ซ้อนกันหลายแห่ ง
โดยสหกรณ์ที่จดทะเบียนประกอบด้วยสหกรณ์ 4 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริ การ มีการบริ หารจัดการของประธาน ผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการฯเป็ นหลัก ส่ วนใหญ่แล้วยังไม่มีความเข้มแข็งสาเหตุมาจากการขาดการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิก ฝ่ ายบริ หารจัดการยังขาดวิสยั ทัศน์ ทักษะและประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการ ทุน
การดําเนินงานไม่เพียงพอ และที่สาํ คัญยังขาดแผนงาน หรื อกรอบทิศทางในการดําเนินงานที่ชดั เจน
จึงทําให้ยงั ไม่สามารถให้บริ การ ช่วยเหลือสมาชิกได้มีประสิ ทธิ ภาพตามความคาดหวัง อย่างไรก็
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ตาม สหกรณ์ ที่ จ ดทะเบี ย นก็ มีจุ ด เด่ น ตรงที่ มีส ถานภาพเป็ นนิ ติบุคคลสามารถดํา เนิ น การตาม
กฎหมายได้จึงมีศกั ยภาพในการดําเนินงานได้กว้างขวางกว่าสหกรณ์ภาคประชาชน
ในส่ วนของกลุ่ ม องค์ก รภาคประชาชน ซึ่ งรวมตัวกัน มี มากมายหลายลัก ษณะ
ขนาดของกลุ่มก็มีขนาดแตกต่างกันไป ตามกิจกรรมที่ทาํ หรื อศักยภาพของพื้นที่ปัญหาที่พบส่ วน
ใหญ่ก็คล้ายคลึ งกับสหกรณ์ที่จดทะเบียน กล่าวคือผูน้ าํ กลุ่ม องค์กรยังขาดวิสัยทัศน์ ทักษะและ
ประสบการณ์ ใ นการบริ ห ารจัด การในเชิ ง บู ร ณาการ ขาดกรอบทิ ศ ทางหรื อ แผนงานในการ
ดํา เนิ น งานที่ ชัด เจน ขาดการบริ ห ารจัด การอย่า งเป็ นระบบ แต่ จุ ด เด่ น ของกลุ่ ม องค์ก รภาค
ประชาชนอยูท่ ี่ ความเหนี ยวแน่นยึดมัน่ ในการร่ วมมือช่วยเหลือซึ่ งกันและกันของสมาชิก ผูน้ าํ กลุ่ม
องค์กรมีความเสี ยสละมุ่งมัน่ ทุ่มเท จึงทําให้กลุ่ม องค์กรหลายแห่ งประสบความสําเร็ จดําเนิ นการอยู่
ได้ในพื้นที่ถึงแม้กลุ่ม องค์กรจะไม่ได้รับการส่ งเสริ ม สนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร
ดังนั้นทีมวิจยั จึงได้มุ่งเน้นศึกษาดําเนินงานการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี โดยหนุนเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม องค์กรประชาชน และสหกรณ์
ในพื้นที่ จงั หวัดนนทบุรี เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาศักยภาพคน และองค์กรในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
สนับสนุนให้กลุ่ม องค์กรมีการวางแผนในลักษณะของกรอบทิศทางการดําเนินงานที่คาํ นึ งถึงปั จจัย
สภาพแวดล้อมจะช่วยสร้างความมีประสิ ทธิ ภาพและเข้มแข็งแก่องค์กร อันจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศที่นาํ ไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนต่อไป
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บทที่ 2
บทสั งเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุรี
ปั ญหาความยากจนถือเป็ นนโยบายเร่ งด่วนของประเทศที่รัฐบาลทุกยุค ทุกสมัยได้
ให้ความสําคัญ และกําหนดเป็ นนโยบายเร่ งด่วนในการแก้ไข ดังเช่นรัฐบาลของท่านนายกทักษิณ
ชินวัตร 1 และ 2 การแก้ไขปั ญหาความยากจนได้จดั ทําอย่างเป็ นระบบ มีหน่ วยงานรับผิดชอบ
โดยตรงคือ ศูนย์อาํ นวยการต่อสู ้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่ งชาติ (ศตจ.) กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง
ได้จดั ตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 เพื่อเป็ นองค์กรในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง
มาตรการ และการกํากับดูแล ตรวจสอบการดําเนิ นการตามนโยบายของรัฐในการต่อสู ้กบั ปั ญหา
ความยากจน
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวคือ “ การสร้ างรายได้ ลดรายจ่ าย และขยาย
โอกาส ” ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาความยากจนที่ยงั่ ยืนสิ่ งสําคัญประการ
หนึ่ งคือการพัฒนาคน ผูน้ าํ ให้มีศกั ยภาพ ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการรวมตัว เพื่อการช่ วยเหลือตนเอง
และช่ วยเหลือกันและกัน ซึ่ งเป็ นแนวคิดสําคัญของสหกรณ์ ที่จะนําไปสู่ การติดอาวุธทางปั ญญา
โดยการพึ่งตนเอง และการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ อันจะเป็ นพลังความเข้มแข็งในการเอาชนะ
ความยากจน
ในบทนี้ เป็ นการสังเคราะห์ขอ้ มูลคนจนในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี แนวทางในการ
แก้ไขปั ญหา ที่สาํ คัญเพื่อสํารวจถึงจํานวนผูข้ ้ ึนทะเบียนคนจนที่อยูใ่ นกลุ่ม องค์กร เครื อข่ายต่าง ๆ
ที่ทีมวิจยั วางแผนร่ วมกันดําเนินงานด้วย
2.1 แหล่งข้ อมูล / วิธีการเก็บข้ อมูล
2.1.1 แหล่ งข้ อมูล และวิธีการเก็บข้ อมูล
1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี เพือ่ สํารวจว่า
มีหน่วยงานใดบ้างที่จดั เก็บข้อมูลคนจนจดทะเบียน และจัดเก็บในรู ปแบบใดบ้าง เนื่องจากมีหลาย
หน่วยงานที่จดั เก็บข้อมูลดังกล่าว
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าศูนย์อาํ นวยการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะความ
ยากจนจังหวัดนนทบุรีเป็ นหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้ที่สมบูรณ์ที่สุด
2) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ เพื่อข้อข้อมูลการจดทะเบียนคนจนใน
พื้นที่จงั หวัดนนทบุรี และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
3) ประสานงานกับ กลุ่ม องค์กร และสหกรณ์ที่เป็ นเป้ าหมายในการดําเนินงานเพื่อ
ขอข้อมูลรายชื่อสมาชิก ที่สงั กัดกลุ่ม องค์กร สหกรณ์น้ นั ๆ
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4) นํารายชื่อของสมาชิก กลุ่มองค์กร สหกรณ์ ที่ได้จากข้อ 3 มาตรวจเช็คกับรายชื่อ
ของคนที่ข้ ึนทะเบียนคนจนจังหวัดนนทบุรี พร้อมทําการจําแนกประเภทของการขึ้นทะเบียนคนจน
โดยการพิมพ์รายชื่อของสมาชิกแล้วค้นหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรม Excel
2.1.2 ข้ อสั งเกตในการรวบรวมข้ อมูลการขึน้ ทะเบียนคนจนของจังหวัดนนทบุรี
1) การขึ้นทะเบียนคนจนของประชากรที่อยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี มีจาํ นวนคน
ขอขึ้นทะเบียนมากถึง 58,379 คน แต่เมื่อศูนย์อาํ นวยการต่อสูค้ วามยากจนจังหวัดนนทบุรีได้
กลัน่ กรอง พบว่ามีเพียง 33,765 คน หรื อประมาณร้อยละ 58.00 เท่านั้นที่เป็ นผูต้ อ้ งการความ
ช่วยเหลือ จริ ง ๆ จึงเป็ นที่น่าสังเกตว่า การขอขึ้นทะเบียนของบุคคลเหล่านี้ ไม่ได้อยูใ่ นฐานะคน
ยากจนจริ ง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ และผูน้ าํ กลุ่มต่างๆที่พบว่าบุคคลบางรายที่ไป
ขอขึ้นทะเบียนคนจน ไม่ใช่บุคคลที่เดือดร้อนจริ ง ๆ เพียงแต่ตอ้ งการความช่วยเหลือจากรัฐเท่านั้น
2) การรวบรวมข้อมูลรายชื่อ สมาชิก กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ต่างๆ เป็ นไปด้วยความ
ยากลําบาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งพบว่าบางองค์กรมี
ระบบจัดเก็บข้อมูลสมาชิกที่เป็ นระบบทันสมัยด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบได้ง่าย เช่น
สหกรณ์การเกษตรอําเภอต่าง ๆ แต่บางกลุ่ม องค์กร ยังมีการจัดเก็บในแฟ้ มหรื อบางกลุ่มให้ขอ้ มูล
ที่เป็ นเอกสารเท่านั้น ซึ่งทําให้ตอ้ งใช้เวลาในการตรวจสอบรายชื่อ สมาชิก กับการขอจดทะเบียน
คนจน อย่างไรก็ตามมีบางกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ที่ไม่สามารถขอข้อมูลสมาชิกได้ หรื อข้อมูลที่ได้มา
เป็ นข้อมูลเก่า หรื อบางกลุ่มมีการเข้าออกของสมาชิกอยูเ่ สมอ
2.2 ผลการสั งเคราะห์ ข้อมูลการขอขึน้ ทะเบียนคนจนของจังหวัดนนทบุรี
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของศูนย์อาํ นวยการต่อสูค้ วามยากจนจังหวัดนนทบุรี
พบว่าศูนย์ ฯ ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนคนจนตั้งแต่วนั ที่ 5 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 1 สิ งหาคม 2548
แบ่งปั ญหาออกเป็ น 8 ประเภท ได้จากจํานวนประชากรจังหวัดนนทบุรีจาํ นวน 969,872 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย 2548) คิดเป็ นร้อยละ 6.02 ของจํานวนประชากรทั้งจังหวัดนนทบุรี
เมื่อจําแนกตามพื้นที่อาํ เภอพบว่าอําเภอเมืองนนทบุรีมีจาํ นวนคนมาขอขึ้นทะเบียน
คนจนมากที่สุดถึงร้อยละ 33.17 ของจํานวนผูม้ าขอขึ้นทะเบียนทั้งหมด รองลงมาได้แก่ อําเภอ
ปากเกร็ ดร้อยละ 19.47 และอําเภอบางบัวทองร้อยละ 17.54 ตามลําดับ แต่เมื่อพิจารณาจากปัญหา
ต่าง ๆ ที่ได้ขอจดทะเบียนคนจนพบว่า จังหวัดนนทบุรีมีคนขอขึ้นทะเบียนในปัญหาที่อยูอ่ าศัย และ
ปัญหาหนี้สินภาคประชาชนมากที่สุดร้อยละ 38.87 และร้อยละ 31.51 ตามลําดับของจํานวนผู ้
ขอขึ้นทะเบียนทั้งหมดดังแสดงในตารางที่ 7
เมื่อพิจารณาถึงผลการกลัน่ กรองของศูนย์อาํ นวยการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจน
จังหวัดนนทบุรี (2548) พบว่ามีเพียงร้อยละ 57.84 ของจํานวนคนที่ขอขึ้นทะเบียนคนจนทั้งหมดที่
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ต้องการความช่วยเหลือจริ ง ๆ และมีถึงร้อยละ 30.40 ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเสร็ จสมบูรณ์แล้ว และ
มีอีกร้อยละ 58.81 ที่กาํ ลังอยูใ่ นระหว่างดําเนินการรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 8
ในกรณี สมาชิก กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ที่เป็ นเป้ าหมายในการดําเนิ นงานวิจยั ในครั้ง
นี้พบว่า มีคนขอขึ้นทะเบียนจํานวน 534 คน จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด 8,089 คน หรื อ ร้อยละ 6.60
โดยในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่จาํ ทะเบียนมีจาํ นวนคนขอขึ้นทะเบียน 510 คนจากจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด 7,789 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.55 และในสหกรณ์ภาคประชาชน เครื อข่ายเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ จากจํานวนสมาชิกประมาณ 300 คน มีเพียง 24 คนที่มาขอขึ้นทะเบียนคนจน (ตารางที่ 9)
ซึ่งทั้งสองกลุ่มส่ วนใหญ่มีปัญหาด้านที่อยูอ่ าศัย และที่ดินทํากินรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 10
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ตารางที่ 7 ข้อมูลการขอคนจนจดทะเบียน จังหวัดนนทบุรี
รายการ
ประชากรในจังหวัดนนทบุรี
1. ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวัดนนทบุรี
2.ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวัดนนทบุรี
2.1 แบ่งตามพื้นที่ 6 อําเภอ
อําเภอเมืองนนทบุรี
อําเภอปากเกร็ ด
อําเภอบางบัวทอง
อําเภอบางกรวย
อําเภอบางใหญ่
อําเภอไทรน้อย
2.2 แบ่งตามปั ญหาความยากจน 8 ปั ญหา
ปั ญหาที่ดินทํากิน
ปั ญหาคนเร่ ร่อน
ปั ญหาผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมาย
ปั ญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน/นักศึกษา
ให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม
ปั ญหาการถูกหลอกลวง
ปั ญหาหนี้สินภาคประชาชน
ปั ญหาที่อยูอ่ าศัยของคนจน
ปั ญหาอื่นๆ
3.สมาชิกสหกรณ์ เป้าหมายขอจดทะเบียนคนจน
3.1 สหกรณ์จดทะเบียน
3.2 สหกรณ์ภาคประชาชน
กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพสหกรณ์
กลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ

จํานวนคนจน
(คน)
969,872
58,379

ร้อยละ

58,379
19,366
11,367
10,244
6,265
5,855
5,282

100.00
33.17
19.47
17.54
10.73
10.03
09.06

3,311
22
32
1,541

5.67
0.04
0.05
2.64

478
18,394
22,692
11,909

0.82
31.51
38.87
20.40

510

6.60

100.00
06.02

*
24

หมายเหตุ: * ไม่มีรายชื่อทําให้ไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อการขอขึ้นทะเบียนคนจนได้
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ตารางที่ 8 ลักษณะการให้ความช่วยเหลือของผูจ้ ดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน จังหวัดนนทบุรี
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

ลักษณะปั ญหา

ที่ดินทํากิน
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิด
กฎหมาย
นร./นศ.มีรายได้ใน
อาชีพ
การถูกหลอกลวง
หนี้สินภาคประชาชน
ที่อยูอ่ าศัย
อื่นๆ
รวม
ร้อยละ

จํานวน
(ราย)
3,311
22
32

ผลการกลัน่ กรอง
ผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับ
ผูต้ อ้ งการความ
การช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ
2,575
736
14
8
24
8

ผลการให้ความช่วยเหลือ
ผูไ้ ด้รับการช่วยเหลือ อยูร่ ะหว่างการให้
เสร็ จสมบูรณ์
ความช่วยเหลือ
0
342
8
0
8
0

ยังไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ
394
0
0

1,541

524

1,017

774

243

0

478
18,394
22,692
11,909
58,379

385
10,079
6,108
4,905
24,614
42.16

93
8,315
16,584
7,004
33,765
57.84

9
5,662
344
3,459
10,264
30.40

56
1,793
9,335
2,923
14,692
58.81

28
860
6,905
622
8,809
10.79

ที่มา : ศูนย์อาํ นวยการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจน (ศตจ.) จังหวัดนนทบุรี (2548)
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ตารางที่ 9 ข้อมูลผูจ้ ดทะเบียนคนจนของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์เป้ าหมาย จังหวัดนนทบุรี
รายการ

จํานวนสมาชิกทั้งหมด
(ราย)

คนจนจด
ทะเบียน

ร้อยละ

873
1,890
627
799
1,335
2,265
7,789

16
90
44
75
34
251
510

1.83
4.76
7.02
9.39
2.55
11.08
6.55

300
8,089

24
534

8.0
6.60

1. สหกรณ์ ทจี่ ดทะเบียน
1.1 สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จํากัด
1.2 สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด
1.3 สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จํากัด
1.4 สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จํากัด
1.5 สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จํากัด
1.6 สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด
รวม
2. สหกรณ์ ภาคประชาชน
2.1 กลุ่มเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
รวมทั้งหมด
ที่มา : การศึกษาและสํารวจข้อมูล (2548)
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ตารางที่ 10

ข้อมูลผูจ้ ดทะเบียนคนจนของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ เป้ าหมายแยกลักษณะของปัญหา จังหวัดนนทบุรี
รายการ

ที่ดินทํากิน คนเร่ ร่อน
(ราย)
(ราย)

อาชีพผิด
กฎหมาย
(ราย)

ลักษณะปั ญหา
นร./นศ.
ถูก
ไม่มีอาชีพ หลอกลวง
(ราย)
(ราย)

หนี้สิน
(ราย)

ที่อยูอ่ าศัย
(ราย)

อื่นๆ
(ราย)

รวม
(ราย)

1. สหกรณ์ จดทะเบียน
1.1 สกก.เมืองนนทบุรี จํากัด
1.2 สกก.ปากเกร็ ด จํากัด
1.3 สกก.บางบัวทอง จํากัด
1.4 สกก.บางกรวย จํากัด
1.5 สกก.บางใหญ่ จํากัด
1.6 สกก.ไทรน้อย จํากัด
รวม
2. สหกรณ์ ภาคประชาชน
2.1เครื อข่ายเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ
รวมทั้งหมด

5
3
2
92
102

-

-

-

-

23
40
31
94

7
40
30
31
81
189

9
22
14
1
32
47
125

16
90
44
75
34
251
510

9

-

-

-

-

-

7

8

24

111

-

-

-

-

94

290

133

534
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แนวทางการแก้ ไขปัญหาของจังหวัดนนทบุรีทไี่ ด้ ดําเนินการ
ศูนย์อาํ นวยการต่อสู ้เพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดนนทบุรี(2548) ได้แก้ไข
ปั ญหาความยากจนของจังหวัดนนทบุรี โดยการยึดเป้ าหมายจากผูจ้ ดทะเบี ยนที่ ตอ้ งการความ
ช่วยเหลือเป็ นหลักในปั ญหาแต่ละด้านดังนี้
1. ปัญหาด้านที่ดินทํากิน
เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีไม่มีที่ดินของรัฐในลักษณะป่ าสงวนแห่ งชาติ ที่ดินปฎิรูป
หรื อที่ดินนิ คม เป็ นต้น การแก้ไขปั ญหาในปั จจุบนั ดําเนิ นการในลักษณะให้ผูไ้ ม่มีที่ดินเป็ นของ
ตนเองเช่ าผูอ้ ื่ นทํา ฝึ กอบรมเรี ยนรู ้ อาชี พแบบผสมผสาน การลดต้นทุนการผลิ ต ส่ งเสริ มให้
ประกอบอาชีพเสริ ม จัดหาตลาดจําหน่ ายสิ นค้าให้ และจัดทําแปลงนารวม เป็ นต้น ในอนาคตก็จะ
ฝึ กอาชี พให้กบั เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และส่ งเสริ มอาชีพปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทํา
เกษตรปลอดสารพิษ เป็ นต้น
2. ปัญหาที่อยูอ่ าศัย
จัง หวัด ได้จ ัด ทํา โครงการบ้า นเอื้ อ อาทรภายใต้ก ารดํา เนิ น งานของการเคหะ
แห่ งชาติจาํ นวน 8 แห่ ง ลักษณะอาคารที่สร้างเป็ นแฟลต 5 ชั้น จํานวน 10,978 หน่วย โครงการ
ชุมชนบ้านมัน่ คงจํานวน 12 แห่ ง ปั จจุบนั ได้รับอนุ มตั ิเงินกูจ้ ากรัฐบาลให้ซ้ื อที่ดินแล้ว 2 แห่ ง
จัดสร้างบ้านคนจนโดยกาชาดและผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรีอาํ เภอละหนึ่ งหลังรวม 6 หลัง จัดให้
ผูบ้ ุกรุ กที่ราชพัสดุเช่าที่ราชพัสดุ จัดหาวัสดุช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านคนจน เป็ นต้น
การแก้ไขปั ญหาที่จะดําเนิ นการต่อไปได้แก่ การส่ งเสริ มให้ชุมชนบ้านมัน่ คงทุก
ชุ มชนขยายผลการระดมเงิ นทุนของประชาคมให้มีความเข้มแข็งจนสามารถกูเ้ งินจากรัฐบาลมา
แก้ปัญ หาที่ อ ยู่อ าศัย ของชุ ม ชน สนับ สนุ น ให้อ งค์ก ารปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มี ส่ว นร่ ว มในการ
แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้คนจน และขอความร่ วมมื อภาคเอกชนจัดสร้ างบ้านที่อยู่อาศัยให้คนจน
เพิ่มขึ้น รวมทั้งขอความร่ วมมือการเคหะแห่งชาติ จัดสร้างบ้านให้แก่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย และข้าราชการ
ชั้นผูน้ อ้ ย
3. ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
ดําเนิ นการแก้ไขเน้นปั ญหาหนี้ สินนอกระบบโดยจังหวัดมอบให้อาํ เภอร่ วมกับ
ธนาคารจัดส่ งลูกหนี้ ที่ตอ้ งการเข้ารับการช่วยเหลือกูเ้ งินธนาคารเพื่อชําระหนี้ แก่เจ้าหนี้ ดําเนินการ
กับเจ้าหนี้ ที่มีอิทธิ พลโดยส่ งข้อมูลให้ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหาหนี้ สินภาคประชาชน
(กรมบัญชี กลาง) เพื่อให้สรรพากร ปปง. และกรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนิ นการ สนับสนุ น
งบประมาณช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดหาตลาดจําหน่ายสิ นค้าราคาถูก
จัดรวมกลุ่ มพัฒนาวิสาหกิ จชุ มชน การส่ งเสริ มผลิ ตสิ นค้า และจําหน่ ายสิ นค้าหนึ่ งตําบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ อบรมการดํารงชี วิตตามแนวทฤษฎี เศรษฐกิ จพอเพียง และจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด เช่น บริ เวณเกาะเกร็ ด และตลาดนํ้าไทรน้อย เป็ นต้น
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กิ จกรรมที่ จะดําเนิ นการต่ อไปได้แก่ ทําการสํารวจความต้องการเข้ารั บการฝึ ก
อบรมวิชาชี พของส่ วนราชการหรื อภาคเอกชน สนับสนุ นจัดหางบประมาณเป็ นทุนทํากิ น และ
จัดทําประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนรวมทั้งจัดทําแผนชุมชนต่อไป
4. ปัญหาด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม
กิจกรรมที่ดาํ เนิ นการแล้วได้แก่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมายให้มีอาชีพ
สุ จริ ตและทุนประกอบอาชีพ ช่วยเหลือนักเรี ยน นักศึกษาให้มีงานทําตามความประสงค์โดยใช้งบ
CEO งานที่จะทําต่อไปจัดงบประมาณ CEO เพื่อฝึ กอาชีพแก่ผจู ้ ดทะเบียน และพัฒนาฝี มือแรงงาน
ให้ โดยสํานักงานพัฒนาฝี มือแรงงานและสํานักจัดหางาน จังหวัดประสานขอความร่ วมมือกับ
องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นช่วยสนับสนุนงบประมาณฝึ กอบรมอาชีพ
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1. จังหวัดนนทบุรีไม่มีที่ดินทํากินจัดสรรให้แก่ผลู ้ งทะเบียนแจ้งความต้องการ
ที่ดินทํากิ น เนื่ องจากนนทบุรีเป็ นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุ งเทพ ฯ มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จสู ง
ราคาที่ดินจึงมีแนวโน้มสู งขึ้นเช่นกัน รัฐจึงไม่สามารถจัดสรรที่ดินทํากินให้แก่ผมู ้ ีปัญหาในเรื่ องนี้
ได้
2. ด้านที่อยูอ่ าศัยผูจ้ ดทะเบียนคนจนประเภทนี้ทางราชการจัดทําโครงการบ้านเอื้อ
อาทรให้แต่ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ไม่เพียงพอจะผ่อนส่ งทําให้เสี ยสิ ทธิได้บา้ น ส่ วนใหญ่จะเป็ น
บุคคลจากที่อื่นที่มีรายได้และกําลังในการส่ งมาร่ วมโครงการฯผ่อนชําระแทน แต่มีบางรายก็ไม่ได้มี
ปั ญหาด้านที่อยูอ่ าศัยจริ ง ๆ ก็มี
3. บุคคลที่มาจดทะเบียนคนจนส่ วนใหญ่ไม่ตอ้ งการฝึ กอาชีพ แต่อยากได้เงินทุน
หรื อ อาชีพที่ตอ้ งฝึ กอบรมน้อยแทน
4. ความเป็ นเมืองปริ มณฑลของกรุ งเทพฯทําให้สภาพสังคมอยูใ่ นลักษณะต่างคน
ต่างอยู่รวมตัวช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันยาก ทําให้การดําเนิ นงานสร้ างความเข้มแข็งหรื อพัฒนา
ชุมชนต่าง ๆ จึงทําได้ยาก
5. การตรวจสอบบุคคลที่ข้ ึนทะเบียนคนจนไว้แล้วทําได้ยากเพราะส่ วนใหญ่ไป
ทํางานที่อื่นไม่ได้อยู่ตามทะเบี ยนบ้านที่ แจ้งไว้ ทําให้เจ้าหน้าที่ดาํ เนิ นการตรวจสอบและแก้ไข
ปั ญหาที่แจ้งความต้องการไว้ได้ยาก
2.3 สรุ ป
จังหวัดนนนทบุรีมีจาํ นวนผูข้ อขึ้นทะเบียนคนจนทั้งหมด 58,379 คน จาก
ประชากรทั้งหมด 969,872 คน โดยในกลุ่ม องค์กร สหกรณ์เป้ าหมายในการวิจยั มีจาํ นวนคนขอขึ้น
ทะเบียนคนจนจํานวน 534 คน จากสมาชิกทั้งหมด 8,089 คน หรื อร้อยละ 6.6 และ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับจํานวนผูข้ อขึ้นทะเบียนทั้งหมด จํานวนสมาชิกดังกล่าวขอขึ้นทะเบียนคนจนเพียงร้อยละ 1 ของ
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จํานวนคนขอขึ้นทะเบียนคนจนทั้งหมดของจังหวัดนนทบุรี
อย่างไรก็ตามการได้ขอ้ มูลรายชื่อ
สมาชิกที่ไม่สมบูรณ์ ทําให้การตรวจสอบจํานวนสมาชิกที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการดําเนินงานวิจยั
และขอขึ้นทะเบียนคนจนไม่สามารถดําเนินการได้
จากตัวเลขต่าง ๆ ที่ได้นาํ เสนอไปข้างต้น จะสังเกตได้วา่ จํานวนคนในกลุ่ม องค์กร
สหกรณ์ต่าง ๆ มีจาํ นวนน้อยกว่าบุคคลในกลุ่มอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มเหล่านี้ ได้รวมตัว
กันทํากิจกรรมต่าง ๆเพื่อช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือคนอื่น ๆ อยูบ่ า้ งแล้ว ถึงแม้นการรวมตัว
เหล่านั้นยังขาดทิศทาง และมีอุปสรรคปั ญหาต่าง ๆอยูก่ ต็ าม แต่พวกเขามีโอกาสในการเขาถึงแหล่ง
ทุน และการตลาดมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างไรก็ตามถ้ากลุ่ม องค์กร สหกรณ์เหล่านี้ได้รับการ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ พัฒนาผูน้ าํ กลุ่ม สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ วางกรอบทิศทางใน
การดําเนินการ และที่สาํ คัญการใช้แนวคิดของสหกรณ์มาเป็ นแนวในการพัฒนาตนเอง และกลุ่ม
องค์ เครื อข่าย ให้เข้มแข็งจะเป็ นการแก้ไขความยากจนที่ยงั่ ยืนที่สุด
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บทที่ 3
ขั้นตอน/กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของทีมวิจยั
การสร้ างเครื อข่ายคุณค่าเป็ นแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กร สร้ าง
ความร่ วมมือ ช่ วยเหลือตนเอง และช่ วยเหลือกันและกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากจังหวัดนนทบุรีเป็ นพื้นที่
เมือง หรื อใกล้เมือง แม้จะมีกลุ่ม องค์กร และเครื อข่ายเดิมอยูจ่ าํ นวนมาก แต่การดําเนิ นงานยังขาด
กรอบทิศทางที่ชดั เจนความสัมพันธ์ในเชิงเครื อข่ายคุณค่า สมาชิก และกลุ่มแกนนําส่ วนใหญ่ยงั ไม่
เห็นความสําคัญการรวมกลุ่มมุ่งหวังเพียงการทํากิจกรรมเชิงเศรษฐกิจให้ตนเอง และกลุ่มมีรายได้
เท่านั้น ทําให้การรวมกลุ่มบางครั้งเป็ นการจัดตั้งเพื่อผลประโยชน์บางประการไม่มีกิจกรรม หรื อ
การรวมตัวกันอย่างแท้จริ ง อย่างไรก็ตามมีบางกลุ่ม องค์กรที่ได้มีการดําเนิ นงาน และความพยายาม
ในการสร้างเครื อข่ายเพื่อช่วยเหลือกันและกัน ผูน้ าํ บางกลุ่มเริ่ มเห็นความสําคัญ มีความต้องการใน
การสร้างเครื อข่ายดังกล่าว ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นที่สาํ คัญในกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการของทีมวิจยั
จังหวัดนนทบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์ในการดําเนิ นงานวิจยั เพื่อหนุนเสริ ม กลุ่ม องค์กร ดังกล่าวที่
สําคัญ 3 ประการ คือ
1.การพัฒนาผูน้ าํ กลุ่ม องค์กรในลักษณะของการสร้างคุณค่าสหกรณ์ให้ตระหนัก
ถึงการร่ วมมือและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ตลอดจนการปรับกระบวนทัศน์และวิธีคิดเชิงบูรณาการ
ให้แก่ผนู ้ าํ กลุ่ม องค์กร เพื่อให้มีศกั ยภาพและความพร้อมในการบริ หารจัดการกลุ่ม องค์กรนั้น ๆ
2.การหนุ น เสริ ม ให้เ กิ ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของผูน้ ํา คณะกรรมการ และ
สมาชิกในการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม องค์กร โดยคํานึงถึงปั จจัยสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงของกลุ่ม องค์กรเป็ นสําคัญ
3.หนุ นเสริ มการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในระหว่างกลุ่ม องค์กรประชาชนใน
พื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
ภายใต้กรอบการดําเนิ นการของทีมวิจยั ในการพัฒนาความเข้มแข็งและยัง่ ยืนแก่
กลุ่มองค์กร และขบวนการสหกรณ์ ดว้ ยวิธีการดังกล่าวข้างต้น จะช่วยลดจุดอ่อนและอุปสรรคที่
เป็ นอยู่ตลอดจนช่ วยเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนิ นงานของสหกรณ์ และเมื่ อกลุ่ม องค์ก ร
สหกรณ์เข้มแข็งก็จะสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพอันจะเป็ นที่พ่ ึงให้แก่สมาชิก ช่วยใน
การแก้ไขปั ญหาความยากจนและการยกระดับฐานะความเป็ นอยูข่ องสมาชิกได้ในที่สุด
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3.1 ขั้นตอน/กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของทีมวิจัย ประกอบด้ วยขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 ขั้นตอนการเตรียมการ
1.เริ่ มต้นด้วยการรวบรวมทีมงานวิจยั ซึ่งมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นด้านแนวคิด
วิธีการทํางาน ความสนใจ ความมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ในการสร้างพัฒนา กลุ่ม องค์กรและเครื อข่าย
คุณค่า รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆของแต่ละคน เพื่อสร้างความเป็ นกันเองเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน อัน
นําไปสู่การพัฒนาทีมงานที่มีจุดมุ่งหมาย และความเข้าใจในแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกัน
ซึ่งทีมวิจยั ของจังหวัดนนทบุรีประกอบไปด้วย ผูน้ าํ กลุ่มสหกรณ์
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
เจ้าหน้าที่จากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี
กรมป่ าไม้
และนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.จากนั้นทีมวิจยั ได้เข้าร่ วมการประชุมสัมมนา กับทีมประสานงานกลาง สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ กระบวนการ และ
ความคาดหวังในการดําเนินงานวิจยั ในครั้งนี้ รวมทั้งการสะท้อนประสบการณ์ของการทําวิจยั ใน
ลักษณะนี้ที่ผา่ นมา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างทีมวิจยั จังหวัดต่าง ๆ ที่จะดําเนินการวิจยั
ในครั้งนี้
3.ทีมวิจยั ได้ประชุมปรึ กษาหารื อ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หรื อข้อมูลทุติยภูมิ
เกี่ยวกับสถานการณ์กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง
ๆ ได้แก่ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เป็ นต้น เพื่อดูวา่ หน่วยงานของทางราชการเหล่านี้มีหน่วยงานใดบ้าง ที่มีการดําเนินงานจัดตั้ง
พัฒนาส่ งเสริ มให้กลุ่ม องค์กร สหกรณ์มีการสร้างเครื อข่ายหรื อร่ วมมือกันในการดําเนินธุรกิจ หรื อ
กิจกรรมอื่น ๆ บ้างแล้ว และมีกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ใดบ้างที่มีศกั ยภาพ หรื อความสนใจในการจะ
รวมตัวสร้างเป็ นเครื อข่ายคุณค่า หรื อเครื อข่ายใดบ้างที่มีการรวมตัวทํากิจกรรมต่าง ๆ อยูแ่ ล้ว แต่ยงั
ขาดแนวทาง หรื อกรอบการดําเนินงานที่ชดั เจน และมีความเป็ นไปได้ที่ทีมวิจยั จะเข้าไปหนุน
เสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
4. ทีมวิจยั ได้วางแผนการทํางาน กําหนดกรอบทิศทาง กระบวนการวิจยั และ
เครื่ องมือที่จะใช้ในการดําเนินงาน
และวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ที่มีอยูเ่ ดิมในกลุ่ม องค์กร
สหกรณ์น้ นั ๆ ว่าปั จจุบนั เป็ นไปในลักษณะใด ยังมีการทําธุรกิจ หรื อกิจกรรมร่ วมกันหรื อไม่
ประเด็นปัญหาร่ วมของกลุ่ม องค์กร ภาวะผูน้ าํ กลุ่มองค์กร และศักยภาพในด้านต่าง ๆ หลังจาก
นั้นก็ทาํ การพิจารณาคัดเลือกกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ทีมีศกั ยภาพ ความสนใจ จะพัฒนาเป็ นเครื อข่าย
ตามกรอบการดําเนินงานที่กาํ หนดไว้
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3.1.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดเวทีช้ ีแจงรายละเอียดโครงการวิจยั วัตถุประสงค์ และรู ปแบบการทํางานของ
ทีมวิจยั กับกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ เพื่อทําความเข้าใจเรื่ องลักษณะเครื อข่าย แนวทางการสร้าง ความ
เข้มแข็ง ความยัง่ ยืน หรื อการคงอยูเ่ ครื อข่ายที่สร้างขึ้นมา ให้แก่ผนู ้ าํ กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะจัดแยกไปตามกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ที่เป็ นเป้ าหมายของงานวิจยั ในครั้งนี้
กระบวนการที่ใช้ส่วนใหญ่ จะเป็ นการแนะนําทีมวิจยั วัตถุประสงค์ของการ
ดําเนินการวิจยั จากนั้นจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั กลุ่มในประเด็นต่างๆ เช่น ความสนใจ
ปั ญหาอุปสรรค ในการดําเนินการต่าง ๆ เป้ าหมาย ความคาดหวังของกลุ่ม บางกลุ่มใช้กระบวนการ
พูดคุย แลกเปลี่ยนธรรมดา บางกลุ่มใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT บางกลุ่มใช้การระดมความคิด
สิ่ งที่กลุ่มกําลังประสบปั ญหาอยู่ และต้องการหาแนวทางแก้ไข โดยมีทีมวิจยั เป็ นผูอ้ าํ นวยความ
สะดวก (Facilitators) คอยสรุ ปประเด็นเชื่อมโยงสิ่ งที่พดู คุยแลกเปลี่ยน ซึ่งการจัดเวทีดงั กล่าวจะ
แตกต่างกันไปบางกลุ่มจัดเพียงครั้งเดียว ก็สามารถเคลื่อนไปยังขั้นตอนอื่นๆได้ แต่บางกลุ่มก็ตอ้ ง
ดําเนินการหลายครั้งทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
2. การจัดทํากรอบทิศทางในการดําเนินงานของแต่ละกลุ่ม องค์กร สหกรณ์
เครื อข่าย ซึ่งกระบวนการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานจะแตกต่างๆไปตามความพร้อมและ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มเครื อข่าย การเชื่อมเครื อข่ายของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ จะเน้นไปที่
กลุ่ม องค์กรที่มีกิจกรรมประเภทเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน โดยมุ่งจัดทํากรอบทิศทางไปตามความ
ต้องการและความสนใจของกลุ่มเครื อข่าย เน้นกิจกรรมที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนแต่ปฏิบตั ิได้จริ ง ซึ่งมี
กระบวนการจัดทํากรอบทิศทางโดยสังเขปดังต่อไปนี้
การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานตามหลักวิชาการกลุ่มเครื อข่าย โดยเฉพาะ
เครื อข่ายที่เป็ นองค์กรจดทะเบียน เช่น ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด จะเน้นการพูดคุย การสร้าง
ความเข้าใจร่ วมกัน การกระตุน้ ให้เห็นความสําคัญจนเกิดความต้องการความสนใจจริ ง ๆ จึงจะ
ดําเนินการจัดทํากรอบทิศทางที่ชดั เจน ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มเครื อข่ายเหล่านี้มีการดําเนินงานจัดทํา
แผนกลยุทธ์ไว้แล้ว แต่ไม่ได้นาํ มาใช้ในการดําเนินการ จึงต้องสร้างความเข้าใจ และเน้นการทํา
กรอบทิศทางที่เกิดจากความต้องการและความสนใจ
ที่มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิมี
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา สร้างวิสยั ทัศน์ และกําหนดกลยุทธ์ ต่าง ๆ
บางกลุ่มจะพูดคุยในกรอบทิศทางหลักการกว้าง ๆ วิธีการปฏิบตั ิเบื้องต้น แล้วลง
มือดําเนินงานตามกรอบที่วางไว้ จากนั้นจึงมีการสรุ ปผล ปัญหาอุปสรรคที่พบ แล้วจึงมาร่ วมระดม
ความคิดเจรจาต่อรอง สร้างเป็ นกรอบทิศทางการดําเนินงานกลุ่มเครื อข่ายที่ดาํ เนินการในลักษณะนี้
ได้แก่ กลุ่มเครื อข่ายเมล็ดข้าวพันธุ์ เป็ นต้น
บางกลุ่มจะเน้นการดําเนินการตามที่ทางกลุ่มเครื อข่ายได้สรุ ปกันไว้ ไม่เน้นการ
ประชุม หรื อการจัดทํากรอบทิศทางที่เป็ นทางการ จะทํางานด้วยการทํากิจกรรมต่างๆ แล้วสรุ ปผล
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และวางแผนการดําเนินการไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น เครื อข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ซึ่งกลุ่ม
เครื อข่ายลักษณะนี้ จะลงมือดําเนินงานแล้วมาสรุ ปผลแก้ไขปัญหา และวางแผนการทํางานใหม่
3. การสนับสนุนการสร้างพันธมิตร และการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ทีมวิจยั ได้มีการสนับสนุนการสร้างพันธมิตร และการเชื่อมโยงเครื อข่าย ใน
หลากหลายรู ปแบบเช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุย การจัดให้กลุ่มเครื อข่ายสมาชิกได้ไปทัศน
ศึกษาดูงานเช่น การไปเยีย่ มชมโรงงานผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด ของสมาชิก
กลุ่มเครื อข่ายผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์จากสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจ
หรื อการผลักดันให้ดาํ เนินกิจกรรมต่าง ๆตามที่ได้กาํ หนดไว้ในแผนงาน โดยทีมวิจยั จะเข้าร่ วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเครื อข่ายตามโอกาสรวมทั้งการเป็ นที่ปรึ กษา การกระตุน้ สร้างแรงจูงใจ
และกําลังใจให้แก่กลุ่มผูน้ าํ เครื อข่าย นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้กลุ่มเครื อข่ายเข้าร่ วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหนุนเสริ มตามความต้องการของเครื อข่ายนั้น ๆ
ก่อนปิ ดโครงการวิจยั ได้จดั การประชุมเพือ่ ให้เครื อข่ายต่างๆได้มีโอกาสรู ้จกั พูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความเข้าใจต่อกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็ นเวทีที่ทาํ ให้
เกิดการเชื่อมโยงเครื อข่ายต่าง ๆ ที่ทีมวิจยั ได้ดาํ เนินการมาในระดับจังหวัดนนทบุรี และเป็ น
ช่องทางในการสร้างเครื อข่ายใหม่ ๆ โดยกระบวนการที่ดาํ เนินการจะใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ผา่ น
เกมส์ การพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นความสนุกสนานเป็ นกันเอง ซึ่งเป็ น
กระบวนการกลุ่มที่เครื อข่ายต่าง ๆ เห็นว่ามีประโยชน์ และได้เรี ยนรู ้โดยไม่รู้ตวั นั้นเอง
3.1.3 ขั้นการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ผลการวิจัย
ทีมนักวิจยั ได้ร่วมกิจกรรมกับทีมประสานงานกลางเพื่อสะท้อนประสบการณ์
ต่างๆ และแลกเปลี่ยนกับทีมวิจยั จังหวัดอื่น ๆ เพื่อนํามาปรับปรุ งกระบวนการดําเนินการเป็ นระยะ
ๆ นอกจากนั้นทีมวิจยั ได้มีการประชุมทีมเพือ่ พูดคุยแลกเปลี่ยน สรุ ปผลการทํางาน และวางแผนงาน
ร่ วมกันอยูเ่ สมอ ซึ่งทีมวิจยั ได้ร่วมการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการศึกษาของการดําเนินงาน
ทั้งหมดที่ได้ดาํ เนินการมา
เพื่อสรุ ปบทเรี ยนและแนวทางในการดําเนินงานหรื อหนุนเสริ มกลุ่ม
เครื อข่ายในโอกาสต่อไปโดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นทางการมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 สรุ ปกิจกรรมการวิจยั โครงการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

1

5 กันยายน
2548

2

11 ตุลาคม
2548

3

14 ตุลาคม
2548

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)
การประชุมกลุ่มย่อย
ชี้แจงวัตถุประสงค์
ระดมความคิด วิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา
อุปสรรค และแนวทาง
การแก้ไข
การประชุมกลุ่มย่อย
ระดมความคิดเห็นวาง
แผนการจัดตลาดจําหน่าย
สิ นค้าของกลุ่มเครื อข่าย
การประชุมกลุ่มย่อย
ชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการ และแนวทาง
ของการทําเครื อข่ายกลุ่ม
ผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์

กลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
สู่กระบวนการ
(ระบุจาํ นวน)
ผูน้ าํ และสมาชิกของ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์
ประมาณ 50 คน

สถานที่

สหกรณ์การเกษตร
บางใหญ่

ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์
ประมาณ 15 คน

สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี

ผูน้ าํ และสมาชิกของ
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์
ประมาณ 40 คน

โรงงานตลาดกลาง
ต.คลองข่อย
อ.ปากเกร็ ด
จ.นนทบุรี

ผลที่เกิดจากกระบวนการ
(เช่นสร้างความเข้าใจ/เกิดเครื อข่าย ฯลฯ)

ระยะเวลา
(ระบุชวั่ โมง)

- รับทราบวัตถุประสงค์โครงการ
- กลุม่ ได้วเิ คราะห์ตนเอง เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง
ปัญหา อุปสรรค เกิดความสนใจอยากจะ
รวมกันเป็ นเครื อข่าย เพื่อจัดงานด้าน
การตลาดให้กบั กลุ่มอาชีพ
- คัดเลือกคณะกรรมการฯ เครื อข่าย
- มีการวางแผนการจัดตลาดจําหน่ายสิ นค้า
ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ต่างๆ
- คณะกรรมการฯ ฝ่ ายต่างๆได้ทราบแนวทาง
ในการวางแผน และการดําเนินงาน
- การจัดแบ่งภารกิจต่าง ๆ ที่ตอ้ งดําเนินการ
- หาแนวร่ วมจากสมาชิกที่มีศกั ยภาพ และ
สนใจที่จะเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายพันธมิตร
- สมาชิกบางส่ วนให้ความสนใจและอยากจะ
เข้าร่ วมกิจกรรมเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าว
พันธุ์

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

หมายเหตุ
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

4

21 ตุลาคม
2548

5

25 ตุลาคม
2548

6

26 ตุลาคม
2548

กลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
กระบวนการ/วิธีการ
สู่กระบวนการ
ของทีมวิจยั (ระบุการจัด
(ระบุจาํ นวน)
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)
การประชุมกลุ่มย่อย
ผูน้ าํ และสมาชิก
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์
ประมาณ 30 คน

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
หาแนวทางในการร่ วมมือ
กันสร้างเครื อข่ายฯ
การประชุมกลุ่มย่อย
ชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการ และหาแนว
ร่ วมในการดําเนินงาน
เครื อข่าย

ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์
ประมาณ 30 คน
ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
กลุ่มธุรกิจการเงินชุมนุม
สหกรณ์นนทบุรี จํากัด
ประมาณ 20 คน

สถานที่

สหกรณ์การเกษตร
ไทรน้อย

สหกรณ์การเกษตร
ไทรน้อย
สหกรณ์การเกษตร
ไทรน้อย

ผลที่เกิดจากกระบวนการ
(เช่นสร้างความเข้าใจ/เกิดเครื อข่าย ฯลฯ)

ระยะเวลา
(ระบุชวั่ โมง)

- ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และหาแนว
ร่ วมสมาชิกที่มีศกั ยภาพ และสนใจที่จะเข้า
ร่ วมเป็ นเครื อข่ายพันธมิตร
- จัดตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายเมล็ดข้าวพันธุ์
ร่ วมกันระหว่างสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด
จํากัด และสหกรณ์การเกษตรไทรน้อยจํากัด
- สมาชิกให้ความสนใจและเข้าร่ วมกิจกรรม
เครื อข่ายกลุ่มฯ
- กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ได้ทาํ ข้อตกลง
ร่ วมกันในการดําเนินงานของเครื อข่ายฯ

3 ชม.

- กลุ่มได้ทราบปั ญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และหาแนวทางร่ วมกันแก้ไข
ปัญหาทางธุรกิจการเงินของชุมนุมสหกรณ์
นนทบุรี จํากัด

3 ชม.

3 ชม.

หมายเหตุ
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

7

2 พฤศจิกายน
2548

8

26 พฤศจิกายน
2548

9

12 ธันวาคม
2548

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)
การประชุมกลุ่มย่อย
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
การประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อสร้างเวทีในการ
พบปะแลกเปลี่ยน และ
สร้างกระบวนการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน

กลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
สู่กระบวนการ
(ระบุจาํ นวน)
ผูน้ าํ และสมาชิกของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ประมาณ 35 คน
ประธาน คณะกรรมการ
ผูจ้ ดั การสกก. และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่ม
การเงินชุมนุมสหกรณ์
ประมาณ 35 คน

การประชุมเชิงปฏิบตั ิ
ระดมความคิดเห็น ใช้
เทคนิควิเคราะห์
SWOT Analysis

ประธาน คณะกรรมการ
ผูจ้ ดั การสกก. และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่ม
ธุรกิจการเงินชุมนุม
สหกรณ์นนทบุรี จํากัด
ประมาณ 50 คน

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ
(เช่นสร้างความเข้าใจ/เกิดเครื อข่าย ฯลฯ)

ระยะเวลา
(ระบุชวั่ โมง)

สํานักงานเกษตร
จังหวัดนนทบุรี

-กลุ่มได้ทราบแนวทางในการดําเนินงานและ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่

3 ชม.

สหกรณ์การเกษตร
บางใหญ่

- เกิดความเข้าใจร่ วมกัน ในการสร้างให้
ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรีจาํ กัด เป็ นแม่ข่ายใน
การทํากิจกรรมต่าง ๆโดยเฉพาะด้านธุรกิจ
การเงิน
- เตรี ยมความพร้อมในการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ
- สร้างความเข้าใจร่ วม และการเตรี ยมความ
พร้อมของกลุ่มเพื่อนําไปสู่การจัดทํากรอบ
ทิศทางในการดําเนินงานของกลุ่มเครื อข่าย
- ได้กรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม
ธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด

3 ชม.

แวร์ ซาย พาเลซ
จ.นนทบุรี

6 ชม.

หมายเหตุ
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

10

15 ธันวาคม
2548

11

16 มกราคม
2549

12

28-30 มกราคม
2549

13

3 กุมภาพันธ์
2549

กลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
กระบวนการ/วิธีการ
สู่กระบวนการ
ของทีมวิจยั (ระบุการจัด
(ระบุจาํ นวน)
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)
การประชุมกลุ่มย่อย
ผูน้ าํ คณะกรรมการและ
ผูจ้ ดั การกลุ่มธุรกิจการเงิน
ชุมนุมสหกรณ์ ประมาณ
20 คน
การประชุมกลุ่มย่อย
ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์
ประมาณ 15 คน
การประชุมเชิงปฏิบตั ิเพื่อ ผูน้ าํ ผูจ้ ดั การ และ
จัดทํากรอบทิศทางในการ คณะกรรมการกลุ่มธุรกิจ
ดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจ การเงินชุมนุมสหกรณ์
ประมาณ 20 คน
การเงินชุมนุมสหกรณ์
ทัศนศึกษาดูงาน
ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์
สกก.ไทรน้อย
ประมาณ 30 คน

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ
(เช่นสร้างความเข้าใจ/เกิดเครื อข่าย ฯลฯ)

ระยะเวลา
(ระบุชวั่ โมง)

สหกรณ์การเกษตร
ไทรน้อย

-วางแผนในการทํากรอบทิศทาง
การดําเนินงาน

3 ชม.

สหกรณ์การเกษตร
บางใหญ่

-สรุ ปผลการดําเนินงานจัดตลาดจําหน่าย
สิ นค้าของกลุ่มบริ เวณท่านํ้านนท์ครั้งที่ 1

3 ชม.

ภูโอบ นํ้าใส รี สอร์ท
จ.นครนายก

- ขยายผลกรอบทิศทางการดําเนินงานให้
ชัดเจนมากขึ้น
- สร้างความสัมพันธ์ เกิดการพูดคุย
แลกเปลี่ยนในเรื่ องต่าง ๆ มากขึ้น
-ทัศนศึกษาดูงานของเครื อข่ายผูผ้ ลิตเมล็ด
ข้าวพันธุ์ สมาชิกมีความเข้าใจแนวทาง
ปฏิบตั ิ ขั้นตอนการผลิต และทิศทางการ
ตลาดมากขึ้น

15 ชม.

โรงงานตลาดกลาง
ต.คลองข่อย
อ.ปากเกร็ ด
จ.นนทบุรี

3 ชม.

หมายเหตุ
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

14

6 กุมภาพันธ์
2549

15

8 กุมภาพันธ์
2549

16

11 กุมภาพันธ์
2549

17

1 มีนาคม
2549

กลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
กระบวนการ/วิธีการ
สู่กระบวนการ
ของทีมวิจยั (ระบุการจัด
(ระบุจาํ นวน)
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)
การประชุมกลุ่มย่อย
ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์
ประมาณ 15 คน
การประชุมกลุ่มย่อย
ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
กลุ่มธุรกิจการเงิน
ชุมนุมสหกรณ์
ประมาณ 20 คน
ทัศนศึกษาดูงาน
ผูน้ าํ คณะกรรมการ
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์
และนิสิต ประมาณ
40 คน
การประชุมกลุ่มย่อย
ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
กลุ่มธุรกิจการเงินชุมนุม
สหกรณ์ประมาณ
20 คน

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ
(เช่นสร้างความเข้าใจ/เกิดเครื อข่าย ฯลฯ)

ระยะเวลา
(ระบุชวั่ โมง)

สหกรณ์การเกษตร
บางใหญ่

- มีการวางแผนการจัดตลาดจําหน่ายสิ นค้า
ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ต่างๆ ครั้งที่ 2

3 ชม.

สหกรณ์การเกษตร
ปากเกร็ ด

-นําเสนอแผนกลยุทธ์ ที่มอบหมายให้ไป
จัดทําของสหกรณ์การเกษตรต่างๆ

3 ชม.

โรงงานตลาดกลาง
ต.คลองข่อย
อ.ปากเกร็ ด
จ.นนทบุรี
สหกรณ์การเกษตร
ปากเกร็ ด

- กลุ่มแกนนําได้ฝึกทักษะการนําเสนอและ
การถ่ายทอความรู้ ให้แก่บุคคลอื่น ๆ
- กลุ่มนิสิตได้ประสบการณ์ตรงในการสร้าง
เครื อข่าย
-ปรับปรุ งแผนกลยุทธ์ที่มอบหมายเพิ่มเติม

3 ชม.

3 ชม.

หมายเหตุ
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

18

23-24 มีนาคม
2549

19

2 เมษายน
2549

20

15 พฤษภาคม
2549

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)
การประชุมเชิงปฏิบตั ิ
มีการทัศนศึกษาดูงาน
จากสหกรณ์ที่ดาํ เนิน
โรงงานเมล็ดพันธุ์ การ
เจรจาต่อรอง และจัดทํา
กรอบการดําเนินงาน
การประชุมกลุ่มย่อย

ร่ วมการประชุมกลุ่มย่อย
ชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการ และหาแนว
ร่ วมในการดําเนินงาน

กลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
สู่กระบวนการ
(ระบุจาํ นวน)
ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์
ประมาณ 30 คน

สถานที่

โรงแรมแกรนด์
อยุธยา จ.อยุธยา
สหกรณ์การเกษตร
อ.ท่าเรื อ จ.อยุธยา

สหกรณ์การเกษตร
ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
กลุ่มธุรกิจการเงินชุมนุม บางบัวทอง
สหกรณ์ ประมาณ 30 คน

ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
กลุ่มโครงการเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ
ประมาณ 50 คน

สหกรณ์การเกษตร
บางใหญ่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ
(เช่นสร้างความเข้าใจ/เกิดเครื อข่าย ฯลฯ)

ระยะเวลา
(ระบุชวั่ โมง)

- ได้ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้
แนวทางในการจัดการโรงงานเมล็ดพันธุ์ของ
สหกรณ์การเกษตรท่าเรื อ จํากัด
- ได้กรอบทิศทางในการดําเนินงาน และ
ข้อตกลงร่ วมกันของกลุ่ม
- เกิดความใกล้ชิด และสนิทสนมกันมากขึ้น
- การเชื่อมโยงธุรกิจ Account Trade กับกลุ่ม
ธุรกิจการเงิน
- การวางแผนการดําเนินงานของการ
แลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยการหักบัญชี
(Account Trade)
- กลุ่มเกษตรปลอดภัยเกิดความเข้าใจและ
ร่ วมมือจัดตั้งกลุ่ม

12 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

หมายเหตุ
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ลําดับ

21

กลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
กระบวนการ/วิธีการ
สู่กระบวนการ
ของทีมวิจยั (ระบุการจัด
(ระบุจาํ นวน)
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)
26-28 พฤษภาคม ร่ วมเวทีการสัมมนา ที่จดั ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
กลุม่ ผูผ้ ลิตเกษตร
2549
โดยสํานักงานสหกรณ์
ปลอดภัยจากสารพิษ
จังหวัดนนทบุรี
ประมาณ 300 คน
วัน/เดือน/ปี

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ
(เช่นสร้างความเข้าใจ/เกิดเครื อข่าย ฯลฯ)

ระยะเวลา
(ระบุชวั่ โมง)

คําแสดรี สอร์ท
จ.กาญจนบุรี

-จัดตั้งกลุ่ม และสัมมนาแนวทางพัฒนา
เครื อข่ายของกลุ่มฯ

15 ชม.

22

1-2 มิถุนายน
2549

ร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิ ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
กลุ่มผูผ้ ลิตเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ
ประมาณ 100 คน

แวร์ซาย พาเลซ
จ.นนทบุรี

-สรุ ปผลการสัมมนา แนวทางการจัดทํา
ตลาด และดูงานตลาดไท จ.ปทุมธานี

9 ชม.

23

8 มิถุนายน
2549

การประชุมกลุ่มย่อย
แลกเปลี่ยน ปัญหาต่าง ๆ
ที่กลุ่มกําลังเผชิญอยู่ แนว
ทางการดําเนินงานที่
อยากจะทํา

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์
จ.นนทบุรี

- ได้รับทราบปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆใน
การดําเนินกิจกรรมกลุ่ม และปัญหาด้าน
การตลาด
- เห็นความจําเป็ น และความสําคัญที่จะจัดตั้ง
เป็ นเครื อข่ายเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
- คัดเลือกคณะกรรมการ ฯ ดําเนินงาน

3 ชม.

ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
กลุ่มผูผ้ ลิตเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ
ประมาณ 20 คน

หมายเหตุ
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ลําดับ

วัน/เดือน/ปี

24

19 กรกฎาคม
2549

25

4-6 สิ งหาคม
2549

กลุ่มเป้ าหมายที่เข้า
กระบวนการ/วิธีการ
สู่กระบวนการ
ของทีมวิจยั (ระบุการจัด
(ระบุจาํ นวน)
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)
การประชุมกลุ่มย่อย
ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
กลุม่ ผูผ้ ลิตเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ
ประมาณ 20 คน

สัมมนาเชื่อมโยงเครื อข่าย ผูน้ าํ และคณะกรรมการ
เครื อข่ายต่างๆ ประมาณ
โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ การแลกเปลี่ยน 60 คน
เรี ยนรู้ร่วมกัน

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ
(เช่นสร้างความเข้าใจ/เกิดเครื อข่าย ฯลฯ)

ระยะเวลา
(ระบุชวั่ โมง)

สหกรณ์การเกษตร
บางบัวทอง

- เกิดความเข้าใจ และเห็นความสําคัญมากขึ้น
- การแลกเปลี่ยนเรื่ องการตลาด การจัดหา
แหล่งตลาด
- รวมกันเจรจากับเจ้าของตลาดเพื่อให้สมาชิก
ในกลุ่มไปตั้งร้านขายสิ นค้า

3 ชม.

ศูนย์ฝึกอบรมการ
สหกรณ์ที่ 15
(หุบกะพง)
อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี

- ประชาสัมพันธ์รูปแบบเครื อข่าย และทิศ
ทางการดําเนินงานของกลุ่มเครื อข่ายต่าง ๆ
- แนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย ต่าง ๆ และ
การสร้างเครื อข่าย และกิจกรรมอื่น ๆ
- สมาชิกกลุ่มเครื อข่ายต่าง ๆ มีโอกาส
ได้รู้จกั กัน แลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ และสนิทสนม
กันมากขึ้น

15 ชม.

หมายเหตุ
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3.2 ปัจจัยทีท่ าํ ให้ การสร้ างเครือข่ ายประสบความสํ าเร็จ
1. ต้องมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็ นสําคัญตาม
วิถีทางของสหกรณ์ โดยผูน้ าํ คณะกรรมการ และผูจ้ ดั การไม่ควรมุ่งเน้นผลประโยชน์ กําไรที่จะได้
รับเข้าสู่ องค์กรมากนัก ควรคํานึงถึงคุณภาพชีวติ และสวัสดิการของสมาชิกเป็ นสําคัญ
2. กลุ่ม องค์กร ที่จะมาสร้างเครื อข่ายร่ วมกันควรมีรูปแบบทางโครงสร้าง และ
หน้าที่คล้าย ๆ กัน เพื่อจะสะดวกและง่ายในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งแนวทาง
แก้ไข หรื อจุดมุ่งหมาย ทิศทาง เป้ าหมายของกลุ่ม องค์กรนั้นๆจะได้ง่ายขึ้น
3. ผูน้ าํ เครื อข่ายแต่ละกลุ่ม องค์กรควรมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาเครื อข่ายให้เกิดการ
สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันมากขึ้น ขยายเครื อข่ายที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั ให้เป็ นเครื อข่ายที่
ใหญ่มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่ม องค์กรที่ยงั ช่วยเหลือตนเองยังไม่ได้ หรื อเครื อข่ายที่เข้มแข็งแล้ว
ควรมาผลักดันเครื อข่ายที่อ่อนแอกว่า
รวมทั้งรับฟังข้อมูลหรื อความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อ
ประโยชน์ในการขยายผล และพัฒนาเครื อข่ายในอนาคต
4. ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์หรื อกรอบทิศทางในการดําเนินงาน เพื่อจะได้มี
แผนงาน กิจกรรมที่จะทําร่ วมกันในเครื อข่ายชัดเจน แต่ละกลุ่ม องค์กรก็จะได้ทราบภารกิจ หน้าที่
ที่จะทําในแต่ละช่วงเวลาอันเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเครื อข่ายและการมีส่วนร่ วม
5. ควรเริ่ มการสร้างเครื อข่ายจากกลุ่ม องค์กรที่ผนู ้ าํ คณะกรรมการ และสมาชิกที่
มีความตั้งใจจริ งในการสร้างเครื อข่าย และมีแกนนําเครื อข่ายที่เป็ นที่ยอมรับของชุมชน
6. การหนุนเสริ มการสร้างเครื อข่ายควรคํานึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมของ กลุ่ม
องค์กรที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น รวมถึงศักยภาพหรื อทิศทางเครื อข่ายที่จะเกิดขึ้นและเหมาะสมกับกลุ่ม
ทีมวิจยั ไม่ควรไปผลักดัน หรื อกระตุน้ ในสภาพที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริ ง
7. เครื อข่ายที่จะสร้างทีมวิจยั ควรให้ความสําคัญในเรื่ องเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ และ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก่อนเป็ นอันดับแรก เพราะหากมองการสร้างเครื อข่ายในเรื่ องธุรกิจ
เป็ นหลักหากทําแล้วไม่ประสบความสําเร็ จ โอกาสที่จะเกิดเครื อข่ายนั้นเป็ นไปได้ยาก รวมทั้ง
อาจจะไม่ยงั่ ยืนก็ได้
8. หลังจากทีมวิจยั ได้ดาํ เนินการสร้างเครื อข่ายในพื้นที่แล้วหากสิ้ นสุ ดโครงการฯก็
ไม่ควรถอนตัวออกจากพื้นที่หรื อขาดการประสานงานการเชื่อมโยงเครื อข่ายทันทีควรค่อยๆถอนตัว
และสร้างเวทีให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ มีกลไกหนุนเสริ มและการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด หากเป็ นไปได้จงั หวัดควรมีเจ้าหน้าที่ท่ีร่วมงานกันสร้างเครื อข่ายเพื่อที่จะเข้าไป
ต่อยอดหลังจากสร้างเครื อข่ายไว้แล้ว
9. มีการประชาสัมพันธ์เครื อข่ายที่สร้างขึ้นมาให้กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ได้ทราบทั้ง
ภายในกลุ่ม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดเพื่อการขยายผลในอนาคต
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3.3 สรุ ป
กระบวนการในการสร้างเครื อข่ายของทีมวิจยั จังหวัดนนทบุรี ได้ดาํ เนินการตาม
กรอบแนวความคิดหลัก โดยการประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ และความต้องการของกลุ่ม องค์กร
สหกรณ์ต่างๆ โดยเน้นการดําเนินการกับกลุ่มแกนนําขององค์กรเครื อข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูน้ าํ ให้ตระหนัก เห็นถึงความสําคัญและความจําเป็ นในการรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
การกระตุน้ ให้เกิดการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม โดยไม่ได้เน้น
กระบวนการที่เป็ นไปตามหลักวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ใช้กระบวนการที่ประยุกต์ให้เหมาะสม
กับแต่ละกลุ่มองค์กร โดยมีเป้ าหมายหลักในการดําเนินงานของทีมวิจยั คือ การกระตุน้ สร้างเสริ ม
ให้กลุ่ม เครื อข่ายดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง เน้นเครื อข่ายเชิงกิจกรรม และเครื อข่ายการ
เรี ยนรู ้ เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็ง และยัง่ ยืนแก่กลุ่มเครื อข่าย เพิ่มขีดความสามารถในการ
ดําเนินงาน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะเป็ นที่พ่งึ ให้แก่สมาชิกช่วยในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและการยกระดับฐานะความเป็ นอยูข่ องสมาชิกได้ในที่สุด
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บทที่ 4
เครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้
การดําเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปี ทีมวิจยั ได้เน้นการสร้างเวที แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในแต่ละกลุ่มเครื อข่าย
ในการดําเนินงานดังกล่าวทีมวิจยั ได้ใช้
กระบวนการต่อยอดจากกลุ่มองค์กร สหกรณ์ หรื อเครื อข่ายเดิมที่มีอยูใ่ นพื้นที่ โดยเครื อข่ายที่ทีมวิจยั
ใช้เป็ นแกนนําหลัก ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด เพื่อเชื่อมโยงการดําเนินงานด้านเครื อข่าย
ธุรกิจการเงิน เครื อข่ายเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยระบบหักบัญชี (Account Trade) และใช้
เป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ นอกจากนั้นได้เชื่อมโยงให้เกิดเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ เครื อข่าย
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ และเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ เป็ นต้น โดยเครื อข่ายดังกล่าว
มีการวางกรอบทิศทาง และรู ปแบบการดําเนินงานแตกต่างกันไปตามลักษณะของเครื อข่าย และความ
พร้อมขององค์กรสมาชิก ซึ่งรายละเอียดแต่ละเครื อข่ายมีดงั ต่อไปนี้
4.1 เครือข่ ายธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณ์ นนทบุรี จํากัด
4.1.1 ความเป็ นมาของเครือข่ าย
ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544 เพื่อเป็ นศูนย์กลางด้านธุรกิจ
การเงิน และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีสหกรณ์สมาชิกจํานวน 9 สหกรณ์ ได้แก่
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จํากัด
2. สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด
3. สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จํากัด
4. สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จํากัด
5. สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด
6. สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จํากัด
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจนนทบุรี จํากัด
8. สหกรณ์ผผู ้ ลิตและจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี จํากัด
9. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.นนทบุรี จํากัด
ในระยะแรกของการจัดตั้งยังไม่มีกิจกรรมที่ชดั เจนมีเพียงธุรกิจการเงินที่สมาชิกฝาก
หรื อกูย้ มื ไม่มีธุรกิจที่ดาํ เนินการร่ วมกับสหกรณ์อื่น ๆ นอกชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด จนในปี
2546 เจ้าหน้าที่จากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี (ทีมงานวิจยั ) ได้เข้าไปกระตุน้ สร้างความเข้าใจ
กับสหกรณ์สมาชิกผลักดันให้ชุมนุมสหกรณ์ฯมีกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เน้นการสร้างกระบวนการ
เรี ยนรู ้ให้
ชุมนุมสหกรณ์ฯเป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจการเงินและวิชาการ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ
สหกรณ์สมาชิกได้ ชุมนุมสหกรณ์ฯได้มีการพัฒนาวิธีการทํางาน การรวมกลุ่ม โดยการจัดให้มีการ
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ประชุมกันทุกเดือน เพื่อให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปรึ กษาหารื อกันในประเด็นต่าง ๆ แต่
การดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ ฯ เพือ่ เป็ นเครื อข่ายธุรกิจการเงินยังมีอุปสรรค และปั ญหาอยูห่ ลาย
ประการ เช่น การตระหนักถึงความสําคัญของการรวมกลุ่มเป็ นชุมนุมสหกรณ์ ฯ เพื่อช่วยเหลือด้าน
การเงินยังไม่เกิดขึ้นเท่าที่ควร นอกจากนั้นยังพบว่าการวางแผนการจัดการธุรกิจการเงินยังไม่มีการ
ดําเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรมทั้งๆที่กลุ่มเครื อข่ายมีปริ มาณเงินในธุรกิจค่อนข้างมาก แต่การจัดการให้
เกิดผลประโยชน์ยงั เป็ นแค่การรับผลประโยชน์จากส่ วนต่าง ๆ ของดอกเบี้ยเท่านั้น นอกจากนั้นการ
บริ หารจัดการในองค์กรยังไม่เป็ นระบบเท่าที่ควร
ในกรณี ของกลุ่มสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ฯ มีเพียงสหกรณ์การเกษตร(สกก.)จากทั้ง
6 อําเภอเท่านั้นที่มีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมประชุม และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่สหกรณ์สมาชิกอีก
3 แห่ ง ได้แก่ สหกรณ์ผผู ้ ลิตและจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจ
นนทบุรี จํากัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.นนทบุรี จํากัด ที่ไม่ค่อยมีการส่ ง
ตัวแทนในการร่ วมประชุมและทํากิจกรรม ดังนั้นการเชื่อมโยงของสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
นนทบุรี จํากัด จึงมีรูปแบบดังแสดงในภาพที่ 3

สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด

สกก.ไทรน้ อย

สกก.ปากเกร็ด

สกก.บางกรวย
สอ.ตํารวจ
นนทบุรีจํากัด

สกก.บางใหญ่

ชุมนุมสหกรณ์
นนทบุรี

สกก.เพือ่ การตลาด
ลูกค้าธกส.นนทบุรี

สกก.เมืองนนทบุรี

สกก.บางบัวทอง
สกก.ผู้ผลิตจําหน่ าย
ไม้ ดอกไม้ ประดับนนทบุรี

ภาพที่ 3 สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด

56
4.1.2 การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบัน
การวิเคราะห์ ปัญหาและความต้ องการของเครือข่ าย
จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
และระดมความคิดเห็นพบว่าการดําเนินงานของกลุ่ม
เครื อข่ายธุรกิจการเงินของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด ยังไม่ประสบความสําเร็ จดังเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
เนื่องด้วยสาเหตุต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ดังนี้
1.รู ปแบบการบริ หารจัดการด้านการเงินในเรื่ องบริ การและอัตราดอกเบี้ย โดยสมาชิก
ผูฝ้ ากเงินอยากได้อตั ราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงตรงกันข้ามผูก้ ตู้ อ้ งการชําระเงินคืนในอัตราดอกเบี้ยตํ่า ทํา
ให้เป้ าหมายเพือ่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไม่มี สมาชิกบางรายไม่มีกาํ หนดระยะเวลาที่ชดั เจนใน
การส่ งเงินต้นคืน
จึงทําให้สมาชิกบางส่ วนขาดความเชื่อมัน่ ทั้งที่อตั ราดอกเบี้ยเงินกูต้ ่าํ กว่าสถาบัน
การเงิน หรื อแหล่งทุนต่าง ๆ ที่สาํ คัญยังไม่ตอ้ งเสี ยภาษีรายได้อีกด้วย
2.กลุ่มหรื อองค์กรมีทางเลือกในการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินหรื อแหล่งทุนต่าง ๆ
มากขึ้น เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และเงินกองทุนกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เป็ นต้น
จึงทําให้ความต้องการกูย้ มื เงินจากชุมนุมสหกรณ์ ฯ มีนอ้ ยลง
3. ระเบียบการบริ หารการเงิน ยังไม่ชดั เจน
4.ขาดข้อมูลสนับสนุนการตัดสิ นใจในการดําเนินงานธุรกิจการเงิน ในเรื่ องความ
เสี่ ยงในการดําเนินงาน และจุดคุม้ ทุน
5. ความมัน่ คงของกลุ่มหรื อองค์กรที่จะกูเ้ งินยังไม่เพียงพอ
6.สหกรณ์สมาชิกแต่ละแห่งเริ่ มพึ่งพาตนเองได้แล้วจึงมีการส่ งเงินต้นคืนชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรบางส่ วน หรื อทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่ตอ้ งรับภาระหนี้สิน
แนวทางการแก้ ไขทีไ่ ด้ จากการระดมความคิดเห็น
1.หากลุ่ม องค์กรที่มีความมัน่ คงเพื่อมาทําธุรกรรมการเงินเพิ่มมากขึ้น หรื อเปิ ดรับ
สมาชิกสมทบเพิ่ม
2.วิเคราะห์ศึกษาสถานการณ์การเงิน ดูกลุ่มลูกค้า กลุ่มที่ตอ้ งการช่วยเหลือปรับปรุ ง
และอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับภาวะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง
3.ชุมนุมสหกรณ์ฯ ต้องมีการบริ หารจัดการด้านการเงินที่ดีกว่านี้
4.จัดให้มีผปู ้ ระสานงานการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีความรู ้ความสามารถ
ในการบริ หารการเงิน
5.ทําการศึกษาข้อมูลสหกรณ์การเกษตรต่างๆ เพื่อบริ หารธุรกรรมการเงินที่เป็ นอยูใ่ ห้
มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
6. สหกรณ์การเกษตรต่างๆต้องร่ วมนําเงินมาลงทุนทําธุรกรรมร่ วมกันมากขึ้น
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กิจกรรมทีม่ ีการดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน
1.การรับฝากเงินจากสหกรณ์สมาชิก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จํากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จํากัด และสหกรณ์การเกษตรบาง
บัวทอง จํากัด
2.ดําเนินการศูนย์กลางทางการเงินชุมนุมสหกรณ์ฯนําฝากเงินสหกรณ์อื่นๆ ได้แก่
สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จํากัด สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง
จํากัด สหกรณ์การเกษตรสามโก้ จํากัด สหกรณ์การเกษตรบ้านหมี่ จํากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นนทบุรี จํากัด
3. การส่ งเสริ มการตลาดของสหกรณ์ ได้แก่ ให้บริ การเช่าเต้นท์
4. การศึกษาอบรม
5. การจัดกิจกรรมสหกรณ์โครงการสหกรณ์กา้ วไกลสานสายใยสู่โรงเรี ยน
6. การส่ งเสริ มกลุ่มอาชีพ
7. เอื้ออาทรผูย้ ากไร้
8. ลงทุนก่อสร้างตลาดจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์
ในจังหวัดนนทบุรี บริ เวณสะพานพระราม 5
จะเห็นว่ากิจกรรมที่ดาํ เนินการอยูส่ ่ วนใหญ่มกั จะเป็ นกิจกรรมในการรับฝากเงิน แล้ว
นํามาให้สหกรณ์สมาชิกกู้ หรื อการนําเงินฝากเหล่านั้นไปฝากยังสหกรณ์ หรื อสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่
ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
ซึ่งปริ มาณธุรกิจที่ชุมนุมสหกรณ์ฯได้ดาํ เนินการมาจะขึ้นอยูก่ บั ภาวะทาง
เศรษฐกิจ และความต้องการทางการเงินของสหกรณ์สมาชิกเป็ นสําคัญ โดยพบว่าในปี 2546 มีปริ มาณ
ธุรกิจการเงินดังกล่าวประมาณ 44 ล้านบาท มีกาํ ไรสุ ทธิประจําปี 145,902 บาท และเพิ่มสู งขึ้น ในปี
2547 เป็ นมูลค่าประมาณ 69 ล้าน กําไรสุ ทธิประจําปี 1,752,787 บาท ปี 2548 มีมูลค่าประมาณ 77
ล้านบาท กําไรสุ ทธิประจําปี 2,753,182 บาท แต่ในปี 2549 ธุรกิจการเงินได้ลดปริ มาณลงคงเหลือ
ประมาณ 64 ล้านบาท กําไรสุ ทธิประจําปี 888,287 บาท ทั้งนี้เนื่องจากมีสมาชิกสหกรณ์บางรายได้
ถอนเงินฝาก และมีบางสหกรณ์ได้ส่งคืนเงินกู้ ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
อันเป็ นผลมาจากราคานํ้ามันที่สูงขึ้น รายละเอียดงบดุลต่าง ๆ ดังแสดงในตารางภาคผนวกที่ 5
ในกรณี การเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจการเงินจะมีการเชื่อมโยงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในสหกรณ์สมาชิกที่ตอ้ งการเงินทุนไปใช้ในการบริ การจัดการ ซึ่งแต่เดิมสหกรณ์สมาชิกที่ขาดสภาพ
คล่องจะต้องกูเ้ งินจากสถาบันการเงินหรื อแหล่งทุนต่าง ๆ แต่ปัจจุบนั ธุรกิจการเงินดังกล่าวได้ช่วยให้
สหกรณ์สมาชิกต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่ง นอกนั้นยังมีการเชื่อมโยงไปยังสหกรณ์อื่น ๆ นอกชุมนุม
สหกรณ์ ฯ ทั้งการนําไปฝาก และการให้กยู้ มื เงิน รายละเอียดการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจการเงินของ
สหกรณ์สมาชิก และสหกรณ์อื่น ๆ ดังแสดงในภาพที่ 4 - 6 และกิจกรรมเครื อข่ายในภาพที่ 7
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โครงสร้ างธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณ์ นนทบุรี จํากัด ประจําปี 2547
สกก.ไทรน้ อย
สกก.
โพธิ์ทอง

สกก.บางกรวย

20.1 ล้าน
17.3

ชุมนุมสหกรณ์
นนทบุรี

สอ.ตํารวจ
นนทบุรีจํากัด
2 ล้าน

2 ล้าน

8.5 ล้าน

สกก.ผู้ผลิตจําหน่ าย
ไม้ ดอกไม้ ประดับนนทบุรี
สกก.
บ้ านหมี่

41.6

สกก.บางใหญ่

ล้าน

ล้าน

13.7 ล้าน

สกก.
สามโก้

สกก.ปากเกร็ด

19.8 ล้าน

3 ล้าน

สกก.เมืองนนทบุรี

3 ล้าน

สกก.เพือ่ การตลาด
ลูกค้าธกส.นนทบุรี

สกก.บางบัวทอง

สกก.
ครู นนทบุรี

ภาพที่ 4 ปริ มาณธุรกิจและการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจการเงินของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด ปี 2547

โครงสร้ างธุรกิจการเงินชุ มนุมสหกรณ์ นนทบุรี จํากัด ประจําปี 2548
สกก.ไทรน้ อย
สกก.
โพธิ์ทอง

สกก.บางกรวย

20 ล้ าน
16 ล้ าน

14 ล้ าน

สอ.ตํารวจ
นนทบุรีจํากัด

20 ล้ าน

สกก.ผู้ผลิตจําหน่ าย
ไม้ ดอกไม้ ประดับนนทบุรี

สกก.บางใหญ่

45 ล้ าน

ชุ มนุมสหกรณ์
นนทบุรี

2 ล้ าน

สกก.
บ้ านหมี่

สกก.ปากเกร็ด

22 ล้ าน
6 ล้ าน

สกก.เมืองนนทบุรี

2 หมื่นกว่ า

สกก.เพือ่ การตลาด
ลูกค้ าธกส.นนทบุรี

สกก.บางบัวทอง

สกก.
ครู นนทบุรี

ภาพที่ 5 ปริ มาณธุรกิจและการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจการเงินของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด ปี 2548
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โครงสร้ างธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณ์ นนทบุรี จํากัด ประจําปี 2549
สกก.ไทรน้ อย
สกก.
โพธิ์ทอง

สกก.บางกรวย

สกก.ปากเกร็ด

10 ล้ าน
22.3 ล้าน

16.9 ล้าน

ชุมนุมสหกรณ์
นนทบุรี

สอ.ตํารวจ
นนทบุรีจํากัด
5 ล้าน

สกก.
ลําลูกกา

2 ล้าน

2 แสน

สกก.ผู้ผลิตจําหน่ าย
ไม้ ดอกไม้ ประดับนนทบุรี
สกก.
บ้ านหมี่

สกก.บางใหญ่

38 ล้าน

16.4 ล้าน
6.2 ล้าน

สกก.เมืองนนทบุรี

1 ล้าน
2.4 หมื่น

สกก.เพือ่ การตลาด
ลูกค้าธกส.นนทบุรี

สกก.บางบัวทอง

สอ.
ครูนนทบุรี

ภาพที่ 6 ปริ มาณธุรกิจและการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจการเงินของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด ปี 2549

4.1.3 วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาเครื อข่ายธุรกิจการเงินของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด ให้เข้มแข็ง
2.เพื่อพัฒนาให้ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด เป็ นศูนย์กลางหรื อแม่ข่ายในการดําเนิน
กิจกรรมเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
4.1.4 แนวทางการดําเนินการ
1) วิเคราะห์ ตนเองของสหกรณ์ สมาชิกเครือข่ ายธุรกิจการเงินชุ มนุมสหกรณ์ นนทบุรี
จํากัด
กลุ่มแกนนําของสหกรณ์สมาชิกได้ร่วมกันวิเคราะห์ตนเองด้วยการใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของตนเอง ก่อนการดําเนินการกําหนดกรอบทิศ
ทางการดําเนินงาน ซึ่งผลการวิเคราะห์มีดงั นี้
จุดแข็ง
ด้ านทุนดําเนินการ
1. เงินทุนดําเนินการมีจาํ นวนมาก
2. มีเงินออมในชุมนุมสหกรณ์ฯ
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกูต้ ่าํ กว่าสถาบันการเงินอื่น เช่น ธนาคารพาณิ ชย์ , ธกส. จึงเป็ น
แรงจูงใจให้สหกรณ์อื่นๆ สามารถมากูเ้ งินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ มากขึ้น
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4. เก็บดอกเบี้ยจากสมาชิกสหกรณ์สมาชิกได้หมด
ด้ านการบริหารจัดการ
1.โครงสร้างของชุมนุมสหกรณ์ฯ และสหกรณ์สมาชิกเข้มแข็ง มีหลักประกันมัน่ คง
น่าเชื่อถือ
2.งบประมาณในการบริ หารงานชุมนุมสหกรณ์ฯ
น้อยไม่มีคา่ ใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานมากนัก
3. สมาชิกของสหกรณ์มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีความเสี ยสละ และความสามัคคี
4. มีโครงการและจัดกิจกรรมร่ วมกันของสมาชิก
5. คณะกรรมการมีความโปร่ งใส
6. การประชุมประจําเดือนจะมีผจู ้ ดั การ และสมาชิกร่ วมประชุมทุกครั้ง
จุดอ่อน
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ และการบริหารจัดการ
1.ไม่มีเจ้าหน้าที่ทาํ งานประจําชุมนุมสหกรณ์ฯ และขาดความชํานาญด้านการเงิน
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู ้ และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง
3. เจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4. ฝ่ ายจัดการยังขาดความเข้มแข็งในการทํางาน หรื อมีประสิ ทธิภาพไม่เพียงพอ
ด้ านผู้บริหาร และคณะกรรมการ
1. ผูบ้ ริ หารมีศกั ยภาพในการบริ หารงานที่ยงั ไม่เพียงพอ
2. ผูบ้ ริ หารมีการสับเปลี่ยนหน้าที่ในการรับผิดชอบทําให้การทํางานไม่ต่อเนื่อง
3. ผูบ้ ริ หารไม่กล้าตัดสิ นใจทําให้เสี ยโอกาสด้านการเงิน เนื่องมาจากมีความเสี่ ยงสูง
4. ขาดวิสยั ทัศน์ในการบริ หารงานและจัดการกลุ่มธุรกิจการเงิน
5. ขาดการทํางานอย่างทุมเท และตั้งใจให้กบั ชุมนุมสหกรณ์ ฯ
6. คณะกรรมการมีการสวมบทบาท 2 อย่างทําให้มีบางคนแยกไม่ออกระหว่าง
บทบาทในในฐานะกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ฯ
และบทบาทของสหกรณ์ตน้ สังกัดทําให้การ
ดําเนินงานในชุมนุมสหกรณ์ฯ เป็ นเพียงการมารักษาผลประโยชน์ หรื อการคํานึงถึงประโยชน์ที่
สหกรณ์ตน้ สังกัดของตัวเองจะได้รับประโยชน์เป็ นสําคัญ
ด้ านการบริหารจัดการ
1.ขาดการประสานงานที่มีประสิ ทธิภาพ ขาดการชี้แจง และประชาสัมพันธ์จากชุมนุม
สหกรณ์ ฯ ไปยังสหกรณ์สมาชิก
2. ขาดการมีส่วนร่ วมของสหกรณ์สมาชิกในกิจกรรม รวมทั้งการระดมทุนในสัดส่ วน
ที่เหมาะสมจึงทําให้ขาดความร่ วมมือจากสหกรณ์สมาชิก
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3.ธุรกิจชุมนุมสหกรณ์ฯไม่มีความหลากหลายเน้นการบริ หารธุรกิจการเงินเป็ นสําคัญ
4. กฎระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ฯ ไม่ยดื หยุน่ ทําให้ขาดความคล่องตัวในการบริ หาร
จัดการด้านการเงิน
5. สมาชิกในชุมนุมสหกรณ์ ฯขาดความเชื่อมัน่ และจริ งใจต่อระบบการบริ หารจัดการ
6.ขาดการเตรี ยมความพร้อมด้านข้อมูลธุรกิจการเงิน หรื อความพร้อมของข้อมูลที่จะ
ใช้ในการตัดสิ นใจบริ หารจัดการต่าง ๆ ทําให้ไม่สามารถตัดสิ นใจได้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป เช่น ปั ญหาเรื่ องอัตราดอกเบี้ยที่สมาชิกสหกรณ์ต่าง ๆ มีส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เท่าเทียม
กัน
7. ยังไม่มีการควบคุมภายในและ ผูต้ รวจสอบไม่เข้ามาทําหน้าที่ตามกฎหมาย
8. ขาดเป้ าหมายร่ วมกัน และไม่ได้มีการวางแผนงานร่ วมกัน
9. ไม่มีสาํ นักงานเป็ นของตนเอง จึงไม่มีจุดศูนย์กลางดําเนินงานทําให้ติดต่องานยาก
10. การให้ความรู ้ดา้ นวิชาการต่างๆยังมีนอ้ ย
โอกาส
1. มีโครงการวิจยั พัฒนาขบวนการสหกรณ์ ฯ เข้ามาช่วยในการจัดกระบวนการ
2.เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรจังหวัดให้ความร่ วมมือที่ดีรวมถึงการช่วยเหลือจาก
ทางภาครัฐในด้านต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนงบประมาณการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยระบบหักบัญชี
(Account Trade) ผูว้ า่ CEO
4. มีโครงการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยระบบหักบัญชี (Account Trade) ทําให้เกิดการ
จัดตลาดเพื่อให้เกิดการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนสิ นค้ากัน
5. อัตราดอกเบี้ยเงินกูต้ ่าํ กว่าสถาบันการเงินหรื อแหล่งทุนต่าง ๆ จึงเป็ นแรงจูงใจให้
สหกรณ์อื่นๆ สามารถมากูเ้ งินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ มากขึ้น
ข้ อจํากัด
1.มีแหล่งเงินกูห้ ลายแห่ งทําให้สมาชิกสหกรณ์มีทางเลือกมากขึ้นส่ งผลให้มีการกูจ้ าก
ชุมนุมสหกรณ์ฯ ลดลง
2.สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
3.การปฏิรูประบบราชการมีการเปลี่ยนแปลง
ทําให้การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ต่างๆ ลดลง
4.ไม่มีหลักประกันระหว่างชุมนุมสหกรณ์ ฯ กับสหกรณ์สมาชิก
5.พื้นที่ทางการเกษตรลดลง
6.มีหา้ งสรรพสิ นค้าต่างๆ เช่น Big C , Lotus ,และคาร์ฟู ฯลฯ อยูใ่ นพื้นที่มีผลทําให้
การร่ วมทําธุรกิจยาก และมีการแข่งขันกันสู ง
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2) กรอบทิศทางในการดําเนินงาน
วิสัยทัศน์ ของชุ มนุมสหกรณ์ นนทบุรี จํากัด
“ ศูนย์กลางทางการเงินที่เข้มแข็ง ให้ความร่ วมมือทางธุรกรรม มีกิจกรรมทางวิชาการ
เป็ นศูนย์รวมของสหกรณ์สมาชิก เอื้ออาทรต่อสังคม ”
กลยุทธ์ ในการดําเนินงาน
ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัดได้ร่วมกันจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงาน ระยะเวลา
3 ปี (2549 – 2551) ซึ่งได้แบ่งภารกิจของงานออกเป็ น 4 ภารกิจหลัก ๆ ได้แก่
1. การบริ หารจัดการทางการเงิน
2. การบริ หารจัดการองค์กร
3. การพัฒนาบุคลากร
4. การส่ งเสริ มและพัฒนาสังคม
ซึ่ งจากภารกิจดังกล่าวได้ร่วมกันกําหนด วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางในการ
ดําเนิ นการ เพื่อใช้เป็ นกรอบทิ ศทางในการดําเนิ นงานพัฒนาความเข้มแข็งของเครื อข่าย และเพิ่ม
ศักยภาพในการบริ หารจัดการธุรกิจด้านการเงิน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 กรอบทิศทางในการดําเนินงานของเครื อข่ายธุรกิจการเงิน ชุมนมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด ปี 2549 – 2551
ภารกิจ
1. การบริ หารจัดการทางการเงิน

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพเครื อข่ายการ
บริ หารจัดการทางการเงิน

กลยุทธ์
1. การรวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลธุรกิจ
การเงิน เช่น การศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
การเงินและ ธุรกิจ

แนวทางดําเนินงาน

การจัดทําฐานข้อมูล
1. การศึกษา รวบรวมข้อมูลของสถาบันทางการเงินต่างๆ
เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ
2. มีการศึกษา รวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้ าหมายธุรกิจเพื่อ
นําไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจ
3. จัดทําฐานข้อมูล
2. การเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารธุรกิจการเงิน การสร้างความเข้มแข็ง
1. มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการดําเนินงานต่าง ๆ
มากขึ้น
2. การความเชื่อมัน่ ให้กบั สหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์
พันธมิตรอื่น ๆ เพื่อให้นาํ เงินมาฝากและกูด้ ว้ ยความมัน่ ใจ
การพัฒนาระบบสิ นเชื่อ
1. กําหนดแผนการจ่ายเงินกูแ้ ละการรับฝากเงิน
2.การจัดหาเงินทุน และเพิ่มทุนหมุนเวียน เพื่อการถอนและ
ฝาก
3. กําหนดหลักประกันเงินกูข้ องสหกรณ์ผกู้ ยู้ มื
4. จัดสัดส่ วนการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์อื่น
.เช่น สหกรณ์สมาชิกให้100% แต่สหกรณ์อื่นให้วงเงินไม่
เกิน 80%
5.จัดสัดส่ วนการฝากเงินของกับสหกรณ์สมาชิกไม่เกินวงเงิน
ให้สหกรณ์สมาชิกกูย้ มื
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ภารกิจ

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์
3. การสร้างเครื อข่ายพันธมิตรด้านธุรกิจการเงิน

4. การติดตามประเมินผล

2. การบริ หารจัดการองค์กร

เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารจัดการของ 5.การบริ หารจัดการองค์กรที่เอื้อต่อการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
องค์กรให้เข้มแข็ง

แนวทางดําเนินงาน
การสร้างเครื อข่ายทางการเงินที่เข้มแข็ง
1. มอบหมายผูแ้ ทนของชุมนุมไปติดต่อเจรจาธุรกิจ กับกลุ่ม
พันธมิตรเป้ าหมาย
2. การหาสมาชิกสมทบเพิ่ม
การติดตามประเมินผล
1. มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อ ทบทวน
ปรับปรุ งการทํางานให้ดีมากขึ้น
2. ติดตามประเมินผลกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่ชุมนุม ฯ ดําเนิน
ธุรกรรมด้วยอย่างต่อเนื่อง
การเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ
1. มีการประชุมร่ วมกันระหว่างฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายจัดการและ
สมาชิกอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางใน
การบริ หารจัดการร่ วมกัน
2. การส่ งเสริ มให้คณะกรรมการทํางานร่ วมกันด้วยความ
สามัคคี ไว้วางใจ และมีส่วนร่ วม
3. มีการกําหนดบทบาทและภาระงานของแต่ละฝ่ ายให้ชดั เจน
4. จัดให้มีการดูแล ให้คาํ แนะนํา และนิเทศงานแก่ฝ่ายจัดการ
อย่างสมํ่าเสมอ
5. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ภารกิจ

3. การพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์

เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิ ทธิภาพ

กลยุทธ์
2. การกําหนด หรื อปรับปรุ ง กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์

แนวทางดําเนินงาน
ปรับปรุ งข้อกําหนดการบริ หารจัดการทางการเงิน
1. มีการทบทวน หรื อ ปรับปรุ ง กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
2. จัดให้มีการตรวจสอบการบริ หารงานให้เป็ นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ อย่างสมํ่าเสมอ
3. การวางแผนและจัดทําแผนปฏิบตั ิการที่ชดั เจน การจัดทําแผนปฏิบตั ิการทางการเงิน
1. การจัดทําแผนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อเป็ นกรอบ
ทิศทางในการดําเนินการ
2. มีการจัดทําแผนธุรกิจแต่ละประเภท
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานหลังการปฏิบตั ิงานตามแผน
1. การส่ งเสริ ม ให้การศึกษา อบรม แก่บุคลากร การส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากร
1. จัดให้มีการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานแก่บุคลากรในด้าน
ต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นในการบริ หารจัดการ อย่างสมํ่าเสมอ
2. มีการส่ งเสริ มศักยภาพคณะกรรมการบริ หารในด้านต่าง ๆ
เช่น การเป็ นผูน้ าํ ความรู้ดา้ นการบริ หารจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และโปร่ งใส
3. มีการจัดเวที/ กระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันของฝ่ ายบริ หารและ
ฝ่ ายจัดการ
2. การจัดระบบสวัสดิการแก่บุคลากรของ
การจัดระบบสวัสดิการของชุมนุมสหกรณ์ ฯ
ชุมนุมสหกรณ์ ฯ
1. มีการจัดระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่
บุคลากร
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ภารกิจ

4. การส่ งเสริ มและพัฒนาสังคม

วัตถุประสงค์

เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง

กลยุทธ์
3. การติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากร

1. การส่ งเสริ ม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้
ด้านสหกรณ์

2. สนับสนุนสวัสดิการและกิจกรรมสาธารณะ
ต่าง ๆ

3. การสร้างความร่ วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น

แนวทางดําเนินงาน
การติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากร
1. มีการจัดระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
ทั้งฝ่ ายการจัดการและ ฝ่ ายบริ หาร
การประชาสัมพันธ์
1. มีการส่ งเสริ ม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ดา้ นสหกรณ์
แก่ชุมชน
2. มีการส่ งเสริ ม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ดา้ นสหกรณ์
แก่โรงเรี ยน
การสนับสนุนสวัสดิการและกิจกรรมสาธารณะ
1. การสนับสนุน ส่ งเสริ มให้สหกรณ์สมาชิกจัดสวัสดิการต่าง ๆ
ให้แก่สังคม เช่น การให้ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน
สวัสดิการแก่ผสู้ ูงอายุ และผูย้ ากไร้ ฯลฯ
2. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ของชุมชน เช่น การรณรงค์ชุมชนสี ขาวต่อต้านยา
เสพติด การปลูกต้นไม้และการรักษาสิ่ งแวดล้อม ฯลฯ
การสร้างความร่ วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น
1. มีประสานความร่ วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
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4.1.5 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1. ศักยภาพของกลุ่มแกนนําเครื อข่าย ถ้าแกนนําเครื อข่ายมีภาวะผูน้ าํ สามารถวางแผน
งานบริ หารจัดการ หรื อเชื่อมโยงธุรกิจการเงินได้จะทําให้การดําเนินงานคล่องตัวมากยิง่ ขึ้น ซึ่งแกนนํา
ที่กล่าวถึง คือ ตัวแทนสหกรณ์สมาชิกต่าง ๆ ที่เข้ามาร่ วมเป็ นคณะกรรมการ การพัฒนาศักยภาพใน
ด้านต่าง ๆ จะเป็ นประโยชน์ในการบริ การจัดการองค์กรเครื อข่ายให้เข้มแข็ง และยังสามารถต่อเชื่อม
กับสหกรณ์สมาชิกได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ความน่าเชื่อถือ ความโปร่ งใส การติดตามตรวจสอบได้ เนื่องจากเครื อข่ายธุรกิจ
การเงินชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด เป็ นเครื อข่ายที่มีการบริ หารจัดการเงินมูลค่าหลายสิ บล้านบาทที่
สหกรณ์สมาชิกต่างๆนําเงินมาฝากและกูย้ มื ไปทําธุรกิจ ดังนั้นการสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร มี
การบริ หารจัดการที่โปร่ งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ จะเป็ นเงื่อนไขสําคัญในการที่จะระดมทุน
หรื อการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น ๆ
3. การมีเวทีประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ่งจะทําให้คณะกรรมการเครื อข่าย
ได้มีโอกาสพบปะปรึ กษาหารื อ หรื อสอดแทรกกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ได้ สิ่ งสําคัญอีกประการ
หนึ่งคือ การได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อปรับการบริ หารจัดการธุรกิจการเงินให้ทนั ต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปอยูเ่ สมอ
ซึ่งเครื อข่ายการเงินได้กาํ หนดให้มีการประชุมเป็ นประจําทุกเดือน โดยให้
คณะกรรมการชุมนุมฯ ซึ่งเป็ นตัวแทนของแต่ละสหกรณ์สมาชิก และผูจ้ ดั การของสหกรณ์สมาชิกเข้า
ประชุม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์ ฯ สู่สหกรณ์สมาชิกได้ และเป็ น
การเชื่อมโยงฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายจัดการอีกทางหนึ่งด้วย
4. การสร้างจุดร่ วมในการทํางาน ทั้งนี้เนื่องจากการนํากรอบทิศทางไปสู่การปฏิบตั ิยงั
มีขอ้ จํากัดหลายประการ โดยเฉพาะการเห็นความสําคัญ และความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาการดําเนินงานของ
ชุมนุมสหกรณ์ ฯ ยังไม่เกิดขึ้นเท่าที่ควร คณะกรรมการส่ วนใหญ่ยงั ติดภาพการเป็ นสมาชิกของกลุ่ม
องค์กรเดิม การทํากิจกรรมหรื ออยูใ่ นชุมนุมสหกรณ์ ฯ บางครั้งจะพบปรากฏการณ์ในลักษณะการ
ปกป้ องผลประโยชน์ของสหกรณ์ตนเองมากกว่าที่จะคิดถึงการดําเนินงานของเครื อข่าย ดังนั้นควร
สร้างจุดร่ วมมือร่ วมใจ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งจะทําให้ผลประโยชน์ของ
สหกรณ์สมาชิกเพิม่ มากขึ้นตามลําดับ
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ภาพที่ 7 กิจกรรมเครื อข่ายกลุ่มธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด
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4.2 เครือข่ ายการแลกเปลีย่ นสิ นค้ า โดยระบบหักบัญชี (Account Trade)
4.2.1 ความเป็ นมาของเครือข่ าย
ในอดีตที่ผา่ นมาสหกรณ์มุ่งเน้นการทําธุรกิจสิ นเชื่อเป็ นหลัก ทําให้การดําเนินงาน
ด้านการตลาดของสหกรณ์การเกษตร เพื่อสนองความต้องการของสมาชิกให้ครบวงจรยังอยูใ่ น
ขอบเขตจํากัด และขาดการประสานงานเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์ดว้ ยกันอย่างเป็ นระบบทําให้
การดําเนินงานของสหกรณ์ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายการเพิ่มรายได้ และไม่สามารถสร้างการอยูด่ ี
กินดีของสมาชิกได้เท่าที่ควร
ปั จจุบนั สหกรณ์หลายๆ แห่ งทําการแลกเปลี่ยนสิ นค้าโดยระบบหักบัญชี (Account
Trade) มาใช้ในการเจรจาตกลงซื้อ-ขายสิ นค้า ซึ่งมีจงั หวัดศรี สะเกษเป็ นผูเ้ ริ่ มนําระบบหักบัญชี
มาใช้ในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็ นจังหวัดแรก
การแลกเปลี่ยนสิ นค้าโดยระบบหักบัญชี
(Account Trade) หมายถึง การตกลงทําการค้าโดยวิธีแลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างคูค่ า้ โดยทําเป็ น
สัญญาคู่สญ
ั ญาต้องการบันทึกบัญชีลูกหนี้กบั เจ้าหนี้ แลกเปลี่ยนสิ นค้ามีระยะเวลาในการสรุ ปชําระ
หนี้ที่เป็ นส่ วนต่างของมูลค่าสิ นค้าที่แลกเปลี่ยนเป็ นคราว ๆ ตามสัญญาจะชําระเป็ นเงิน เป็ นสิ นค้า
หรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้าต่อไปตามสัญญาจนกว่าฝ่ ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา ในวงการธุรกิจเป็ นเพียง
กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่ง และส่ วนใหญ่จะไม่ชาํ ระหนี้เป็ นเงินแต่จะชําระเป็ นสิ นค้า หรื อ
แลกเปลี่ยนเป็ นสิ นค้ากันต่อไป เป็ นการสร้างพันธมิตรทางการค้าโดยพยายามรักษาการตลาดไว้
ในกรณี จงั หวัดนนทบุรี สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์จงั หวัดนนทบุรี
และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
ประกอบด้วยจังหวัดอ่างทอง พระนครศรี อยุธยา ปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี ให้ดาํ เนินการ
โครงการพัฒนาการตลาดสิ นค้า โดยวิธีการหักบัญชี โดยอาศัยกระบวนการสหกรณ์เป็ นตัวเชื่อมโยง
เครื อข่ายธุรกิจซื้อ-ขายสิ นค้ากับจังหวัดเป้ าหมายคู่คา้
ในปี งบประมาณ 2548 ดําเนินงานในพื้นที่ 15 จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี
จันทบุรี ตราด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สิ งห์บุรี สระบุรี ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรี สะเกษ
สุ ราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา ยะลา และปัตตานี ส่ วนปี งบประมาณ 2549 ดําเนินงานในพื้นที่ 12
จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด ลําปาง ตาก ลําพูน แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก
อุตรดิตถ์ สุ โขทัย และพิจิตร โดยจังหวัดนนทบุรีได้นาํ สิ นค้าการเกษตร สิ นค้าสหกรณ์ และ
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ไปทําการเจรจาซื้อ-ขายสิ นค้า โดยระบบหักบัญชีกบั จังหวัดเป้ าหมายคู่
ค้า ดังกล่าวจึงเกิดการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจการซื้อ-ขายสิ นค้า ในลักษณะการแลกเปลี่ยนสิ นค้า
โดยระบบหักบัญชี (Account Trade)
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4.2.2 การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบัน
กระบวนการดําเนินงาน
การเชื่อมโยงเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยระบบหักบัญชี เพื่อต้องการที่จะ
ลดภาระเงินทุนการซื้อ-ขายสิ นค้า
และกระจายสิ นค้าที่เกินความต้องการสู่ ผบู ้ ริ โภคด้วยราคาที่
ยุติธรรม และสร้างสัมพันธมิตรการเชื่อมโยงเครื อข่ายของกระบวนการสหกรณ์ และลดขั้นตอนของ
พ่อค้าคนกลางซื้อ-ขายสิ นค้าเกษตร สิ นค้าของสหกรณ์ และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตลอดจนเป็ น
การพัฒนารู ปแบบการตลาด โดยระบบหักบัญชี ซึ่งมีการดําเนินงานเป็ นขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยวิธีการ
หักบัญชี ซึ่งจัดให้มีการให้ความรู ้ความเข้าใจโครงการฯ และขั้นตอนการดําเนินงานการแลกเปลี่ยน
สิ นค้า โดยวิธีการหักบัญชีให้แก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และ
สมาชิกของสหกรณ์ เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 2 สํารวจผลิตผลการเกษตร สิ นค้าสหกรณ์ และผลิตภัณฑ์สินค้า
OTOP เพื่อสํารวจสิ นค้าที่คาดว่าจะเป็ นที่ตอ้ งการของคู่คา้ เป้ าหมาย ทั้งในด้านชนิดสิ นค้า ปริ มาณ
เพียงพอที่จะทําธุรกิจ คุณภาพตลอดจนมาตรฐานที่กาํ หนด ราคาสิ นค้าที่จะซื้อ-ขายเป็ นราคา
ยุติธรรมมีโอกาสและความเป็ นไปได้ทางการตลาดที่จะนําสิ นค้าไปเจรจาแลกเปลี่ยน โดยระบบหัก
บัญชีหรื อไม่
ขั้นตอนที่ 3 สํารวจความต้องการของผูบ้ ริ โภค ถึงความต้องการสิ นค้าชนิด
ปริ มาณ และคุณภาพสิ นค้า ช่วงระยะเวลาความต้องการสิ นค้า เพื่อที่จะได้เดินทางไปเจรจา
แลกเปลี่ยนสิ นค้าได้ตรงความต้องการ
การสํารวจดังกล่าวจะสามารถทราบลักษณะการบริ โภค
สิ นค้าของบุคคลเป้ าหมายที่จะนําสิ นค้าไปจําหน่าย
และทําให้กระจายเป็ นไปตามเป้ าหมายสู่
ผูบ้ ริ โภคอย่างรวดเร็ ว
ขั้นตอนที4่ สํารวจแหล่งผลิตสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการซื้อ ได้แก่ สิ นค้า
เกษตร สิ นค้าของสหกรณ์ และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่คาดหวังว่าจะทําการซื้อสิ นค้ามาจําหน่าย
ให้กบั สมาชิก และผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ตลอดจนโอกาสที่จะกระจายสิ นค้าไปยังจังหวัดคู่คา้ และจังหวัด
ที่ไม่ได้เป็ นคู่คา้ ซึ่งสิ นค้ามีแหล่งผลิตอยูท่ ี่ไหน ปริ มาณการผลิตเท่าไร คุณภาพเป็ นอย่างไร ช่วง
ระยะเวลาการผลิตเมื่อไหร่ ราคาสิ นค้าเท่าไหร่ ตลอดจนการบริ หารจัดการสิ นค้าในการซื้อ-ขาย
ระหว่างกัน ซึ่งจะนํามาใช้วางแผนในซื้อ-ขายสิ นค้าให้สามารถสู่การปฏิบตั ิของสหกรณ์ที่เข้าร่ วม
โครงการฯ และข้อมูลดังกล่าวจะเป็ นตัวกําหนดบทบาทและทิศทางซื้อ-ขายสิ นค้า โดยระบบหัก
บัญชี
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ขั้นตอนที่ 5การบริ หารจัดการการเชื่อมโยงเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดย
วิธีการหักบัญชี พร้อมร่ วมกันจัดทําแผนการแลกเปลี่ยนสิ นค้า และกระจายสิ นค้าสู่ ผบู ้ ริ โภค โดยมี
ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด เป็ นศูนย์กลางการประสานความร่ วมมือของสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดนนทบุรี
ขั้นตอนที่ 6 การเจรจาแลกเปลี่ยนสิ นค้า คณะเจรจาแลกเปลี่ยนสิ นค้า จะ
ประกอบด้วยประธาน หรื อรองประธาน หรื อเหรัญญิก หรื อเลขานุการ และผูจ้ ดั การ หรื อพนักงาน
การตลาด สหกรณ์ละ 3 คน พร้อมผูแ้ ทนจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี จํานวน 3 คน พร้อม
จัดเตรี ยมอุปกรณ์การเจรจาแลกเปลี่ยนสิ นค้า เช่น สิ นค้าตัวอย่างที่จะนําไปแลกเปลี่ยน พร้อมข้อมูล
การเจรจาแลกเปลี่ยน เอกสาร และสิ่ งตีพิมพ์ เช่น ภาพถ่ายสิ นค้า และเอกสารแนะนําสิ นค้า เป็ น
ต้น
โดยจังหวัดเป้ าหมายคู่คา้ ที่คณะเจรจาเดินทางไปเจรจาแลกเปลี่ยนสิ นค้า ได้มีการ
ประสานงานนัดหมายวัน เวลา สถานที่ไว้ก่อนล่วงหน้า โดยจังหวัดต่าง ๆ จะจัดเตรี ยมเวทีการ
ประชุมเจรจาแลกเปลี่ยนสิ นค้าโดยระบบหักบัญชี (Account Trade) พร้อมกับคณะเจรจาของจังหวัด
ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จะนําสิ นค้าตัวอย่างที่จะนํามาแลกเปลี่ยน
พร้อมข้อมูลเอกสาร และสิ่ งตีพิมพ์ต่าง ๆ การเปิ ดเวทีการเจรจาแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยทั้ง 2 ฝ่ ายจะ
แนะนําสิ นค้าที่นาํ มาแลกเปลี่ยน และมีการดูสินค้าตัวอย่างที่จดั แสดง
การเจรจาทั้ง 2 ฝ่ าย
จะพิจารณารายละเอียดสิ นค้า และเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนสิ นค้าจนเกิดความพึงพอใจและพร้อมที่จะ
แลกเปลี่ยนสิ นค้าด้วยกัน
ขั้นตอนที่ 7 การจัดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสิ นค้าโดยระบบหักบัญชี เมื่อการเจรจา
แลกเปลี่ยนสิ นค้ามีการตกลงแลกเปลี่ยนสิ นค้ากัน จะจัดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยระบบหัก
บัญชีต่อไป
ขั้นตอนที่ 8 การส่ งมอบสิ นค้า เมื่อคู่คา้ ทั้ง 2 ฝ่ ายมีความพร้อมทุกกรณี เช่น
ราคาสิ นค้าที่แลกเปลี่ยนต่างฝ่ ายต่างมีความพอใจ
สามารถรวบรวมหรื อจัดหาสิ นค้าปริ มาณที่
ตลอดจนการบริ หาร
พอเพียงที่จะส่ งมอบ และสิ นค้าที่แลกเปลี่ยนสามารถกระจายสู่บริ โภค
จัดการสิ นค้า เช่น การรวบรวมสิ นค้า และการขนส่ ง ซึ่งข้อตกลงต่าง ๆ ทั้ง 2 ฝ่ าย แล้วจะมีการนัด
หมายทําการส่งมอบสิ นค้าซึ่งกันและกัน
ขั้นตอนที่ 9 การจัดทําบัญชี สหกรณ์ที่เป็ นคู่คา้ จะจัดทําบัญชี โดยมีเอกสารทาง
บัญชีตามรู ปแบบการบัญชีของสหกรณ์ ประกอบด้วยลูกหนี้- เจ้าหนี้
ขั้นตอนที่ 10 การกระจายสิ นค้าสู่ผบู ้ ริ โภค เมื่อสหกรณ์ได้รับมอบสิ นค้าที่ทาํ การ
แลกเปลี่ยน จะต้องกระจายสิ นค้าสู่ ผบู ้ ริ โภคภายในจังหวัด ได้แก่ เครื อข่ายสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์
ประชาชนทัว่ ไป หรื อนําไปแลกเปลี่ยนกับจังหวัดคู่คา้ อื่น หรื อจําหน่ายให้จงั หวัดที่ไม่ได้เป็ นคู่คา้
ตามแผนกระจายสิ นค้าที่กาํ หนดก็ได้
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ขั้นตอนที่ 11 การหักบัญชีและชําระหนี้สินค้า
เมื่อถึงกําหนดระยะการชําระ
เงินค่าสิ นค้า สหกรณ์จะทําการหักบัญชีระหว่างคูค่ า้ โดยจะชําระเงินในส่ วนต่างมูลค่าสิ นค้าที่
แลกเปลี่ยนกัน
ผลการเชื่อมโยงเครือข่ าย
การดําเนินงานดังกล่าวได้ใช้เวทีการประชุมของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด เป็ น
แม่ข่าย หรื อเวทีในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การทําธุรกิจการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยการหักบัญชี ซึ่ งทํา
ให้ชุมนุ มสหกรณ์ ฯ มี กิจกรรมระหว่างสหกรณ์ สมาชิ กมากขึ้น โดยสหกรณ์ สมาชิ กของชุ มนุ ม
สหกรณ์ ฯ ที่ร่วมในเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยวิธีการหักบัญชี ได้แก่สหกรณ์ภาคเกษตรใน
จังหวัดนนทบุรี 6 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จํากัด สหกรณ์การเกษตรปาก
เกร็ ด จํา กัด สหกรณ์ ก ารเกษตรบางใหญ่ จํา กัด สหกรณ์ ก ารเกษตรบางกรวย จํา กัด สหกรณ์
การเกษตรบางบัวทอง จํากัด และสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด
ทั้งนี้เนื่องจากก่อนการเดินทางไปเจรจาแลกเปลี่ยนสิ นค้าสหกรณ์สมาชิกต้องมี
การประชุมวางแผน การแลกเปลี่ยนสิ นค้า หรื อจัดเตรี ยมยุทธวิธี ในการเจรจาต่อรองด้านธุรกิจ การ
บริ หารจัดการต่าง ๆ กับคู่คา้ และในการเดินทางไปเจรจาการค้ากับคูค่ า้ ในจังหวัดต่าง ๆ สหกรณ์
สมาชิกได้ใช้เป็ นเวทีในการเรี ยนรู ้การทําธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดย
แต่ละสหกรณ์จะต้องไปแลกเปลี่ยนสิ นค้า เจรจาต่อรองกับคู่คา้ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็ นประสบการณ์
สําคัญที่พฒั นาการดําเนินงานของสหกรณ์สมาชิก
นอกจากนั้นยังพบว่าเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า
มาแล้วสหกรณ์สมาชิกยังได้ใช้เวทีของชุมนุมสหกรณ์ ฯ เป็ นเวทีในการกระจายสิ นค้าที่แลกเปลี่ยน
มาให้กบั สหกรณ์สมาชิกอีกด้วย ชุมนุมสหกรณ์ ฯ จึงเป็ นเสมือนเครื อข่ายเรี ยนรู ้ หรื อเครื อข่าย
คุณค่า ที่พฒั นากระบวนการทํางานและศักยภาพของสมาชิก
จุดเด่ น
1.ได้รูปแบบการส่ งเสริ มการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจการซื้อ-ขายสิ นค้า โดยระบบ
การหักบัญชี สิ นค้าที่ผลิตขึ้นมาสามารถกระจายสู่ผบู ้ ริ โภคโดยตรง เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งทํา
ให้สินค้าที่ผลิตไม่ตกค้างเสี ยหายมากนัก
2.สหกรณ์คูค้ า้ ทั้งสองฝ่ าย จะได้รับสิ นค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และสิ นค้าเป็ น
ที่พอใจ ตลอดจนสามารถระบายสิ นค้าที่เกินความต้องการสู่ผบู ้ ริ โภคอย่างมีระบบ
3.สหกรณ์คู่คา้ ทั้งสองฝ่ ายลดภาระการใช้เงินสดทําการซื้อ-ขายสิ นค้าขยายปริ มาณ
ธุรกิจของสหกรณ์ได้มากยิง่ ขึ้น เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลการทําธุรกิจด้านอื่น ๆ อาทิเช่น สหกรณ์
การเกษตรบางบัวทอง จํากัด นําเงินไปฝากของสหกรณ์การเกษตรสามโก้ จํากัด จังหวัดอ่างทอง
4. เพิม่ ช่องทางการจําหน่าย และโอกาสทางตลาดของสิ นค้าเกษตร สิ นค้าสหกรณ์
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP โดยการกระจายสิ นค้าสู่ผบู ้ ริ โภคได้กว้างขวางยิง่ ขึ้น เพิม่ ปริ มาณธุรกิจ
ให้กบั สหกรณ์
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5. การเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจการซื้อ-ขายสิ นค้า โดยระบบหักบัญชี สหกรณ์
การเกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็ นผลงานทางวิชาการที่สามารถเป็ นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู ้
“การเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจการซื้อ-ขายสิ นค้าโดยระบบหักบัญชี (Account Trade)” ให้กบั สหกรณ์
หรื อองค์กรอื่นๆ ต่อไป
จุดด้ อย
1. มีความยุง่ ยากพอสมควรในการทําธุรกิจการซื้อ-ขายสิ นค้า ที่ตอ้ งมีกฎระเบียบ
ข้อตกลง หรื อสัญญา ระยะเวลาที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็ นตัวกําหนดจึงทําให้ไม่เกิดความสะดวก เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการใช้เงินในการซื้อขายสิ นค้ากันโดยทัว่ ไป
2.คู่คา้ ที่จะดําเนินธุรกิจลักษณะนี้ตอ้ งมีขอ้ มูลมากพอสมควรในการตัดสิ นใจซื้อ
ขายกัน โดยเฉพาะราคาที่ทาํ การซื้อขายกันในช่วงเวลานั้นๆ
3.การซื้อขายหากตัวแทนที่ไปทําการเจรจาไม่มีเทคนิคในการแลกเปลี่ยนสิ นค้า
แล้ว อาจจะทําให้เกิดการเสี ยเปรี ยบ หรื อเสี ยดุลการค้าได้
ในการดําเนินงานที่ผา่ นมาผลทางธุรกิจพบว่าการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจซื้อ-ขาย
สิ นค้า สหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดนนทบุรี ประจําปี งบประมาณ 2548 มีการแลกเปลี่ยนสิ นค้า
จํานวน 23 คู่สญ
ั ญา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 15,485,672.00 บาท ดังแสดงในภาพที่ 8 และภาพกิจกรรม
เครื อข่ายฯในภาพที่ 9 โดยในปี งบประมาณ 2549 มีการแลกเปลี่ยนสิ นค้า จํานวน 28 คู่คา้ มีมูลค่า
รวมทั้งสิ้ น 12,626,00.00 บาท ซึ่งการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยระบบหักบัญชี จะไม่กี่ยวข้องหรื อเป็ น
การปฎิบตั ิผดิ ข้อบังคับของสหกรณ์แต่อย่างใด
ปัญหาและอุปสรรค
ถึงแม้นการดําเนินงานจะประสบความสําเร็ จในระดับหนึ่งแต่ยงั มีปัญหา อุปสรรค
ซึ่งควรคํานึงถึง เพื่อการปรับปรุ ง ป้ องกัน และแก้ไขในโอกาสต่อไป ดังนี้
ปัญหา
1. ด้านการจัดการสิ นค้า
1.1 การกําหนดราคาสิ นค้าเท่า หรื อสูงกว่าราคาตลาด กล่าวคือ คู่คา้ ฝ่ ายหนึ่ง หรื อ
ทั้งสองฝ่ าย ต่างกําหนดราคาสิ นค้า โดยนําราคาต้นทุนสิ นค้าบวกกําไรเป็ นมูลค่าการแลกเปลี่ยน
สิ นค้า ก็จะทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนสิ นค้าได้ หรื อถ้าแลกเปลี่ยนสิ นค้ากันได้ ก็จะทําให้ราคา
สิ นค้าที่จาํ หน่ายให้ผบู ้ ริ โภคมีราคาสู ง
1.2 ช่วงเวลาความต้องการสิ นค้าของสองฝ่ ายไม่ตรงกันกล่าวคือ ถ้าความต้องการ
สิ นค้าของสองฝ่ ายไม่ตรงกัน จะทําให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าสู ง แต่ถา้ กรณี เช่น (คู่คา้ ฝ่ าย ก)
นําสิ นค้าแลกเปลี่ยนมาส่ งมอบให้ (คู่คา้ ฝ่ าย ข) และรับสิ นค้าของ (คูค้ า้ ฝ่ าย ข) กลับไปกระจายสู่
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ผูบ้ ริ โภค ลักษณะเช่นนี้ ก็จะทําให้ราคาค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าตํ่า ทําให้ราคาสิ นค้าสามารถ
แข่งขันในตลาดได้
1.3 การบรรจุภณ
ั ฑ์ กล่าวคือ การบรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้าที่แลกเปลี่ยนไม่เรี ยบร้อย
และไม่เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค จะส่ งผลให้การกระจายสิ นค้าลําบาก หรื ออาจเกิดการเสี ยหาย
ระหว่างการขนส่ งได้
2. ด้านบริ การสิ นค้า
2.1ข้อมูลข่าวสารสิ นค้า กล่าวคือ สหกรณ์ยงั ขาดข้อมูลข่าวสารสิ นค้าที่เป็ น
เครื่ องมือในการตัดสิ นค้าทําธุรกิจการซื้อ-ขายสิ นค้า จึงทําให้สหกรณ์เสี ยโอกาสทางด้านการตลาด
2.2 แผนการกระจายสิ นค้ากล่าวคือ สหกรณ์ขาดการวางแผนการกระจายสิ นค้าสู่
ผูบ้ ริ โภค จึงทําให้สินค้าที่รับส่ งมอบต้องเก็บรักษาไว้ที่สหกรณ์เป็ นเวลานาน
3. ด้านบริ การผูบ้ ริ โภคสิ นค้า
3.1 การประชาสัมพันธ์กล่าวคือ การประชาสัมพันธ์การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
ยังมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สู่สมาชิกสหกรณ์ ประชาชนทัว่ ไปไม่ทวั่ ถึง ทําให้ธุรกิจของสหกรณ์
อยูใ่ นขอบเขตจํากัด
3.2 การบริ การหลังการขายสิ นค้ากล่าวคือการติดตามบริ หารหลังการขายสิ นค้าให้
กับผูบ้ ริ โภคยังไม่ประทับใจผูบ้ ริ โภค
3.3 การจัดกิจกรรมการตลาดกล่าวคือ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ ประชาชนทัว่ ไป
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วมการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจการซื้อขายสิ นค้า โดยระบบหักบัญชี ยังทําอยูใ่ นวงจํากัด
อุปสรรค
1.ด้านนโยบาย กล่าวคือ นโยบายของสหกรณ์ในการดําเนินธุรกิจ ไม่ให้
ความสําคัญของธุรกิจการซื้อ-ขายสิ นค้า โดยระบบหักบัญชี ยังมองว่าธุรกิจการซื้อ-ขายสิ นค้าเป็ น
ธุรกิจที่ยงุ่ ยาก ไม่สามารถแข่งขันกับพ่อค้าได้มีอตั ราความเสี่ ยงสู งทําแล้วเหนื่อยไม่คุม้ ค่าในการ
ลงทุน
2.ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ยังขาดความรู ้
ความสามารถความมุ่งมัน่ ในการทํางานอย่างจริ งจังกับการทําธุรกิจการซื้อ-ขายสิ นค้า โดยระบบหัก
บัญชี
3.ด้านการบริ หารจัดการ
สหกรณ์ยงั ขาดการบูรณาการทํางานร่ วมกันภายใน
สหกรณ์
และระหว่างสหกรณ์กบั สหกรณ์
จึงทําให้การเชื่อมโยงเครื อข่ายมีขอบเขตจํากัด
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ตลอดจนยังขาดผูบ้ ริ หารธุรกิจมืออาชีพ จึงทําให้การขับเคลื่อนการทํางานของสหกรณ์วนเวียนอยู่
กับกิจกรรมธุรกิจสิ นเชื่อเช่นเดิม
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สกกย่านตาขาว
จ.ตรีง

สกก.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี

สกก.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี

สกต.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

สกก.ห้วยยอด
จ.ตรัง
สกก.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ

สกก.ไทรน้ อย

สกก.บ้านสร้ าง
จ.ปราจีนบุรี

สกก.ปากเกร็ด

สกก.บางกรวย

สกก.เส้าไห้
จ.สระบุรี

ชุมนุมสหกรณ์ นนทบุรี

สกก.ท่าช้าง
จ.สิงห์บุรี

สกก.เมืองนนทบุรี

สกก.บางใหญ่

สกก.สรีสาํ โรง
จ.สุโขทัย

สกก.บางบัวทอง

สกกเมืองสระบุรีง
จ.สระบุ รี

สกกเมืองสุราษฎร์
จ.สุราษฎร์ธานี

สกก.สามโก้
จ.อ่างทอง
สกก.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี

สกก.มายอ
จ.ปัตตานี

ชุมนุมฯ สกต..ยะลา
จ.ยะลา

ภาพที่ 8 เครื อข่ายกลุ่มแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยระบบหักบัญชี ปี 2548

77
4.2.3 วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
ในการหนุนเสริ มการเชื่อมโยงเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยวิธีการหักบัญชี
ของทีมงานวิจยั ร่ วมกับสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี มีวตั ถุประสงค์ที่สาํ คัญ คือ
1.เพื่อพัฒนารู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยวิธีการหัก
บัญชี (Account Trade)
2.เพื่อให้เกิดธุรกิจการซื้อ-ขายสิ นค้าการเกษตร สิ นค้าสหกรณ์ แลกเปลี่ยนสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค และวัตถุดิบการผลิต และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่มี
คุณภาพ และราคาที่ยตุ ิธรรม โดยวิธีการหักบัญชี (Account Trade)
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร
4.2.4 แนวทางการดําเนินการ
บทเรียนจากการดําเนินงานและข้ อเสนอแนะ
1. การเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจซื้อ-ขายสิ นค้า โดยระบบหักบัญชี สหกรณ์ที่
เชื่อมโยงเครื อข่ายจะต้องมีความเข้าใจนโยบาย
และเป้ าหมายการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายว่าจะ
ก่อให้เกิดความสําเร็ จในภาพรวมของการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจ
2. เครื อข่ายจะต้องสร้างการยอมรับความแตกต่างระหว่างสหกรณ์ ยอมรับรู ปแบบ
และวัฒนธรรมบริ หารจัดการของสหกรณ์ ควรสนับสนุนทุกสหกรณ์ในทุกด้านที่ตอ้ งการความ
ช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือสหกรณ์ที่ยงั อ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้
3. จัดให้มีกิจกรรมสมํ่าเสมอ โดยให้สหกรณ์ทาํ ร่ วมกัน ยอมรับรู ปแบบและต้อง
แน่ใจว่าได้ทาํ ทัว่ ถึง สหกรณ์ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลสําเร็ จ อย่าทํา
กิจกรรมที่ยากโดยเฉพาะครั้งแรก ๆ หากทําไม่สาํ เร็ จอาจทําให้เครื อข่ายที่พ่ งึ ก่อตัวแตกสลายได้
นอกจากนั้นควรจัดให้มีช่องทางการทํางานร่ วมกัน การสื่ อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยและเป็ นปั จจุบนั เช่น สร้างระบบการส่ งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เชื่อมโยงเครื อข่าย เป็ น
ต้น
4. การสร้างวงความความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครื อข่าย เช่น จัดกิจกรรมให้
บุคลากรใหม่ของสหกรณ์เครื อข่าย เพื่อเชื่อมต่อคนรุ่ นเก่ากับคนรุ่ นใหม่ในการสื บทอดความเป็ น
เครื อข่าย จัดให้มีเวทีระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อพัฒนาหรื อแก้ปัญหาการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจซื้อขายสิ นค้า โดยระบบหักบัญชีอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งให้กาํ ลังใจซึ่งกันและกัน อันจะเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาความเข้มแข็ง และความยัง่ ยืนในการเชื่อมโยงเครื อข่ายในอนาคต
กรอบทิศทางในการดําเนินการ
การดําเนินงานสนับสนุนการเชื่อมโยงเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยวิธีการ
หักบัญชีของทีมวิจยั จะดําเนินงานหนุนเสริ มภารกิจ ของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี ซึ่งเป็ น
หน่วยงานหลัก ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ โดยการใช้เวทีของชุมนุมสหกรณ์
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ฯ เป็ นเวทีหลักในการแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ เตรี ยมการ หรื อการสะท้อนประสบการณ์ สรุ ปบทเรี ยน
ต่าง ๆ ที่ได้ เพื่อให้สหกรณ์ที่ร่วมในการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยการหักบัญชีดงั กล่าวได้พฒั นา
ศักยภาพองตนเองในการดําเนินธุรกิจ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ รวมทั้งการสร้างวงสัมพันธ์ท้ งั ใน
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครื อข่าย และสมาชิกคู่คา้ ต่าง ๆ โดยมีกรอบทิศทางในการดําเนินงาน
ดังต่อไปนี้
1. ด้านการเตรี ยมการ
ศึกษาความต้องการของสิ นค้าเกษตรของสหกรณ์ หรื อที่จดั หาสิ นค้า หรื อผลิต
สิ นค้า หรื อเชื่อมโยงกับสิ นค้าจากแหล่งอื่น ๆ สหกรณ์จะต้องมีขอ้ มูลรายละเอียดประกอบสิ นค้า
และสหกรณ์จะต้องกําหนดแนวคิดการสร้างเครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจการซื้อ-ขายสิ นค้า โดยระบบ
หักบัญชี ซึ่งอาศัยความร่ วมมือของสหกรณ์ในจังหวัดนนทบุรี และต้องมีความรอบรู ้ในการบริ หาร
จัดการและการกําหนดแผนการซื้อ-ขายสิ นค้า โดยระบบหักบัญชี ตลอดจนจะต้องประสานงานกับ
จังหวัดคู่คา้ หรื อสหกรณ์คู่คา้ เพื่อกําหนดข้อตกลงต่าง ๆ
2. ด้านการปฏิบตั ิงาน
ทุกขั้นตอนในการจัดทําแผนการซื้อ-ขายสิ นค้าโดยระบบหักบัญชี
จะต้อง
ประสานงานกับคู่คา้ ที่เป็ นเป้ าหมายคู่คา้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด
จะต้องมีการกําหนดกลุ่มเป้ าหมายที่จะเจรจาซื้อ-ขายสิ นค้า และกลุ่มเป้ าหมายที่จะกระจายสิ นค้าสู่
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งสหกรณ์หรื อผูร้ ับผิดชอบต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ และมีความสามารถประยุกต์
เทคนิคการตลาดมาใช้ในการดําเนินการซื้อ-ขายสิ นค้า โดยระบบหักบัญชี ตลอดจนจะต้องมีการ
ยืดหยุน่ การทํางาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างคู่คา้ โดยคูค่ า้ ต่างมีความพึงพอใจด้วยกัน
ทั้ง 2 ฝ่ าย
3. ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนา
การเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจการซื้อ-ขายสิ นค้า โดยระบบหักบัญชี เป็ นกลไก
ทางการตลาด เพื่อลดต้นทุนกระบวนการผลิต การบริ หารจัดการตลาด ในการที่จะนําสิ นค้า จาก
ผูผ้ ลิตถึงผูบ้ ริ โภคให้ได้รับสิ นค้าที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรม สหกรณ์จะต้องพัฒนาเทคนิคการ
ซื้อ-ขายสิ นค้า เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจการจัดการตลาด มีการพัฒนาผูน้ าํ ผูบ้ ริ หารและถ่ายทอด
ความรู ้ให้กบั บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ให้เห็นความสําคัญ
ของธุรกิจการซื้อ-ขายสิ นค้า โดยระบบหักบัญชี และเข้ามามีส่วนร่ วมการเชื่อมโยงเครื อธุรกิจการ
ซื้อ-ขายสิ นค้า โดยวิธีการหักบัญชี และสังเคราะห์เป็ น “องค์ความรู ้” ที่จะเป็ นเครื่ องมือสนับสนุน
การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์
4.2.5 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
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1. การจัดกิจกรรมร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เครื อข่ายสหกรณ์ที่เกิดขึ้น หาก
ไม่มีกิจกรรมใด ๆ ที่สมาชิกของเครื อข่ายสามารถกระทําร่ วมกัน หรื อไม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิก
เครื อข่ายเข้าหากันสมาชิกของเครื อข่ายก็ลดลง และส่ งผลให้เครื อข่ายเริ่ มอ่อนแอ
2 การรักษาสัมพันธภาพ และแรงจูงใจที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย กล่าวคือ
สัมพันธภาพที่ดีเป็ นองค์ประกอบสําคัญยิง่ ในการรักษาเครื อข่ายให้ยงั่ ยืน หากสมาชิกเครื อข่ายเกิด
ความขัดแย้งระหว่างกัน โดยหาข้อตกลงไม่ได้ความสัมพันธ์ภาพระหว่างสมาชิกก็จะเริ่ มลดลงก็จะ
นําไปสู่ความเสื่ อมถอย และการสิ้ นสุ ดลงของเครื อข่าย
3.การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหากล่าวคือ
แต่ละเครื อข่ายอาจเกิด
ปัญหาระหว่างการดําเนินงานได้ ดังนั้นการมีศูนย์กลางหรื อองค์กรที่ดีคอยให้คาํ แนะนํา และให้
ความช่วยเหลือก็จะทําให้เครื อข่ายเกิดความเข้มแข็งขึ้น
4. การสร้างผูน้ าํ รุ่ นใหม่อย่างต่อเนื่องกล่าวคือ การเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจซื้อ-ขาย
สิ นค้า โดยระบบหักบัญชี จําเป็ นต้องพัฒนาความรู ้ ความสามารถในการบริ หารจัดธุรกิจการ
ประสานความร่ วมมือระหว่างเครื อข่ายอย่างมีระบบและต่อเนื่อง จึงมีความจําเป็ นต้องมีการพัฒนา
ผูน้ าํ หรื อ สร้างผูน้ าํ ขึ้นมารับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวตั น์และเศรษฐกิจยุคใหม่ดว้ ย
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4.3 เครือข่ ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดข้ าวพันธุ์
4.3.1 ความเป็ นมาของเครือข่ าย
เกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรีที่สาํ คัญได้แก่ การทําสวนผลไม้ และการทํานา
ปลูกข้าว โดยมีเกษตรกรซึ่งเป็ นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จํากัด ได้ดาํ เนินการผลิต
เมล็ดข้าวพันธุ์ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบนั การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว มีหลายหน่วยงานทําการผลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ ว ได้แก่ กรมวิชาการเกษตรผลิตพันธุ์หลัก กรมส่ งเสริ มการเกษตรผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์
จําหน่าย หน่วยงานสหกรณ์การเกษตร และภาคเอกชนผลิตพันธุ์จาํ หน่าย โดยพันธุ์ขา้ วที่ทาง
ราชการผลิตเพื่อกระจายพันธุ์มีอยู่ 4 ประเภท คือ
1.เมล็ดพันธุ์คดั คือ เมล็ดพันธุ์ที่นกั ปรับปรุ งพืชปลูกเอง หรื ออาจให้นกั ขยายพันธุ์
พืชปลูก ส่ วนใหญ่จะปลูกในนาของสถานีทดลองข้าว ศูนย์วจิ ยั ข้าว สถาบันวิจยั ข้าว กรมวิชาการ
เกษตร เมล็ดพันธุ์คดั ที่ได้จะต้องตรงตามลักษณะพันธุพ์ ืชผูป้ รับปรุ งพันธุ์ได้กาํ หนดทุกลักษณะ
2. เมล็ดพันธุ์หลัก (Foundation Seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกเมล็ดข้าว
พันธุ์คดั ส่ วนใหญ่จะปลูกในสถานีทดลองข้าว ศูนย์วิจยั ข้าว สถาบันวิจยั ข้าว กรมวิชาการเกษตร
ปลูกโดยนักขยายพันธุ์โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายพันธุ์ให้มากขึ้น และให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง
ตรงตามมาตรฐานเมล็ดพันธุห์ ลัก
3. เมล็ดพันธุ์ขยาย (Registered Seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกเมล็ดพันธุ์คดั
หรื อเมล็ดหลัก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ให้มากขึ้นไปอีก และให้ได้เมล็ดพันธุ์
ถูกต้องตรงตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ขยาย
4. เมล็ดพันธุ์จาํ หน่าย (Extension Seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกเมล็ดข้าว
พันธุ์คดั หรื อเมล็ดพันธุ์หลัก หรื อเมล็ดพันธุ์ขยาย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาก
เพียงพอที่จะจําหน่ายให้เกษตรกรทัว่ ไป และให้เมล็ดพันธุ์ถูกต้องตรงตามพันธุ์และได้มาตรฐาน
เมล็ดพันธุ์จาํ หน่าย
สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด เป็ นสหกรณ์ที่เข้าร่ วมโครงการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
และถัว่ เหลือง โดยในการผลิตข้าวปี พ.ศ. 2539 รัฐบาลได้ให้อุดหนุนโรงงานปรับปรุ งสภาพเมล็ด
พันธุ์มูลค่า 13 ล้านบาทเศษ กําลังการผลิต 2.00 ตันต่อชัว่ โมง เพื่อก่อสร้างโรงงานปรับปรุ งสภาพ
เมล็ดพันธุ์ ขึ้น ณ ตลาดกลาง ตําบลคลองข่อย อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้เป็ นสถานที่
ปรับปรุ งเมล็ดข้าวพันธุ์ของสหกรณ์การเกษตรอําเภอต่าง ๆ ก่อนจําหน่ายต่อไป และรัฐบาลได้
ลงทุนให้ความรู ้ดา้ นการผลิต อุดหนุนชดเชยส่ วนต่างราคา และค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการขาย
เป็ นเงินจํานวนมาก ซึ่งสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วในปี 2540
จํานวน 235 ตัน ปี 2541จํานวน 256 ตัน ปี 2542 จํานวน 295 ตัน ปี 2543 จํานวน 355 ตัน ปี 2544

81
จํานวน 305 ตัน ปี 2545 จํานวน 295 ตัน ปี 2546 จํานวน 780 ตัน ปี 2547 จํานวน 905 ตัน และปี
2548 จํานวน 1,054 ตัน โดยสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด ได้เข้าร่ วมโครงการฯ ในฐานะ
ผูผ้ ลิตอีกสหกรณ์หนึ่ง แต่ได้เลิกทําการผลิตไปเมื่อปี พ.ศ. 2543
ปั จจุบนั การดําเนินงานธุรกิจสหกรณ์ ด้านการปรับปรุ งเมล็ดข้าวพันธุข์ องสหกรณ์
การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด สามารถผลิตและจําหน่ายเมล็ดข้าวพันธุ์ เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด แต่
สหกรณ์ไม่สามารถที่จะผลิตได้ทนั กับความต้องการของตลาดได้ เนื่องจากจํานวนสมาชิกและพื้นที่
ทํานาปลูกข้าวพันธุ์มีนอ้ ย และที่สาํ คัญสหกรณ์มีความเอาใจใส่ และเข้มงวดในการผลิตเป็ นอย่าง
มาก หากสมาชิกไม่ผา่ นการตรวจสอบของคณะกรรมการแล้ว การรับซื้อข้าวพันธุ์มาปรับปรุ งสภาพ
เมล็ดพันธุ์จาํ หน่ายก็จะไม่ได้คุณภาพหรื อมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ มิฉะนั้นข้าวพันธุ์ที่ผซู ้ ้ือจะมีอตั รา
การงอกตํ่า นอกจากนี้โรงงานยังประสบปัญหาการเก็บเกี่ยวข้าวของสมาชิกค่อนข้างที่จะพร้อม
กัน จึงทําให้พ้นื ที่ลานตากข้าวไม่เพียงพอส่ งผลให้การปรับปรุ งข้าวพันธุ์ไม่ต่อเนื่องแต่ สหกรณ์
สามารถแก้ไขปั ญหาได้ โดยวางแผนขยายกําลังการผลิตข้าวพันธุ์ในปี 2548-2549 คือ การหา
สมาชิกเพิ่มพื้นที่ทาํ นาข้าวพันธุ์เป็ น 1,000-1,200 ไร่ คาดคะเนปริ มาณการซื้อขายในธุรกิจประมาณ
6 ล้าน
ในปี 2548 จึงริ เริ่ มการพัฒนาเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ข้ ึน โดยสหกรณ์
การเกษตรปากเกร็ ด จํากัดได้ประสานความร่ วมมือกับสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด โดยการ
สนับสนุนกระบวนการของทีมวิจยั และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี เพื่อหาพันธมิตรในการ
ขยายพื้นที่ทาํ การเพาะปลูกข้าวพันธุ์ โดยสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด ในตําบลราษฎร์
นิยม และตําบลไทรใหญ่ ก็ให้ความสนใจและร่ วมมือเริ่ มต้นทําการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2548
เป็ นต้นมา
4.3.2 การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบัน
การดําเนินงานสนับสนุนของทีมวิจัย
1.ทีมวิจยั ได้ทาํ การศึกษาข้อมูลและสถานภาพของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ของ
สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด พบว่าโรงงานปรับปรุ งสภาพเมล็ดพันธุ์ที่สร้างขึ้นมายังสามารถ
รองรับกําลังการผลิตได้อีกมาก ธุรกิจสหกรณ์และความต้องการของตลาดในเมล็ดข้าวพันธุ์มีสูง
ทั้งในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีและต่างจังหวัด
2.ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
และแนวทางหนุนเสริ ม
กิจกรรมของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ ซึ่งกลุ่มก็มีแนวความคิดที่จะขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นตาม
ความต้องการของตลาด โดยการเชื่อมเครื อข่ายเมล็ดข้าวพันธุ์กบั สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด
อีกครั้งหลังจากที่เคยร่ วมกิจกรรมกันผลิตเมล็ดข้าวพันธุม์ าแล้วในปี 2543 แต่ไม่ประสบความสําเร็ จ
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เนื่องจากสมาชิกผูป้ ลูกไม่สามารถทําคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และขาดความเข้าใจในกระบวนการ
ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์
3.หลังการประชุมร่ วมกันระหว่างคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย
จํากัด และสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด พบว่าปัจจุบนั สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย
จํากัด ที่ทาํ นาข้าวจะผลิตข้าวปลอดภัยจําหน่ายเพื่อการบริ โภคยังไม่มีกลุ่มเมล็ดข้าวพันธุ์ ผลจากการ
ประชุมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด ก็ให้ความสนใจที่จะเปลี่ยนจากการปลูกข้าว
ปลอดภัยมาเป็ นการปลูกข้าวพันธุ์ตามข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆของสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด
จํากัด ประมาณ 13 คน พื้นที่ทาํ นาปลูกข้าวพันธุ์ประมาณ 600 ไร่ ข้าวพันธุ์ที่ปลูกได้แก่ พันธุ์
สุ พรรณบุรี 1 จํานวน 120 ไร่ พันธุ์สุพรรณบุรี 60 จํานวน 75 ไร่ พันธุ์พิษณุโลก จํานวน 204 ไร่
และพันธุ์เบอร์ 17 จํานวน 202 ไร่ รวมพื้นที่ประมาณ 601 ไร่ คาดว่าจะให้ผลผลิต 450 ตันต่อรอบ
หากทําการปรับปรุ งเมล็ดพันธุ์แล้วจะเหลือประมาณ 340 ตันต่อรอบ โดยพื้นที่ทาํ นาจะอยูใ่ นตําบล
ราษฎร์นิยม และตําบลไทรใหญ่ เป็ นหลักทั้งนี้จาํ นวนสมาชิกที่สนใจจะร่ วมโครงการปลูกข้าว
พันธุ์อาจจะเพิม่ ขึ้นได้หากมีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดําเนินงาน และผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้รับ
4.ประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ ร่ วมกันเพือ่ พิจารณา
ข้อตกลงร่ วมกันในการผลิตข้าวพันธุ์ระหว่างสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จํากัด และสหกรณ์
การเกษตรไทรน้อย จํากัด
5.การทัศนศึกษา ดูงานเยีย่ มชมแปลงปลูกข้าว การตรวจแปลงและโรงงานผลิต
เมล็ดพันธุ์ที่ตลาดกลางผลิตผลการเกษตรประจําตําบลคลองข่อย อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จํากัด และ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด
6.จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อจัดทํากรอบทิศทางในการดําเนินงาน และสรุ ปผล
การปลูกข้าวพันธุ์ระหว่างสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย และสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ดในระยะที่
ผ่านมา
7.จัดสัมมนาร่ วมกับเครื อข่ายต่างๆเพื่อหาแนวทางเชื่อมโยงและขยายเครื อข่าย
เพิ่มขึ้น จากกิจกรรมของเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ที่ทาํ อยูแ่ ล้ว
กิจกรรมทีท่ าํ ของเครือข่ าย
1.การดําเนินการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ของสมาชิกสหกรณ์เครื อข่าย
กระบวนการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์จะเริ่ มตั้งแต่การหาเมล็ดพันธุ์ การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์
ก่อนปลูก การเตรี ยมพื้นที่ปลูก การปลูกและบํารุ งดูแลรักษา การกําจัดข้าวปน การป้ องกันโรคและ
แมลง การเก็บเกี่ยวข้าว การตากข้าว นําเข้าโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ การกระจายเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรกร
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เพี่อนําไปปลูกต่อไป ทุกกระบวนการจะวนเวียนเป็ นวัฎจักรไม่มีที่สิ้นสุ ด ซึ่งรายละเอียดแต่ละ
ขั้นตอนพอสรุ ปได้ดงั นี้
1.1 การจัดหาเมล็ดพันธุ์
เพื่อนํามาปลูกสมาชิกสหกรณ์จะต้องซื้อจากสหกรณ์ เนื่องจากมีการคัดเลือกพันธุ์
อย่างดีแล้ว สหกรณ์จะนําเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่มีคุณภาพให้กบั สมาชิก หรื อนําเมล็ดมาจากกรมวิชาการ
เกษตร หรื อกรมส่ งเสริ มการเกษตรที่มีการตรวจการคัดเลือกพันธุ์ที่มีคุณภาพ มีเปอร์เซ็นต์ขา้ วปน
ตํ่าที่สุด เมื่อได้เมล็ดพันธุ์ที่จะนํามาปลูกแล้วก็ตอ้ งมีการเตรี ยมเมล็ดก่อนปลูก โดยการนําไปแช่น้ าํ
ในถังก่อน 1 คืน นํ้าที่นาํ มาแช่ขา้ วต้องเป็ นนํ้าจืด ถ้าเป็ นนํ้าเค็มหรื อนํ้ากร่ อยข้าวก็จะไม่งอก เมื่อได้
1 คืนแล้วนําข้าวมาหุ ม้ เพือ่ ควบคุมอุณหภูมิให้สูงกว่าปกติ จะทําให้เมล็ดเริ่ มงอกพร้อมที่จะนําไป
หว่านในนาหว่านตม
1.2 การเตรี ยมพื้นที่ปลูก
เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้การปลูกข้าวประสบความสําเร็ จ
การเตรี ยมดินที่ดี
จะต้องมีการไถดะ ไถแปรพื้นที่เพื่อกําจัดวัชพืชต้องมีการปรับพื้นที่ให้เรี ยบสมํ่าเสมอ ไม่มีแอ่งนํ้า
หรื อส่ วนที่เป็ นโคก ที่ดอนสามารถควบคุมการให้น้ าํ ได้ โดยการใช้รถไถเดินตามก่อนที่จะหว่าน
ข้าวจะต้องปล่อยนํ้าออกก่อน เพื่อให้เมล็ดข้าวหว่านลงไปเจริ ญเติบโตได้ ถ้ามีน้ าํ ขังจะทําให้ขา้ วเน่า
ภายใน 3 วันเท่านั้น ถ้าเป็ นการทํานาหลายๆครั้งต่อปี จะต้องมีการเผาตอข้าวก่อนเตรี ยมดิน ถ้าไม่เผา
จะทําให้เป็ นอุปสรรคในการทํานาเนื่องจากตอฟางต้องใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลาย
1.3 การปลูกและบํารุ งดูแลรักษา
การปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่จะต้องปลูกข้าวพันธุ์เดิมตลอด
เพื่อ
ไม่ให้มีขา้ วปนที่เกิดจากเมล็ดข้าวที่ล่วงหล่นลงบนพื้นดินในการปลูกข้าวครั้งก่อน ซึ่งวัชพืชเป็ น
ปั ญหาสําคัญในพื้นที่ปลูกข้าว โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคกลางพบว่า ปัญหาสําคัญอันดับหนึ่งที่ทาํ ให้
เกษตรกรไม่ได้ผลผลิตข้าวสูง และต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการบํารุ งดูแลรักษาแปลงปลูกข้าวมาก คือ
การระบาดของวัชพืชหลากหลายชนิดรวมทั้งข้าวปนที่เมล็ดติดมากับเครื่ องจักรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว
1.4 การกําจัดข้าวปน
การตรวจตัดข้าวปนเป็ นวิธีการกําจัดต้นข้าวที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ขา้ วอื่นๆ ที่ปน
มากับเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ปลูก การเกิดพันธุข์ า้ วปนอาจเกิดจากเมล็ดที่ติดมากับเครื่ องจักรที่ใช้เก็บเกี่ยว
มาจากแปลงที่ปลูกข้าวพันธุอ์ ื่นๆ หรื อจากการเปลี่ยนพันธุ์ขา้ วที่ปลูก และคงมีเมล็ดพันธุ์ขา้ วเดิมที่
ตกเป็ นข้าวเชื้อในนา วิธีการตรวจตัดข้าวปนแปลงปลูกข้าวควรทําร่ องทางเดินไว้สาํ หรับการลง
ตรวจแปลงไว้ดว้ ย การตรวจแปลงปลูกข้าวควรลงตรวจแปลงอย่างสมํ่าเสมอ เมื่อพบว่ามีขา้ วพันธุ์
อื่นปนจะต้องตัดข้าวที่ปนนั้นออกทั้งต้น หรื อทั้งกอแล้วการตัดข้าวปนให้ตดั ถึงโคนต้นหรื อใช้วิธี
ถอนทั้งกอ เมื่อข้าวมีอายุประมาณ 20 วันทางสหกรณ์จะออกตรวจแปลงข้าวเพื่อกําจัดข้าวปน การ
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ตรวจแปลงจะตรวจทั้งหมด 5 ครั้ง เว้นช่วงระยะห่างกันพอสมควร ครั้งสุ ดท้ายจะเป็ นการเก็บรวง
ข้าวที่แก่แล้ว และเป็ นการชี้ขาดว่าข้าวแปลงนั้นจะสามารถเป็ นเมล็ดพันธุ์ได้หรื อไม่
1.5 การป้ องกันโรคและแมลง
การปลูกข้าวในพื้นที่เขตร้อน ปั ญหาโรคและแมลงรบกวนเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ในแต่ละปี ปัญหาศัตรู ขา้ วที่เกิดขึ้นทําให้ผลผลิตข้าวลดลงถึงร้อยละ 20 ศัตรู ขา้ วที่สาํ คัญ
ได้แก่ โรคข้าวต่างๆ แมลงศัตรู ขา้ ว สัตว์ศตั รู ขา้ ว เช่น หอยเชอรี่ นก และหนู ศัตรู ขา้ วทั้งหมดนี้
สามารถเข้าทําลายต้นข้าวได้ในระยะต่างๆ กันการใช้ปัจจัยการผลิตที่มากเกินไป ได้แก่ ปุ๋ ยเคมี ก็
สามารถเป็ นสาเหตุให้เกิดโรค และแมลงเข้าทําลายได้ ทั้งความชื้นและอุณหภูมิในอากาศที่สูงมากก็
จะเกิดโรคได้
1.6 การเก็บเกี่ยวข้าว
วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเป็ นปั จจัยสําคัญ
ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของ
ผลผลิตข้าวในแต่ละฤดู ผลของการจัดการตลอดช่วงฤดูการปลูกข้าวจะมีผลต่อคุณภาพและผลผลิต
ข้าวในที่สุด ราคาของข้าวเปลือกจากการซื้อขายผลผลิตข้าว นอกจากจะมีการพิจารณาตั้งแต่
ความชื้นของข้าวเปลือก ลักษณะของเมล็ดได้แก่ สี เปลือก ขนาดเมล็ดเต็ม และสิ่ งเจือปนต่างๆ แล้ว
คุณภาพการสี ของข้าวเปลือกโดยคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ของต้นข้าว ก็เป็ นลักษณะที่ใช้กาํ หนดในการซื้อ
ขายข้าวเช่นกัน
1.7 การตากข้าว
เป็ นการลดความชื้นผลผลิตข้าว เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ขา้ วมีอายุนาน โดยทําการลด
ความชื้น 2 วิธี คือ
1. การตากข้าวบนลานตากต้องตากในขณะที่ลานตากข้าวมีอุณหภูมิต่าํ มิฉะนั้น
จะทําให้ขา้ วไม่งอก เพราะข้าวมีชีวิต
2. การลดความชื้นโดยใช้เครื่ องอบใช้เวลาในการอบอย่างน้อย 18 ชัว่ โมง ข้าวจะ
เก็บไว้ทาํ เมล็ดพันธุ์ได้ 1 ปี ส่ วนการอบที่จะนําข้าวไปแปรรู ป ใช้เวลาในการอบเพียง 4-5 ชัว่ โมง
ดังนั้นเพื่อให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วเป็ นไปตามเป้ าหมาย สหกรณ์ควรกําหนดเป้ าหมายการผลิตว่า
สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด จะผลิตจํานวนกี่ไร่ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจํานวนเท่าไหร่
สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด จะผลิตจํานวนกี่ไร่ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจํานวนเท่าไหร่
ผลการดําเนินงาน
โดยกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์กเ็ ป็ นกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันดําเนินกิจกรรมดังกล่าว
ภายใต้การบริ หารจัดการของ สกก. ปากเกร็ ด ซึ่งปัจจุบนั กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ของสหกรณ์
การเกษตรปากเกร็ ดมีสมาชิกทั้งหมดจํานวน 35 คน ส่ วนใหญ่เป็ นชาวนาในพื้นที่ตาํ บลคลองข่อย
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มีพ้นื ที่ทาํ นาปลูกข้าวผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ประมาณ 600 ไร่ ผลิต
ข้าวพันธุ์ได้ประมาณ 700-800 ตันต่อรอบการปลูก ซึ่งปี หนึ่ง ๆ สามารถทํานาได้ 3 รอบ ข้าวพันธุ์
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ที่ปลูกได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี 1 พันธุ์สุพรรณบุรี 60 พันธุ์ราชินี พันธุ์เบอร์ 17 พันธุ์พิษณุโลก 2
และพันธุ์ขา้ วปทุมธานี เป็ นต้น
กรณี สมาชิกกลุ่มเมล็ดข้าวพันธุ์จากสหกรณ์ไทรน้อย พบว่าในรอบการผลิตแรก
ของปี 2548 มีจาํ นวนเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการฯจํานวน 27 ราย โดยมีเกษตรกรเพียง 12 ราย ที่
ผ่านการตรวจแปลงที่ได้ตามมาตรฐานที่กลุ่มได้กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตามในรอบการผลิตที่ 2 มี
เกษตรกรแสดงความจํานงเข้าร่ วมเครื อข่ายผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์เพิ่มเป็ น 33 ราย ทั้งนี้เนื่องจากราคา
การรับซื้อที่สูงกว่าราคาในท้องตลาด ถึงแม้นจะมีกระบวนการผลิตที่ยงุ่ ยากกว่า แต่สหกรณ์
การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด ได้จดั ตั้งกองทุนผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์โดยการรับผิดชอบดูแลของสหกรณ์
การเกษตรไทรน้อย จํากัด เพื่อให้เป็ นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าแก่สมาชิกเครื อข่าย โดยรู ปแบบการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ ดังแสดงในภาพที่ 10 และภาพกิจกรรมเครื อข่ายฯใน
ภาพที่ 11
สกก.ปากเกร็ด

สมาชิ ก
สมาชิ ก

กลุ่มผู้ผลิต

สมาชิ ก

สกก.ไทรน้ อย
สมาชิ ก

เครือข่ ายกลุ่มเมล็ดข้ าวพันธุ์
(โรงงาน)

สมาชิ ก

ลพบุรี

กลุ่มผู้ผลิต

พิจิตร

สมาชิ ก

สมาชิ ก

สิ งห์ บุรี

สระบุรี

อ่างทอง
ฉะเชิงเทรา

ภาพที่ 10 ลักษณะเครื อข่ายของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ จังหวัดนนทบุรี
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4.3.3 วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
1.เพื่อให้เกิดเวทีพดู คุย แลกเปลี่ยนความรู ้ และข่าวสารด้านการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์
การรับทราบปั ญหาของแต่ละกลุ่ม และสิ่ งที่แต่ละกลุ่มทําแล้วสําเร็ จ หรื อทําแล้วล้มเหลวในพื้นที่
ของสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ดและไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
2.เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปั ญหา และข้อตกลงเครื อข่ายร่ วมกัน รวมทั้งความ
ต้องการที่กลุ่มต้องการในการสร้างเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์
3.เพื่อใช้โรงงานปรับปรุ งสภาพเมล็ดพันธุ์ ณ ตลาดกลาง ตําบลคลองข่อย อําเภอ
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ดเต็มศักยภาพสําหรับใช้เป็ นสถานที่ปรับปรุ งเมล็ดข้าวพันธุ์ของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่
4.3.4 แนวทางการดําเนินการ
การจัดทําข้ อตกลงร่ วมกัน
ในการผลิตข้าวพันธุ์ระหว่างสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด และสหกรณ์
การเกษตรไทรน้อย จํากัด ได้มีการจัดทําข้อตกลงร่ วมกันโดยมีเงื่อนไขจํานวน 11 ข้อ คือ
1.ตั้งคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด เป็ นอนุกรรมการทํางานการ
ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์
2.ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแปลงสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด เป็ นผูอ้ อก
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการตรวจสอบ ฯด้วย
3.ค่าตอบแทนการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ก่อนเข้าโรงงานปรับปรุ ง 80 บาท และค่า
ขนส่ ง 180 บาท
4.ข้าวที่ไม่ผา่ นการตรวจสอบแปลงของคณะกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรไทร
น้อย จํากัด จะรับซื้อจากสมาชิกและจําหน่ายเพื่อการแปรรู ปต่อไป
5.กระสอบที่ใช้ในการบรรจุขนส่ งสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด จะเป็ นผู ้
จัดเตรี ยมมาให้ เพื่อป้ องกันการปะปนของเมล็ดข้าวพันธุ์แต่ละสายพันธุ์
6.รถที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าวและรถบรรทุกเมล็ดพันธุ์ขา้ วจากแปลงนาของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด ต้องจัดหาเอง
7.ควรมีการวางแผนและระยะเวลาการปลูกข้าวให้สอดคล้องกันในแต่ละชนิด
พันธุ์ เพื่อจะได้สะดวกในการปรับปรุ งเมล็ดพันธุ์ และการบรรจุภณ
ั ฑ์ส่งตลาด
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8.การจ่ายเงินในการซื้อขายเมล็ดข้าวพันธุส์ หกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด จะ
เป็ นผูซ้ ้ือจากสมาชิก
และสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัดจึงนํามาขายต่อให้กบั สหกรณ์
การเกษตรปากเกร็ ด จํากัดอีกครั้งหนึ่ง และจ่ายเงินภายใน 15 วัน
9.ราคาซื้อขายพิจารณาตามราคาท้องตลาดในขณะนั้น
คณะกรรมการ ฯ ทั้ง 2 ฝ่ าย จะร่ วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
10.กําไรที่เกิดขึ้นสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด
การเกษตรไทรน้อย จํากัด ในรู ปแบบกิจกรรมต่าง ๆ

จํากัด

แต่ถา้ ราคาจะสูงกว่า
จะเฉลี่ยคืนให้สหกรณ์

11.หากมีปัญหาให้คณะกรรมการฯประชุมแก้ไขและสรุ ปผลการดําเนินงานอีกครั้ง
แผนการดําเนินงาน
1. การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
 การลดชนิดพันธุ์ ให้เหลือเฉพาะพันธุ์ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
1. สุ พรรณ 60 (อายุ 3 เดือน)
2. สุ พรรณ 1 (อายุ 4 เดือน)
3. พิษณุโลก (อายุ 4 เดือน)
4. ขาวปทุม ( อายุ 3 เดือน)
5. หอมปทุม (นาปี 4 เดือน)
6. ชัยนาท 1 (อายุ 4 เดือน)
 กําหนดช่วงเวลาปลูก ผลิตเมล็ดพันธุ์ตามฤดูกาลปลูก (แผนการผลิต) วางแผน
ร่ วมกัน (ระหว่างสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด และสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด)
1. ควรมีรอบการปลูก การเก็บเกี่ยว ที่ชดั เจน
2. ปริ มาณ
3. ชนิดพันธุ์
 แผนการผลิต (จะผลิตพันธุ์อะไร ผลิตอย่างไร จํานวนเท่าไร เวลาไหน โดยใคร
และจะขายที่ไหน อย่างไร)
1. ต้องรู ้วา่ มีพ้นื ที่เท่าไร
2. ปริ มาณการผลิตเท่าไร
3. ความต้องการของตลาดเป็ นอย่างไร (ชนิด และปริ มาณ)
4. ควบคุมการผลิตได้ (เพื่อให้คุม้ ต้นทุนการผลิตของโรงงานฯ และขยาย
การตลาดให้เพิ่มขึ้น)
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 การผลิตสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด จะกําหนดจํานวนผลผลิตที่ตอ้ งการ
รับเข้าโรงงานปรับปรุ งสภาพเมล็ดพันธุ์ โดยให้กาํ หนดชนิดพันธุ์ จํานวนพื้นที่ที่ปลูก ระยะเวลา
จํานวนรายที่ปลูก แจ้งให้สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด เพื่อผลิตตามแผนการผลิตที่กาํ หนดไว้
 เพิ่มช่องทางการตลาด สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด ทําการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวหลายเกรด แยกชนิดพันธุ์ เป็ นหลายระดับคุณภาพ เช่น ตราสหกรณ์จะได้มาตรฐาน แต่อาจจะมี
เกรดรอง เพื่อสร้างทางเลือกให้กบั ลูกค้าที่ตอ้ งการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
แผนการผลิตของเครือข่ ายผู้ผลิตเมล็ดข้ าวพันธุ์
คณะกรรมการเครื อข่ายได้ร่วมกันกําหนดแผนผลิต ในปี การผลิต 2549-2550 โดย
การร่ วมกําหนดชนิดพันธุ์ขา้ วที่จะมีการผลิต และจํานวนพื้นที่ที่จะให้มีการดําเนินการผลิต รวมทั้ง
รอบการผลิตที่จะต้องกระจายกันไป เพือ่ ไม่ให้ผลผลิตเข้ามาในเดียวกัน และเป็ นการวางแผนการ
ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้เมล็ดพันธุ์ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แผนการผลิตของเครื อข่ายผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ ปี การเพาะปลูก 2549-2550
ชนิดพันธุ์
1. สุ พรรณ 1
2. สุ พรรณ 60
3. พิษณุโลก
4. ราชินี
5. ขาวปทุม
6. พันธุ์อื่น ๆ
รวม

จํานวนพื้นที่ จํานวนผลผลิต
(ไร่ )
(ตัน)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
3,000
3,000

จํานวนเมล็ด
พันธุ์ (ตัน)
350
350
350
350
350
350
2,100

จํานวนพื้นที่การผลิต
ปากเกร็ ด ไทรน้อย
150
350
200
300
100
400
250
250
500
0
500
0
1,700
1,300

ปัญหา และอุปสรรคการผลิตเมล็ดข้ าวพันธุ์
ปั จจุบนั การขยายการดําเนินการผลิตข้าว และการยอมรับการถ่ายทอดความรู ้การ
ใช้เมล็ดพันธุท์ ี่มีคุณภาพในการผลิตข้าว
ทําให้เกษตรกรมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์มากยิง่ ขึ้น
สหกรณ์ที่มีโรงงานปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ และคุณภาพผลผลิตการเกษตรของสถาบันเกษตรกร
จึงขยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วเพิ่มขึ้น เพือ่ ตอบสนองความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วของเกษตร เมื่อ
การปลูกข้าวพร้อม ๆ กันจะทําให้มีผลผลิตจํานวนมากเข้าสู่โรงงาน ทําให้โรงงานทําการปรับปรุ ง
สภาพเมล็ดพันธุ์ไม่ทนั แต่บางช่วงมีผลผลิตมีผลผลิตน้อยไม่คุม้ กับการปรับปรุ งสภาพเมล็ดพันธุ์
นอกจากนี้สถานการณ์ในปัจจุบนั มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ไม่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพมา
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จําหน่ายมากทําให้ขายเมล็ดพันธุ์ขา้ วไม่ได้ ที่สาํ คัญสมาชิกเป็ นผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว แต่สมาชิกส่ วน
ใหญ่ไม่นิยมซื้อเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ทาํ การปรับปรุ งแล้วจากสหกรณ์ไปทําการเพราะปลูกน้อย
4.3.5 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1. กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วต้องอาศัยเกษตรกรที่มีความรู ้ ความสามารถการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว พื้นที่ทาํ การเพาะปลูกเมล็ดข้าวต้องเหมาะสม ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วต้องราคายุติธรรม เป็ นต้น องค์ประกอบดังกล่าวจะต้องมีการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพ และทําให้สหกรณ์สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว (พันธุ์จาํ หน่าย) ที่ได้รับรองมาตรฐาน
คุณภาพเมล็ดพันธุ์
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วสหกรณ์จะต้องเน้นคุณภาพ มีการตรวจสอบ และปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ขา้ วสหกรณ์ควรจัดทําบันทึกแหล่งผลิต เพื่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือ และใช้เป็ นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
3. ควรจัดให้มีการประกันราคาผลผลิตข้าวพันธุ์ขา้ วล่วงหน้า และสหกรณ์ควรทํา
การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ณ จุดคุม้ ทุน
4. สหกรณ์ควรจัดการเชื่อมโยงเครื อข่ายการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ กับเครื อข่ายอื่น
เพื่อขยายตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น และควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับการใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ และคุณภาพของเมล็ดข้าวพันธุ์ของสหกรณ์
5. ควรมีแผนการตลาดที่ดีเพื่อให้มีการจัดจําหน่าย หรื อหาลูกค้าที่จะรับซื้อเมล็ด
ข้าวพันธุ์ในปริ มาณที่มากขึ้น จึงจะสามารถทําให้เครื อข่ายผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์สามารถดําเนินการ
ผลิตและรวมเป็ นเครื อข่ายได้
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ภาพที่ 11 กิจกรรมเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ จังหวัดนนทบุรี
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4.4 เครือข่ ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์
4.4.1 ความเป็ นมาของเครือข่ าย
เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกเพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งอาชี พหลักและอาชีพ
เสริ ม เมื่อรวมตัวจัดตั้งกลุ่มอย่างถูกต้องก็จะนํากลุ่มเข้าสังกัดสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ที่ต้ งั อยู่ใน
พื้นที่ โดยสมาชิ กของกลุ่มทั้งหมด หรื อบางส่ วนต้องเป็ นสมาชิ กสามัญ หรื อสมาชิ กสมทบของ
สหกรณ์การเกษตรนั้น ๆ ทั้งนี้ รัฐจะจัดสรรงบประมาณ 60,000 บาทต่อกลุ่ม ในการอบรมพัฒนา
ทักษะอาชี พ และเป็ นทุนหมุนเวียนจํานวนหนึ่ ง โดยผ่านสหกรณ์ การเกษตรเพื่อสนับสนุ นการ
ดําเนินงานของกลุ่มอาชีพสหกรณ์
จากข้อมูลของสํานักงานสหกรณ์ จงั หวัดนนทบุรี (2549) พบว่ามี กลุ่มอาชี พ
สหกรณ์ที่ได้ดาํ เนิ นการจัดตั้งกลุ่ม และสังกัดสหกรณ์การเกษตรในอําเภอต่าง ๆ จํานวน 63 กลุ่ม
โดยสังกัดสหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จํากัดจํานวน 19 กลุ่ม สังกัดสหกรณ์การเกษตรบางกรวย
จํากัด จํานวน 13 กลุ่ม สังกัดสหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จํากัด จํานวน 7 กลุ่ม สังกัดสหกรณ์
การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด จํานวน 13 กลุ่ม สังกัดสหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จํากัด จํานวน 5
กลุ่ม และสังกัดสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด จํานวน 5 กลุ่ม รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ภาคผนวกที่ 2
กลุ่มต่าง ๆ จะมีกิจกรรมในการผลิตสิ นค้าต่าง ๆ เพื่อจําหน่ายเป็ นรายได้ ใน
ลักษณะการแปรรู ปอาหารหรื อแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากผ้า การตัดเย็บเสื้ อผ้า
และศิลปะประดิษฐ์ เป็ นต้น แต่มกั จะประสบปัญหาด้านการตลาด และด้านการบริ หารจัดการกลุ่ม
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ไม่ดีพอ ขาดการบริ หารจัดการ และทุนดําเนินงาน เป็ นต้น
นอกจากนั้นยังพบว่าบางกลุ่มเป็ นกลุ่มจัดตั้งเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง บางกลุ่มรวมตัวกันจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อต้องการเงินทุนสนับสนุนเท่านั้น ทําให้การบริ หารจัดการกลุ่มประสบผลสําเร็ จได้ค่อนข้าง
ยาก อย่างไรก็ตามมีหลาย ๆ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ที่ประสบผลสําเร็ จในการรวมกลุ่มการบริ หาร
จัดการ และการจัดหาตลาดเพื่อจําหน่ายสิ นค้า มีการติดต่อกับบริ ษทั เอกชน หรื อแหล่งจําหน่ายต่าง
ๆเพื่อนําสิ นค้าไปเสนอหรื อวางขาย แต่กย็ งั มีอีกหลายกลุ่มที่พ่ งึ รวมตัวกันดําเนินการยังต้องการ
สนับสนุนส่ งเสริ มอีกหลายประการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี ได้
ประสานงานให้ความช่วยเหลืออยูต่ ลอดเวลา แต่กลุ่มอาชีพสหกรณ์ดงั ที่กล่าวมา ยังไม่มีการรวมตัว
กันเป็ นเครื อข่าย ยังอยูใ่ นลักษณะต่างคน ต่างทํา ต่างกลุ่ม ต่างคิด ขาดการวิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางการแก้ไขร่ วมกัน
ภายใต้การดําเนิ นงานของสํานักงานสหกรณ์ จงั หวัดนนทบุรี การส่ งเสริ มและ
พัฒนาธุ รกิจสหกรณ์รวมทั้งการบริ หารจัดการสหกรณ์กลุ่มต่างๆ จัดขึ้นภายในจังหวัดเพื่อให้กลุ่ม
สามารถดําเนินธุรกิจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีสหกรณ์การเกษตร (สกก.) เป็ นศูนย์กลางในการ
ประสานงานดําเนิ นธุ รกิจสหกรณ์ภายในพื้นที่อาํ เภอต่าง ๆ ซึ่ งกลุ่มอาชีพสหกรณ์ก็เป็ นกลุ่มภาค
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ประชาชนกลุ่มหนึ่ งที่มีการรวมกลุ่มกันในพื้นที่เพื่อดําเนิ นการผลิตสิ นค้าจําหน่ายโดยกิจกรรมกลุ่ม
ก็มีความหลากหลายกันไปตามความสามารถประสบการณ์ของกลุ่มนั้น ๆ สามารถเเบ่งได้ 2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ
1.กลุ่มอาชี พสหกรณ์ที่ดาํ เนิ นกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับการผลิตสิ นค้าในการบริ โภค
เช่ น กลุ่มอาชี พสหกรณ์ผลิตถัว่ สมุนไพร อําเภอเมืองนนทบุรี กลุ่มสตรี และเยาวชน ฯ บางกร่ าง
อําเภอเมืองนนทบุรี เป็ นต้น
2. กลุ่มอาชีพสหกรณ์ที่ดาํ เนินกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับประดิษฐ์กรรม เช่น กลุ่ม
อาชีพสหกรณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย อําเภอเมืองนนทบุรี กลุ่มอาชีพสหกรณ์ธูปหอม อําเภอบาง
กรวย และกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์สิ่งประดิษฐ์จากผ้าใยบัว อําเภอปากเกร็ ด เป็ นต้น
4.4.2 การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบัน
การดําเนินงานหนุนเสริมของทีมวิจัย
1. ทีมวิจยั จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับลักษณะโครงการฯ และแนวทางการดําเนินงาน
2.ศึกษาสถานภาพการดําเนิ นงานของกลุ่มอาชี พสหกรณ์ในการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และปั ญหาหรื ออุปสรรคในการดําเนินงาน
3. กลุ่มอาชีพสหกรณ์เสนอแนวทางในการสร้างเครื อข่ายที่เป็ นไปได้ คือ อยากให้
มีกิจกรรมที่ดาํ เนินการร่ วมกันและก่อให้เกิดผลประโยชน์กบั ทุก ๆ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ที่มีอยูน่ ้ นั คือ
การจัดตลาดจําหน่ายสิ นค้าร่ วมกัน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ เพื่อเป็ นคณะทํางานในการ
ดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มอาชีพสหกรณ์ที่มาจากอําเภอต่าง ๆ รวม 10 คน
5. การดําเนิ นงานสร้ างเครื อข่ายกลุ่มอาชี พสหกรณ์ ระยะแรกกลุ่มได้เสนอ
แนวความคิดในการจัดตลาดจําหน่ ายสิ นค้าร่ วมกันโดยใช้พ้ืนที่ตลาดท่านํ้านนท์เป็ นจุดจําหน่ าย
สิ นค้า ซึ่งจัดขึ้นประมาณเดือนตุลาคม 2548 รวม 5 วัน
6. จัดประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ร่วมกับทีมวิจยั เป็ นระยะ
เพื่อวางแผนในการดําเนิ นการจัดตลาดจําหน่ ายสิ นค้า โดยทีมวิจยั และเจ้าหน้าที่จากสํานักงาน
สหกรณ์ จ ัง หวัด นนทบุ รีคอยเป็ นที่ ปรึ ก ษา เพื่ อผลัก ดัน ให้เครื อข่ ายดํา เนิ น กิ จ กรรมด้ว ยตนเอง
มากกว่าการรอการสนับสนุ นจากภาครัฐเหมือนในอดีตที่ผา่ น กล่าวคือ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
นนทบุรีจะเป็ นผูจ้ ดั หาสถานที่ และเตรี ยมการจัดงานจําหน่ ายสิ นค้าให้ โดยกลุ่มอาชี พต่าง ๆ ที่
สนใจก็แสดงความจํานงขอออกร้านด้วยเท่านั้น ไม่ตอ้ งมีการบริ หารจัดการหรื อเสี ยค่าใช้จ่ายเพียง
บางส่ วนเท่านั้น
7. ประชุมร่ วมกับเครื อข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์เพื่อสรุ ปผลการดําเนินงานของกลุ่ม
ฯ และวางกรอบทิศทางในการดําเนิ นงานครั้งต่อไปเพื่อให้เครื อข่ายของกลุ่มมีความเข้มแข็งและ
ความร่ วมมือกันมากยิ่งขึ้น โดยได้จดั ตลาดจําหน่ ายสิ นค้าร่ วมกันอีกครั้ งซึ่ งใช้พ้ืนที่ตลาดท่านํ้า
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นนท์เป็ นจุดจําหน่ ายสิ นค้าเช่ นเดิ ม ซึ่ งจัดขึ้นประมาณเดื อนมีนาคม 2549 รวมทั้งสรุ ปผลการ
ดําเนินงานของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ที่จดั ในแต่ละครั้งลักษณะเครื อข่ายดังแสดงในภาพที่ 12 และ
ภาพกิจกรรมเครื อข่ายฯในภาพที่ 13
การดําเนินงานของเครือข่ าย
ลักษณะการดําเนิ นงานของกลุ่มอาชี พสหกรณ์ในอดีตที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มได้รับ
การสนับสนุ นงบประมาณจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี โดยแต่ละกลุ่มอาชีพสหกรณ์จะ
ได้รั บ การจัด สรรช่ ว ยเหลื อ งบประมาณเพื่ อใช้ใ นการดํา เนิ น งานเป็ นต้น ทุ น ซื้ อปั จ จัย การผลิ ต
อุปกรณ์ เครื่ องจักร และอื่น ๆ ในระยะที่ผ่านมากลุ่มอาชี พสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ต่างก็มุ่งเน้นการ
ผลิ ตสิ น ค้าจําหน่ ายในพื้นที่ ของตนเองและพื้นที่ ใกล้เ คีย งเป็ นหลัก บางครั้ งก็ไ ด้รับการติ ด ต่ อ
ประสานงานให้ออกไปจําหน่ายสิ นค้าในพื้นที่ต่างอําเภอ ต่างจังหวัดบ้างขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของ
กลุ่มนั้น ๆ และโอกาสที่จะจําหน่ ายสิ นค้าได้หรื อลักษณะการจัดตลาดนั้นสอดคล้องกับสิ นค้าของ
กลุ่มตนหรื อไม่ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานพบว่าปั ญหาหลักที่สาํ คัญในกลุ่มอาชีพสหกรณ์ก็คือ
การขาดความเข้มแข็ง ความร่ วมมือกัน และการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ภายในกลุ่มสมาชิกเครื อข่าย
ตลอดจนขาดการติดต่อสื่ อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐและกลุ่มสมาชิก ซึ่ งจากปั ญหาเหล่านี้เอง
ทําให้เกิดการรวมตัวกันขึ้นของสมาชิ ก เพื่อหาแนวทางแก้ไขและสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่ม
เครื อข่าย โดยได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันภายในกลุ่มด้านวิชาการ
ด้านการเงิน และการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบต่าง ๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ แล้วการรวมกลุ่มยังช่วยสร้าง
ความเข้มแข็ง และการร่ วมกันหาตลาดจําหน่ายสิ นค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย

จ.กาญจนบุรี

จ.สระบุรี

จ.สุ รินทร์

อ.ไทรน้อย

จ.สุ พรรณบุรี
อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร
อ.ปากเกร็ ด

เครือข่ายกลุ่มอาชีพฯ
จ.นครปฐม

อ.บางใหญ่

อ.บางกรวย
อ.บางบัวทอง

จ.ขอนแก่น
จ.อุตรดิตถ์
จ.เชียงใหม่

ภาพที่ 12 ลักษณะเครื อข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี

จ.ปทุมธานี
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4.4.3 วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
1.เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆ
ทั้งที่จดและที่ไม่ได้จดทะเบียนได้เกิดเวทีพดู คุย
แลกเปลี่ยนความรู ้ และข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การจําหน่ายสิ นค้า รับทราบปัญหาของแต่ละ
กลุ่ม และสิ่ งที่แต่ละกลุ่มทําแล้วสําเร็ จ หรื อทําแล้วล้มเหลวในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
2.เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปั ญหา และข้อตกลงเครื อข่ายร่ วมกัน รวมทั้งความ
ต้องการที่กลุ่มต้องการในการสร้างเครื อข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์
4.4.4 แนวทางการดําเนินการ
ที ม วิ จ ัย จึ ง ได้ท ํา การจัด ประชุ ม ขึ้ น เพื่ อ พู ด คุ ย และแลกเปลี่ ย นกัน ภายในกลุ่ ม
เครื อข่าย ซึ่ งกลุ่มเครื อข่ายได้ร่วมกําหนดแนวทางในการดําเนิ นงานของเครื อข่ายไว้โดยสังเขป
ดังนี้
1.จัด หาแหล่ งตลาดจํา หน่ า ยสิ น ค้า เพื่อให้มีกิ จกรรมของกลุ่ ม มากขึ้ นเครื อข่า ย
สมาชิ กจะได้มีความสัมพันธ์กนั ภายในกลุ่ม สามารถร่ วมกันคิด ร่ วมกันทํา เพื่อให้กลุ่มเกิดความ
สามัคคี และมีความยัง่ ยืน โดยมีการจัดทํากิจกรรมร่ วมกัน
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนิ นงานในการจัดหาตลาดจําหน่ ายสิ นค้า ตลอดจน
ประสานงานกับผูผ้ ลิตสิ นค้าในกลุ่มต่าง ๆ ให้สามารถนําสิ นค้ามาจําหน่ ายได้ และควรมีหน่วยงาน
ของรัฐเข้ามาช่วยประสานงานระหว่างกลุ่มอาชีพสหกรณ์
3. เชิญกลุ่มเครื อข่ายอื่น ๆ ภายนอกจังหวัดเข้ามาร่ วมจําหน่ายสิ นค้า เพือ่ ให้เกิด
ความหลากหลายในการจําหน่ายสิ นค้า และเพื่อสร้างเครื อข่าย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีใน
การจําหน่ายสิ นค้าให้มากขึ้นสามารถนําสิ นค้าไปจําหน่ายในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อเป็ นการขยายตลาด
ให้เพิ่มอีกขึ้นด้วย
4.4.5 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1.เครื อข่ายจะสําเร็ จได้ตอ้ งขึ้นกับศักยภาพของผูน้ าํ กลุ่มที่จะเป็ นบุคคลสําคัญใน
การที่จะสร้างความเข้าใจกับสมาชิก และคิดหาแนวทางที่จะพัฒนาเครื อข่าย หรื อขยายเครื อข่ายให้
กว้างมากขึ้น
2.กิจกรรมที่จะนํามาเชื่อมโยงเครื อข่ายต้องเป็ นสิ่ งที่กลุ่มอาชีพสหกรณ์กาํ ลังให้
ความสนใจที่จะทํา และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม องค์กรด้วย รวมทั้งควรจะมีการทําข้อตกลงหรื อ
สัญญาความร่ วมมือระหว่างกลุ่มเครื อข่าย มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู ้ร่วมกัน
3. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์หรื อกรอบทิศทางในการดําเนินงาน เพื่อจะได้มีแผนงาน
กิจกรรมที่จะทําร่ วมกันในเครื อข่ายชัดเจน แต่ละกลุ่มจะได้ทราบภารกิจ หน้าที่อนั เป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในเครื อข่าย แต่การจัดทํากรอบทิศทางจะต้องขึ้นอยูก่ บั ความพร้อม และไม่ควรมี
รู ปแบบที่เป็ นวิชาการ แต่ควรเน้นสิ่ งที่ร่วมกันคิดและดําเนินการได้เลย เพื่อแก้ปัญหา หรื อสนอง
ความต้องการที่กลุ่มมีความประสงค์
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ภาพที่ 13 กิจกรรมเครื อข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี
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4.5 เครือข่ ายผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
4.5.1 ความเป็ นมาของเครือข่ าย
เกิดจากยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดนนทบุรี โครงการเสริ มสร้างสุ ขภาพ
กิจกรรมการผลิตการเกษตรปลอดภัย ต้องการรณรงค์ส่งเสริ มสนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดได้มี
การผลิตพืช สัตว์ให้ปลอดภัยจากสารพิษ มีความรู ้ ความเข้าใจการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีได้อย่าง
ถูกต้อง ตลอดจนปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ ยเคมี พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุ งฟาร์มให้ได้
มาตรฐานโดยเน้นให้ผผู ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคมีสุขภาพที่ดี
การดําเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว
ประกอบด้วยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
นนทบุรี สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี สํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดนนทบุรี สํานักงานประมง
จังหวัดนนทบุรี สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี
และสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี
โดยหน่วยงานจะรับผิดชอบโครงการฯตามภารกิจหลักของหน่วยงานแต่ละ
หน่วยงาน ในส่ วนของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี รับผิดชอบพัฒนากลุ่มผูผ้ ลิตเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ ให้มีการรวมกลุ่ม และมีการบริ หารการจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้
หลักการและวิธีการสหกรณ์เป็ นเครื่ องมือการบริ หารจัดการกลุ่มฯ หลังจากนั้นทีมวิจยั ได้ประชุม
ปรึ กษาหารื อ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และสถานการณ์ของกลุ่มแล้วลงไปพบปะพูดคุยเพือ่ ศึกษา
ความสัมพันธ์ที่มีอยูเ่ ดิมในกลุ่มนั้นๆ ปรากฏว่าประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกมีการร่ วมมือ
เสี ยสละ มีจิตวิญญาณ และพร้อมที่จะสร้างเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษจังหวัด
นนทบุรี
4.5.2 การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบัน
กลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการจัดตั้งกลุ่มและ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และได้ร่วมกับทีมวิจยั ในการศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพของกลุ่ม และ
กําหนดกรอบทิศทางในการดําเนินงาน โดยมีเป้ าหมายและแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
1.เพิ่มช่องทางการตลาดให้กบั กลุ่มในการหาสถานที่จาํ หน่ายผลผลิต
2.สร้างอํานาจการต่อรองในตลาดกับกลุ่มพ่อค้า
โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
คําแนะนํา ปรึ กษาในด้านต่างๆ
3.แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ ความรู ้ท้ งั ภายในและนอกกลุ่ม
4.สร้างโอกาส ความมัน่ ใจ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะการมีสถานที่จาํ หน่ายที่
ชัดเจน และมีใบรับรองสิ นค้าที่ผลิตของกลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
5.ศึกษาวางแผนการผลิต ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และการตลาดในการเพิ่ม
หรื อลดการผลิต
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6.การประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความเข้าใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคในเรื่ องเกษตร
ปลอดภัยผ่านสื่ อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
4.5.3 วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
1.เพื่อต้องการให้เกษตรกรผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม
และมีการบริ หารการจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง
2.เพื่อต้องการให้กลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ประสบการณ์ การบริ หารจัดการกลุ่ม การผลิต และการตลาดสิ นค้าเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษร่ วมกัน
4.5.4 แนวทางการดําเนินการ
แนวทางการหนุนเสริมของทีมวิจัย
1.ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
รวบรวมข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
ผูผ้ ลิตสิ นค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งเป็ นราษฎรที่ทาํ การปลูกข้าว ปลูกผัก และเลี้ยงปลาใน
จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งจัดเวทีช้ ีแจงรายละเอียดโครงการวิจยั วัตถุประสงค์ และรู ปแบบของการ
ทํางานของทีมวิจยั กับกลุ่มเป้ าหมายต่างๆเพื่อทําความเข้าใจเรื่ องลักษณะเครื อข่าย แนวทางการ
บริ หารจัดการ สร้างความยัง่ ยืน หรื อการคงอยูข่ องเครื อข่ายที่สร้างขึ้นมา รวมทั้งให้กลุ่มได้ทาํ การ
ประเมินตนเอง ปัจจุบนั เกษตรกรที่ทาํ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษมีประมาณ 300 คน ได้จดั ตั้ง
กลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ รวมกลุ่มกันหลวมๆอยูบ่ า้ งแล้วจํานวน 15 กลุ่ม เฉลี่ยกลุ่ม
ละ 20 คน
2.หลังจากนั้นทีมวิจยั ได้ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีจดั สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน
ให้แก่กลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อให้กลุ่มมีความรู ้ ความเข้าใจ ดังนี้
2.1 ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รู ้ศกั ยภาพของกลุ่มเพื่อเป็ น
แนวทางพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง
2.2 เกิดการเรี ยนรู ้กระบวนการบริ หารจัดการ เกิดความร่ วมมือในการพัฒนากลุ่ม
2.3เกิดความรู ้ดา้ นการตลาดสิ นค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษตลอดจนแนว
ทางการเชื่อมโยงจัดจําหน่าย และพัฒนาคุณภาพสิ นค้า
2.4 ทราบแนวโน้มความต้องการของตลาด พ่อค้า หรื อภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ใน
การขับเคลื่อนตลาดสิ นค้าเกษตรปลอดภัย
2.5 ทราบรู ปแบบการตลาดสิ นค้าเกษตรปลอดภัย การผลิต การบรรจุภณ
ั ฑ์ และ
การขนส่ งสิ นค้าเกษตรปลอดภัย
2.6 การสร้างเครื อข่าย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การอยูร่ ่ วมกันของเครื อข่ายกลุ่ม
ผูผ้ ลิตสิ นค้าเกษตรปลอดภัย
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3.คัดเลือกคณะกรรมการเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อเป็ น
คณะทํางานในการดําเนินงาน กําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย
ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มปลูกข้าว ปลูกผัก และเลี้ยงปลาจากอําเภอต่าง ๆ การ
ดําเนินงานสร้างเครื อข่ายของกลุ่มฯ
ระยะแรกๆได้เสนอแนวความคิดในการจัดตลาดจําหน่าย
ผลผลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษร่ วมกัน
และจัดเตรี ยมข้อมูลความพร้อมของกลุ่มในการ
ประสานงานหน่วยงานของรัฐในการกําหนดนโยบาย แนวทางในการส่ งเสริ ม และแก้ไขปัญหา
4.จัดประชุมคณะกรรมการ สมาชิกเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
ร่ ว มกับ ที ม วิ จ ัย เพื่ อ วางแผนในการดํา เนิ น งานพัฒ นาเครื อ ข่ า ย และวางกรอบทิ ศ ทางในการ
ดําเนินงานเพื่อให้เครื อข่ายของกลุ่มมีความเข้มแข็งและความร่ วมมือกันมากยิง่ ขึ้นโดยมีทีมวิจยั และ
เจ้าหน้าที่จากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรีเป็ นที่ปรึ กษาให้คาํ แนะนําลักษณะเครื อข่ายดังแสดง
ในภาพที่ 14 และภาพกิจกรรมเครื อข่ายฯในภาพที่ 15

สนง. ประมง
กลุ่ม 7
กลุ่ม 4

กลุ่ม 10

กลุ่ม 2
กลุ่ม 1

กลุ่ม 12
กลุ่มปลา

กลุ่ม 13

เครือข่ายกลุ่มผลิตเกษตรฯ

สนง. สหกรณ์

กลุ่ม 3
กลุ่ม 5
กลุ่ม 8

กลุ่มข้ าว

กลุ่มผัก

กลุ่ม 6

กลุ่ม 9
กลุ่ม 11

กลุ่ม 15

สนง. เกษตร

กลุ่ม 14
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ภาพที่ 14 ลักษณะเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดนนทบุรี

ภาพที่ 15 กิจกรรมเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดนนทบุรี
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4.5.5 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1.ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรีได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ของการรณรงค์ส่งเสริ ม
สนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดได้มีการผลิตพืช สัตว์ให้ปลอดภัยจากสารพิษ แบบบูรณาการซึ่ง
ในพื้นที่จงั หวัดมีโครงการ แผนงานอยูแ่ ล้วทําให้การเชื่อมโยงเครื อข่ายเกิดขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะมี
หน่วยงานมากมายในพื้นที่สงั กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนด้วย
อย่างไรก็ตามก็ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการเข้าถึงหรื อสร้างความเข้าใจกับทางจังหวัดด้วยหากทํา
รวมทั้งการของบประมาณ
ได้กจ็ ะเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยหนุนเสริ มการทํางานของทีมวิจยั
สนับสนุนพัฒนากลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพิ่มเติมกับทางจังหวัดได้อีกด้วย
2.เครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษที่รวมกลุ่มขึ้นมาประกอบด้วย
กลุ่มบุคคลที่ทาํ การเกษตรปลูกข้าว ปลูกผัก และเลี้ยงปลาที่มีอยูแ่ ล้วในพื้นที่และรวมกลุ่มอยูอ่ ย่าง
หลวมๆ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน มีการทําธุ รกิ จคล้าย ๆ กัน และมีความเชื่ อถือไว้วางใจกัน ทําให้
แนวทางหรื อเป้ าหมายในการดําเนิ นงานไปในทิศทางเดียวกัน โอกาสที่จะพัฒนาเป็ นเครื อข่ายจึง
สามารถทําได้ในอนาคต
จากการดําเนินงานวิจยั โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
ตลอดระยะเวลา 1 ปี ทีมวิจยั จังหวัดนนทบุรีประกอบไปด้วยผูน้ าํ กลุ่มสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จาก
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี กรมป่ าไม้ และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
เน้นการสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันในแต่ละกลุ่มเครื อข่าย ใน
การดําเนินงานดังกล่าวทีมวิจยั ได้ใช้กระบวนการต่อยอดจากกลุ่มองค์กร สหกรณ์ หรื อเครื อข่ายเดิม
ที่มีอยูใ่ นพื้นที่ โดยเครื อข่ายที่ทีมวิจยั ใช้เป็ นแกนนําหลัก ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด เพือ่
เชื่อมโยงการดําเนินงานด้านเครื อข่ายธุรกิจการเงิน เครื อข่ายแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยระบบการหัก
บัญชี (Account Trade) และใช้เป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ นอกจากนั้นได้เชื่อมโยงให้เกิดเครื อข่าย
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ เครื อข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ และเครื อข่ายผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ เป็ นต้น โดยเครื อข่ายดังกล่าวมีการวางกรอบทิศทาง และรู ปแบบการดําเนินงานแตกต่าง
กันไปตามลักษณะของเครื อข่าย และความพร้อมขององค์กรหรื อสมาชิก สุ ดท้ายโครงการวิจยั ได้
จัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้เครื อข่ายต่างๆได้มีโอกาสรู ้จกั พูดคุยแลกเปลี่ยน สร้างความ
เข้าใจ สร้างสัมพันธ์ที่ดี ดังแสดงในภาพกิจกรรมเครื อข่ายฯในภาพที่ 16 อันเป็ นเวทีที่ทาํ ให้เกิดการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 17
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ภาพที่ 16 กิจกรรมการเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่มต่างๆ และสร้างพันธมิตรธุรกิจสหกรณ์

กลุ่ ม 4
กลุ่ ม 2
กลุ่ ม 1

กลุ่ ม 6
กลุ่ ม 14

กลุ่ ม ผัก

กลุ่ ม 7

กลุ่ ม 10
กลุ่ ม 12
กลุ่ ม ปลา
กลุ่ ม 13

เครื อข่ ายเกษตรฯ
กลุ่ ม 5
กลุ่ ม 8

กลุ่ ม 3

กลุ่มข้ าว

กลุ่ ม 9

กลุ่ ม 11

สอ.ตํา รวจ

สก.ผูผ้ ลิ ต ฯ
สกต.การตลาดฯ

สกก.บางใหญ่
ชุ มนุ มสหกรณ์ ฯ
(เครื อข่ ายธุ ร กิจ การเงิน)

กลุ่ ม 15
สกก.ปากเกร็ ด

สกก.เมื อ ง
สกก.ไทรน้อ ย

กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ต ปากเกร็ ด

สกก.บางกรวย

สกก.บางบัวทอง

จังหวัด
เครื อ ข่ า ยกลุ่มเมล็ ดฯ

จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

เครื อข่ า ยกลุ่มอาชี พ ฯ
กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ต ไทรน้อ ย

เครื อข่ ายแลกเปลี่ย นฯ

จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

จังหวัด
จังหวัด

จังหวัด

การเรี ย นรู้

ภาพที่ 17 ลักษณะการเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่มต่างๆ และสร้างพันธมิตรธุรกิจสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี

จังหวัด

จังหวัด

การประสานความร่ วมมื อ
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บทที่ 5
บทสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
พฤติกรรมบุคคล  รายได้ / ระดับความเป็ นอยู่ โครงสร้างของครอบครัว/บุคคล




การสร้างเครื อข่ายคุณค่า


รู ปแบบ/วิธีการแก้ไขปัญหาความยากจน


ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจน
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ ทชี่ ี้ให้ เห็นบทบาทของเครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ปัญหาความยากจน
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจดทะเบียนคนจนที่พบ คือ แบบฟอร์มการจดทะเบียน
อาจไม่ครอบคลุมความต้องการทุกอย่างที่ชาวบ้านต้องการ
ชาวบ้านมาจดทะเบียนตามๆกันในหมู่
ญาติพ่นี อ้ งคนรู ้จกั และคิดว่าเป็ นสิ่ งที่ควรได้ ข้อมูลที่ได้บางครั้งเป็ นข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริ ง
ทําให้ตอ้ งมีการคัดกรองอีกชั้นหนึ่ง ก่อนที่จะนําไปเป็ นข้อมูลที่แท้จริ งในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ดังนั้นการแก้ไขปั ญหาความยากจนมีหลายลักษณะตามปัญหาและความต้องการของผูท้ ี่ประสบปัญหา
หรื อการทํางานของภาครัฐมีดงั นี้
1. ด้ านอาชีพ ลักษณะการแก้ไขปัญหา ได้แก่
สร้างงานและหาแหล่งงานให้
ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพ
พัฒนาฝี มือแรงงาน ฝึ กอบรม เพิ่มทักษะความรู ้
แนะแนวอาชีพ
พัฒนาการตลาด
พัฒนาธุรกิจชุมชน
พัฒนาและใช้องค์ความรู ้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเหมาะสม
2. การบริหารจัดการ ลักษณะการแก้ไขปัญหา ได้แก่
ให้ทุกพื้นที่มีระบบฐานข้อมูลที่บูรณาการถูกต้องและทันเหตุการณ์
ให้ชุมชนมีวิถีชีวิตตามระบบเศรษฐกิจพอเพียงและมีการจัดการระบบข้อมูลเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ดี
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ให้ส่วนราชการบูรณาการฐานข้อมูลจังหวัดเป็ นระบบเดียว
ให้มีการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหา/ความสําเร็ จในทุกระดับ
3. หนีส้ ิ น ลักษณะการแก้ไขปัญหา ได้แก่
แก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบ
แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนลูกค้า ธกส.
แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
เจรจาประนอมหนี้
4. แหล่งทุน ลักษณะการแก้ไขปั ญหา ได้แก่
จัดหาแหล่งเงินทุนในชุมชน (กทบ. กลุ่มออมทรัพย์ SML)
จัดหาแหล่งเงินทุนธนาคารเฉพาะกิจ (ธกส. SME Bank ธนาคารออมสิ น)
5. แผนเพิม่ รายได้ และพัฒนาชุ มชน ลักษณะการแก้ไขปัญหา ได้แก่
พัฒนาครัวเรื อนให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความเป็ นอยู่
พัฒนาชุมชนให้ผลผลิตเหลือเพื่อการค้า
พัฒนากลุ่มเพือ่ ความยัง่ ยืนของระบบเศรษฐกิจ
6.สั งคม ลักษณะการแก้ไขปัญหา ได้แก่
ให้สวัสดิการและประชาสงเคราะห์
ให้การศึกษาความรู ้ที่ประกอบอาชีพได้
ปลูกฝังคุณธรรม สร้างสังคมสงบสุ ข ปลอดภัย สมานฉันท์
7.โครงสร้ างพืน้ ฐาน ลักษณะการแก้ไขปัญหา ได้แก่
พัฒนาที่อยูอ่ าศัย (สร้างบ้านเอื้ออาทร บ้านมัน่ คง ปรับปรุ งขยายขนากที่อยูอ่ าศัย )
พัฒนาที่ดินทํากิน (วางแผน แปลงสิ นทรัพย์เป็ นทุน)
พัฒนาแหล่งนํ้า ระบบส่ งนํ้า คุณภาพดิน
บทบาทของเครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ปัญหาความยากจน
กลุ่มคนที่เป็ นตัวจักรสําคัญที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนสหกรณ์
ได้แก่ผนู ้ าํ
สหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนของสมาชิกสหกรณ์ในฐานะเจ้าของ ดังนั้นในทิศทางการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ในปัจจุบนั จึงมีตวั ชี้วดั ความสําเร็ จที่สาํ คัญของการพัฒนาคนคือ ให้คนสหกรณ์มี
จิตสํานึกอยากร่ วมมือกัน ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู ้จกั ประหยัดและมีจริ ยธรรม
ทีมวิจยั ได้ดาํ เนินการใน 3 ประเด็นหลัก คือ
1.การสร้างจิตวิญญาณสหกรณ์แก่ผนู ้ าํ สหกรณ์
2.การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานขององค์กร
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง โดยคํานึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
3.การสร้างพันธมิตรระหว่างองค์กร สหกรณ์ ให้เกิดเป็ นเครื อข่ายคุณค่า
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การดําเนินการภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว จะต้องเริ่ มด้วยความสมัครใจของผูน้ าํ
สหกรณ์องค์กรที่ตระหนักเห็นความสําคัญก่อนอื่น หลังจากนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของทีมวิจยั ที่จะสร้าง
กระบวนการให้กบั ผูน้ าํ ที่จะต้องไปในลักษณะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆด้วย ผลที่
เกิดขึ้นคือ ผูน้ าํ กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ได้ตระหนักเห็นความสําคัญของการร่ วมมือกันมีเครื อข่าย
วิทยาการที่เปิ ดโอกาสให้คนสหกรณ์ในจังหวัดมาแลกเปลี่ยนรู ้และสนับสนุนร่ วมมือกันระหว่างกลุ่ม
องค์กร และสหกรณ์ภายใต้ผนู ้ าํ ที่สมัครใจและสนใจเข้าร่ วมโครงการ มีแผนการดําเนินงาน ซึ่งจะ
นําไปใช้เป็ นกรอบทิศทางในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมของกลุ่ม องค์กร
สหกรณ์ ที่จะทําให้องค์กรมีแผนการทํางานในเชิงรุ กมากกว่าการตั้งรับหรื อมากกว่าที่เคยเป็ น แม้วา่
ทีมวิจยั จะไม่มนั่ ใจในความยัง่ ยืนของเครื อข่ายพันธมิตรที่เกิดขึ้น แต่ที่สาํ คัญก็มนั่ ใจได้วา่ ได้ดาํ เนินการ
สร้างคน สร้างผูน้ าํ บนวิถีสหกรณ์ เมื่อคนมีความพร้อมในเรื่ องจิตวิญญาณความเป็ นสหกรณ์ มีทกั ษะ
และประสบการณ์ในเรื่ องการบริ หารจัดการสหกรณ์บนวิถีสหกรณ์ ก็จะสามารถขับเคลื่อนให้กลุ่ม
องค์กร สหกรณ์เป็ นเครื อข่ายคุณค่าเป็ นที่พ่ งึ ของสมาชิกและชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนได้
โดยที่จริ งแล้วการแก้ไขปัญหาความยากจนมีมานานแล้วแต่อยูใ่ นลักษณะที่ภาครัฐคิด
และจัดการให้ โดยที่ภาคประชาชนเป็ นผูร้ ับการพัฒนาที่คนอื่นคิดแทน แต่การที่ให้ภาคประชาชนเข้า
มามีบทบาทเป็ นแกนหลักในการจัดทําแผนชุมชนนั้น ทําให้เกิดการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนจะทํา
ให้เกิดทิศทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่ภาคประชาชนได้ร่วมกันค้นหาตัวตนที่ใช้การสํารวจข้อมูล
เป็ นเครื่ องมือทําให้คน้ พบปัญหา ความต้องการ และศักยภาพตนเอง แล้วภาครัฐจึงเข้าไปเสริ มในสิ่ งที่
เขามีศกั ยภาพอยูแ่ ล้ว และทําให้เกิดการทํางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐแลภาคประชาชนในลักษณะ
หุน้ ส่ วนของการพัฒนานั้นเอง
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บทที่ 6
สรุป และข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการดําเนินการ
6.1.1 แผนการวิจัยของทีมนนทบุรี
ทีมวิจยั จังหวัดนนทบุรีได้วางแผนการวิจยั ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
1) การศึกษาสถานการณ์ และบทบาทการดําเนินงานของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์
ประชาชนและเครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง
นนทบุรี อําเภอปากเกร็ ด อําเภอบางกรวย อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ่ และอําเภอไทรน้อย
2) การตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์ องค์กรประชาชน
ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี ตามโครงการแก้ไขความยากจนของศูนย์อาํ นวยการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะความ
ยากจน (ศตจ.) กระทรวงมหาดไทย
3) การจัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ าํ กลุ่ม องค์กร เรื่ องการจัดทํากรอบทิศ
ทางการดําเนินงานขององค์กร และการเชื่อมโยงเครื อข่าย
4) การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม องค์กรประชาชน
5) การสนับสนุนการสร้างพันธมิตร และการเชื่อมโยงเครื อข่าย
6.1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนการวิจัย
การดําเนินงานของทีมวิจยั ได้ดาํ เนินการไปตามกระบวนการวิจยั และแผนการวิจยั
ทั้ง 5 ขั้นตอน แต่รูปแบบในการดําเนินงานได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และความ
เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเริ่ มดําเนินการจริ งในพื้นที่พบว่าสถานการณ์ และวัฒนธรรมของกลุ่ม
และองค์กรมีความแตกต่างจากกลุ่ม องค์กร ที่อยูใ่ นชนบท ทีมวิจยั จึงได้ประชุมหารื อกันอีกครั้ง
และมีความคิดเห็นว่า
ถ้าดําเนินการตามแผนที่วางไว้ท้ งั หมดอาจจะไม่ทนั เวลาและได้ผลตามที่
คาดหมายไว้
จึงได้ร่วมกันกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหม่อีกครั้ง แต่ยงั ใช้กรอบการ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ก่อนหน้านี้ท้ งั 5 ขั้นตอน
ทีมวิจยั ได้ปรับกระบวนการและวิธีการใหม่ โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการระดม
ความคิดจากทีมวิจยั
ซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่และผูน้ าํ กลุ่มสหกรณ์ที่อยูใ่ นพื้นที่มาเป็ นเวลานาน มี
ประสบการณ์เห็นการขับเคลื่อน และการคงอยูข่ องกลุ่มต่าง ๆในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีมาพอสมควร
จึงได้ร่วมกันกําหนดเป้ าหมาย และแนวทางของการดําเนินงานว่าจะมุ่งเน้นกลุ่ม องค์กร ที่
เชื่อมโยงกับ สหกรณ์ต่าง ๆ เป็ นหลัก จากนั้นจึงจะกระจายสู่ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนอื่น ๆ การ
ดําเนินงานจะเริ่ มไปเป็ นเครื อข่าย ๆไป พร้อมการหนุนเสริ ม สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ ไปตาม
ศักยภาพและความพร้อมของกลุ่ม เน้นการเชื่อมโยงเครื อข่ายผ่านกิจกรรมหลักร่ วมกัน จนกระทั้ง
เมื่อเครื อข่ายก่อตัว และสามารถขับเคลื่อนได้ดว้ ยตัวเองในระดับหนึ่ง จึงจะจัดการประชุมเชื่อมโยง
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เครื อข่ายรวมทั้งหมด ดังนั้นจํานวนครั้งการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มเครื อข่ายจะแตกต่างกันไป ถ้า
กลุ่มใดมีความสนใจ และความพร้อมทีมวิจยั จะมีกิจกรรมร่ วมค่อนข้างมาก หรื อบางกลุ่ม หรื อ
เครื อข่ายถ้าดําเนินกิจกรรมต่างๆ ไปแล้วระยะหนึ่ง แต่กลุ่มไม่สนใจหรื อไม่พร้อมในการเชื่อมโยง
เครื อข่ายทีมวิจยั ก็จะหนุนเสริ มในประเด็นอื่น ๆ แทน
การชี้วดั ว่ากลุ่มหรื อเครื อข่ายที่ต้ งั ขึ้นจะมีความเข้มแข็งและยัง่ ยืนมากน้อยแค่ไหน
ปัจจัยสําคัญที่สุดคือ สมาชิก และกลุ่มแกนนําของเครื อข่ายนั้น ๆว่า สนใจหรื อพร้อมที่จะขับเคลื่อน
การดําเนินงานต่อไปหรื อไม่ รวมทั้งปั จจัยแวดล้อม สถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
อนาคตด้วย อย่างไรก็ตามการดําเนินงานวิจยั ที่ผา่ นมา 1 ปี พบว่าบางกลุ่มเครื อข่ายก็เห็นชอบที่จะ
เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายในการทํากิจกรรมต่างๆร่ วมกัน
แต่ยงั ไม่มีการจัดทํากรอบทิศทางทั้งนี้
เนื่องจากสิ้ นสุ ดโครงการวิจยั ก่อน เช่น เครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ เป็ นต้น แต่
ทีมวิจยั ได้วางแผนไว้วา่ จะยังทําการหนุนเสริ มเครื อข่ายดังกล่าวต่อไป แม้นจะสิ้ นสุดโครงการแล้วก็
ตาม บางเครื อข่ายก็มีสญ
ั ญา บันทึกข้อตกลงในการทํางานร่ วมกัน เช่น กลุ่มเครื อข่ายผูผ้ ลิตเมล็ดข้าว
พันธุ์ บางเครื อข่ายมีโครงสร้างองค์กร เจ้าหน้าที่ทาํ หน้าที่การบริ หารจัดการ และมีแผนการ
ดําเนินงานที่ชดั เจน เช่น ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด ที่ดาํ เนินงานเครื อข่ายธุรกิจการเงิน และ
เครื อข่ายการแลกเปลี่ยนสิ นค้า โดยวิธีการหักบัญชี (Account Trade)
แต่บางเครื อข่ายการ
ขับเคลื่อนตามรู ปแบบที่ทางทีมวิจยั กําหนดยังไม่เป็ นที่สนใจ เช่น เครื อข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ แต่
กลุ่มเครื อข่ายก็ยงั สามารถดําเนินการผ่านกิจกรรมการจัดตลาดนัดขายสิ นค้าได้อยูเ่ สมอ แต่จะเป็ น
การรวมตัวแบบหลวม ๆ ไม่เน้นการจัดทํากรอบทิศทาง หรื อรู ปแบบที่เป็ นทางการเท่าไรนัก
โดยความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่แท้จริ งต้องมีตวั ชี้วดั ประเมินทั้งที่เป็ น
ตัวเงินหรื อไม่เป็ นตัวเงินแล้วแต่ละเครื อข่าย ซึ่งก็ตอ้ งให้หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ทาํ การตรวจสอบ
ประเมินผลต่อไป แต่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นที่จงั หวัดนนทบุรีอย่างน้อยก็เป็ นการสร้างคุณค่าสหกรณ์ประกอบไปด้วยการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน การร่ วมมือกันจากคนสู่คน จากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่ง จากชุมชนหนึ่งไปสู่อีกชุมชน
หนึ่งอันจะนําไปสู่ ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง เมื่อคนมีศกั ยภาพและความพร้อมจะสามารถเข้าไปสู่
การมีส่วนรวมในการพัฒนาองค์กร และพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสม เศรษฐกิจระดับฐานรากจะ
เข้มแข็งและยัง่ ยืน
การสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรมีการวางแผนในลักษณะของกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานที่คาํ นึงถึงปั จจัยสภาพแวดล้อมจะช่วยสร้างความมีประสิ ทธิภาพและเข้มแข็งแก่องค์กร
อันจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศที่นาํ ไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน การเชื่อมโยง
เครื อข่ายกลุ่ม องค์กรประชาชนจะช่วยให้เกิดการประหยัดด้านเศรษฐกิจโดยมีการใช้ทรัพยากร
มนุษย์ เงินทุน วิทยาการ เทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดความสู ญเสี ยและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวม
และการได้รับโอกาสการหนุนเสริ มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อโครงการ
สิ้ นสุ ดไปแล้ว
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6.1.3 ปัญหา อุปสรรค
1 ) ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดจากทีมวิจัย
 ความชัดเจนของทีมวิจยั เกี่ยวกับกรอบแนวคิดการเชื่อมโยงเครื อข่าย
พันธมิตร ในช่วงแรกของการวางแผนการวิจยั ทีมวิจยั พยายามดําเนินการตามกรอบและวิธีการที่ทีม
ประสานงานกลางกําหนดให้ แต่การขับเคลื่อนไม่ค่อยเป็ นไปตามแผนงาน เพราะสถานการณ์และ
วัฒนธรรมกลุ่มที่แตกต่างกัน จึงทําให้ช่วงแรก ๆ การดําเนินงานของทีมค่อนข้างช้า แต่ทีมวิจยั ได้
ประชุมหารื อ และสร้างแนวคิดร่ วมกัน พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ในการดําเนินงานอยูเ่ สมอหลังจากการ
ทํากิจกรรมแต่ละครั้ง
 ภารกิจจากงานประจําหลักของทีมวิจยั แต่ละคนมีค่อนข้างมาก ทําให้การ
ดําเนินงานบางครั้งช้า ขาดความต่อเนื่อง ทีมวิจยั ได้ปรับการดําเนินงาน โดยใช้ภารกิจหลักของงาน
ตนเองมาผนวกเป็ นกิจกรรมในการวิจยั ครั้งนี้ ทําให้สามารถดําเนินงานประจํา และการทําวิจยั ไป
พร้อม ๆ กันได้
 ความคุน้ เคยในพื้นที่และการฝังตัวของนักวิจยั เนื่องจากมีนกั วิจยั 2 คนที่
ไม่ใช่คนในพื้นที่ทาํ ให้การดําเนินงานในช่วงแรกๆ ต้องศึกษาข้อมูล และสถานการณ์ต่างๆ
ค่อนข้างมาก แต่ทีมนักวิจยั อีก 3 คนมีความคุน้ เคยในพื้นที่การทํางานพอสมควรทําให้การทํางาน
เป็ นไปได้ง่ายมากขึ้น ทั้งนี้พบว่าการจัดประชุม หรื อสัมมนาต่าง ๆ มักจะใช้การสื่ อสารทาง
โทรศัพท์มากกว่าการทําหนังสื อเป็ นทางการ หรื อในกลุ่มต่าง ๆ ก็จะใช้การปรึ กษาหารื อทาง
โทรศัทพ์ เมื่อมีเรื่ องต้องปรึ กษาหารื อกัน
 รู ปแบบการดําเนินงานของทีมวิจยั ในช่วงแรก ๆ เป็ นการเน้นชี้แจง
โครงการ และการประชุมพูดคุยตามหลักวิชาการใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่สมาชิกของเครื อข่ายต่าง
มีภารกิจรัดตัวไม่นิยมประชุมนาน หรื อพูดเยิน่ เยอ และชอบเวทีที่เป็ นกันเองสบาย ๆ ทีมวิจยั จึง
ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการประชุม การพูดคุย เน้นประเด็นที่เกี่ยวข้อง และใช้วิธีที่ไม่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อน เน้นกิจกรรมที่เห็นเป็ นรู ปธรรม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็ นหลัก
2 ) ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดจากปัจจัยสภาพแวดล้ อม
2.1 ปัจจัยภายในกลุ่มเครือข่ าย
 สมาชิก และกลุ่มแกนนําของกลุ่มต่างๆ ยังไม่เห็นความสําคัญของการ
รวมกันเป็ นเครื อข่าย ทําให้การดําเนินกิจกรรมร่ วมกันอย่างจริ งจังมีนอ้ ย แต่อย่างไรก็ตามบาง
เครื อข่ายกลุ่มแกนนําตระหนักถึงความจําเป็ น แต่ยงั ไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่เท่านั้นเอง
 ผูน้ าํ กลุ่มส่ วนใหญ่ยงั ขาดวิสยั ทัศน์ในการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรบาง
คนยังรู ้สึกว่าถ้าตนเองเป็ นตัวแทนของสหกรณ์สมาชิก หรื อกลุ่มที่เข้ามาเป็ นเครื อข่าย ดังนั้นต้อง
ดูแลปกป้ องผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองมากกว่าการจะรวมตัวแล้วช่วยเหลือกันและกัน
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 กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ หรื อเครื อข่าย มีระบบการบริ หารการจัดการที่ยงั
ต้องมีการปรับปรุ ง เนื่องจากส่ วนใหญ่มีรูปแบบการดําเนินงานเชิงรับมากกว่า การดําเนินงานเชิง
รุ กไม่มีแผนการดําเนินการที่ชดั เจน หรื อมีแผนแต่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
 ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
และการมีความเท่าเทียมกันในการ
ร่ วมงานเครื อข่าย
โดยเฉพาะขาดการประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่ อสารทํางานร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างสมาชิกกลุ่ม องค์กรที่จะสร้างและเรี ยนรู ้ประสบการณ์ร่วมกัน หรื อการแลกเปลี่ยนความ
ชํานาญในการเป็ นเครื อข่ายในอนาคต
 ความซํ้าซ้อนของการเป็ นคณะกรรมการกลุ่ม เครื อข่าย ของผูน้ าํ องค์กร
ทําให้ขาดประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน อีกทั้งวัฒนธรรมเมือง ที่ทาํ ให้การรวมกลุ่ม หรื อการ
ช่วยเหลือกันหรื อการมีปฏิสมั พันธ์ต่อกันทําได้ยาก
2.2 ปัจจัยภายนอก
 นโยบายรัฐและหน่วยงานรัฐที่อยูใ่ นพื้นที่มีภารกิจส่ งเสริ ม และสนับสนุน
กลุ่ม องค์กรประชาชนในพื้นที่จาํ นวนมาก ซึ่งส่ วนใหญ่มกั เป็ นกลุ่มจัดตั้ง แต่ไม่มีความต่อเนื่องใน
การหนุนเสริ มเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรหลังจากจัดตั้งแล้ว
 กฎหมาย ข้อบังคับ เงื่อนไข กลุ่มองค์กรบางประเภทไม่สามารถเข้าร่ วม
เครื อข่ายได้เนื่องจากระเบียบ ข้อบังคับเงื่อนไขไม่เอื้ออํานวย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542 บางมาตราจํากัดเงื่อนไขในการสร้างเครื อข่าย บางมาตราเปิ ดกว้างจนเชื่อมเป็ นเครื อข่าย
หลวมๆ
 การขยายตัวของเมืองทําให้ราคาที่ดินในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีสูงขึ้น มีการ
ขายที่ดินแล้วปรับเปลี่ยนอาชีพ หรื อการมีเมืองที่ขยายตัวเข้ามาในชุมชนดั้งเดิมมากขึ้น ทําให้เกิด
วิกฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น นํ้าเสี ย มลพิษทางเสี ยง และอากาศ เอื้ออาทรกันน้อยลง มีการแข่งขันเพือ่
ความอยูร่ อดมากขึ้นแนวทางความร่ วมมือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กร
จึงมีนอ้ ย รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ปัจจุบนั ราคานํ้ามันสูงขึ้น ทําให้การดําเนินงานของเครื อข่ายที่
เน้นด้านเศรษฐกิจ มีผลประกอบการลดลงและมีแนวโน้มยากมากขึ้นในการดําเนินกิจกรรมทางด้าน
ธุรกิจ
6.2 ประโยชน์ ทตี่ ัวนักวิจัย และทีมวิจัยได้ รับ
6.2.1 ชุ ดความรู้ใหม่
1. รู ปแบบการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กร และเครื อข่ายในพื้นที่เขตเมือง
ที่ตอ้ งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และกลุ่ม องค์กรเห็นประโยชน์ ต้องทํางานรวดเร็ วไม่เยิน่ เย่อ
2.การวางกรอบทิศทางในการดําเนินงาน
ถ้าดําเนินการในกลุ่มที่มีการศึกษา
สามารถที่จะเริ่ มจากการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ หรื อแผนปฏิบตั ิการ แต่เมื่อทีมวิจยั
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พยายามดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวแล้วพบว่า สมาชิกเครื อข่ายที่มาร่ วมในกิจกรรม ไม่
สามารถเข้า ใจและเห็นภาพที่ชดั เจนในสิ่ งที่ตนเองจะทําได้ ผลสะท้อนที่พบคือ รู ้สึกว่าสิ่ งที่ได้มา
สัมผัสถึงยาก ไม่ใช่สิ่งที่จบั ต้องได้ ทีมวิจยั จึงได้ทดลองปรับเปลี่ยนกระบวนการ คือ เน้นให้
เครื อข่ายวิเคราะห์ตนเองให้ได้วา่ กําลังเป็ นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรค อะไรบ้าง ซึ่งการดําเนินการ
อาจจะใช้ท้ งั เทคนิควิเคราะห์ SWOT หรื อบางครั้งใช้การพูดคุยในประเด็นไปเรื่ อย ๆ แล้วทีมวิจยั
ช่วยสรุ ปประเด็นเชื่อมโยงให้เห็นปั ญหาสิ่ งที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่ เป้ าหมายในการดําเนินงานและ
แนวทางการแก้ไขปั ญหา ซึ่งกรอบทิศทางในการดําเนินงานจะระดมความคิดถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะ
ดําเนินการแล้วแก้ไขปั ญหา หรื อทําให้เครื อข่ายดําเนินงานได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ จากนั้นจึงนํา
กิจกรรมต่าง ๆ มาจัดกลุ่ม จัดเรี ยงลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปสู่การกําหนดระยะเวลา และทํา
แผนปฏิบตั ิการต่อไป
6.2.2 ทักษะ/ประสบการณ์ ใหม่
แนวทางพัฒนากลุ่ม องค์กร สหกรณ์ในการเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตร เพื่อให้
เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคน และองค์กรในการแก้ไขปั ญหาความยากจน ควรมี
แนวทางดําเนินงานในลักษณะการนํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มาช่วยในการเชื่อมโยงเครื อข่าย การ
ปรับกระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการสะท้อนประสบการณ์ การสรุ ป
บทเรี ยน แล้วนํามาวางแผนปรับปรุ งการดําเนินงานในครั้งต่อไป ซึ่งเป็ นกระบวนการของการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการที่ทาํ ให้การทํางานมีความน่าสนใจ และท้าทายในการดําเนินงาน
6.3 ข้ อเสนอแนะ
6.3.1 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจัย
ในการทําการวิจยั โครงการวิจยั ขบวนการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมาก่อนที่ทีมวิจยั จะเริ่ มงานได้ใช้กรอบและวิธีการที่ทีมประสานงานกลาง
กําหนดไว้
ซึ่งผ่านขบวนการสังเคราะห์
หรื อพัฒนากระบวนการวิจยั มาแล้วถือว่าเป็ น
กระบวนการวิจยั ที่ดี แต่การที่ทีมวิจยั จะนํามาใช้สร้างเครื อข่ายในกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ใดในพื้นที่
นั้นต้องนําไปประยุกต์ใช้อีกครั้งหนึ่งการขับเคลื่อนไม่เป็ นไปตามแผนงานวิจยั
เพราะปัจจัย
แวดล้อมของกลุ่มที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ทีมวิจยั ก็ได้ประชุมหารื อ และสร้างแนวคิด
ร่ วมกัน พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ในการดําเนินงานอยูเ่ สมอหลังจากการทํากิจกรรมแต่ละครั้ง
6.3.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการต่ อยอดโครงการวิจัยในอนาคต
การวิจยั กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ในพื้นที่เพือ่ การสร้างเครื อข่ายคุณค่านั้นระยะ 1 ปี
ถือว่ายังน้อยไปเพราะทีมวิจยั ยังไม่ได้เห็นการขับเคลื่อนของกลุ่มเครื อข่าย หรื อติดตามประเมินผล
จากตัวชี้วดั เนื่องจากงานวิจยั ในลักษณะนี้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับตัวบุคคล กลุ่ม หรื อชุมชนจึงจําเป็ นต้อง
ใช้เวลาพอสมควรจึงจะเห็นการพัฒนา การสร้าง หรื อการคงอยูข่ องเครื อข่ายนั้นๆ
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ภาคผนวก ก
กลุ่มองค์ กรต่ าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี
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ตารางภาคผนวกที่ 1 ประเภทสหกรณ์ที่จดทะเบียน จังหวัดนนทบุรี
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ประเภทสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร จํานวน 10 แห่ง
สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จํากัด
สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ ด จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จํากัด
สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส นนทบุรี จํากัด
สหกรณ์ผผู ้ ลิตและจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี จํากัด
ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด
สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงสุ กรนนทบุรี จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 26 แห่ง
สอ.ครู นนทบุรี จํากัด
สอ.ตํารวจนนทบุรี จํากัด
สอ.กรมพลาธิการทหารบก จํากัด
สอ.มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จํากัด
สอ.การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด
สอ.สนง.คณะกรรมการอาหารและยา จํากัด
สอ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข จํากัด
สอ.กรมการแพทย์ จํากัด
สอ.กรมควบคุมโรค จํากัด
สอ.กรมอนามัย จํากัด
สอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํากัด
สอ.กรมสุ ขภาพจิต จํากัด
สอ.สาธารณสุ ขจังหวัดนนทบุรี จํากัด
สอ.โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า จํากัด
สอ.กรมราชทัณฑ์ จํากัด
สอ.เอฟซิลอน จํากัด
สอ.เวิลด์อีควิปเม้นท์ จํากัด
สอ.เครดิตยูเนี่ยนทิมแลนด์ จํากัด

หมายเหตุ

ชําระบัญชี
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ)
ลําดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประเภทสหกรณ์
สอ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด
สอ.ดร.กร ท่านผูห้ ญิงนิรมล สุ ริยสัตย์เพื่อพนักงานไทยโตชิบา้ จํากัด
สอ.พนักงานเอส วี ไอ จํากัด
สอ.กระทรวงพาณิ ชย์ จํากัด
สอ.กรมการค้าภายใน จํากัด
สอ.รวมใจฟาสโก้ จํากัด
สอ.กระทรวงยุติธรรม จํากัด
สอ.บุรี จํากัด
สหกรณ์ร้านค้า จํานวน 7 แห่ง
สหกรณ์ร้านค้า มสธ. จํากัด
ร้านสหกรณ์ปากเกร็ ด จํากัด
ร้านสหกรณ์ผปู ้ ฏิบตั ิงานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด
ชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จํากัด
ร้านสหกรณ์บางใหญ่ จํากัด
ร้านสหกรณ์กรมพลาธิการทหารบก จํากัด
ร้านสหกรณ์ราชทัณฑ์ จํากัด
สหกรณ์บริ การ จํานวน 11 แห่ง
สหกรณ์เดินรถนนทบุรี จํากัด
สหกรณ์เคหสถานที่ดินจัดสรรกองทัพบกแจ้งวัฒนะ จํากัด
สหกรณ์บริ การชุมชนหมู่บา้ นกฤษดานครแจ้งวัฒนะ จํากัด
สหกรณ์บริ การชุมชนลุมพินี-บางบัวทอง จํากัด
สหกรณ์ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย จํากัด
สหกรณ์บริ การบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ จํากัด
สหกรณ์บริ การเครื อข่ายชุมชนนนทบุรี จํากัด
สหกรณ์บริ การเคหสถานชุมชนใกล้ทางด่วน จํากัด
สหกรณ์รถยนต์สามล้อเครื่ องนนทบุรี จํากัด
สหกรณ์บริ การชุมชนพัฒนาที่ดินบางพูด จํากัด
สหกรณ์สมุนไพรรักษ์สุขภาพ จํากัด

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี (2548)

หมายเหตุ

ชําระบัญชี

ชําระบัญชี
ชําระบัญชี
ชําระบัญชี

ชําระบัญชี
ชําระบัญชี
ชําระบัญชี

116
ตารางภาคผนวกที่ 2 รายชื่อกลุ่มอาชีพสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กลุ่มอาชีพสหกรณ์
สหกรณ์ การเกษตรเมืองนนทบุรี จํากัด
กลุ่มสตรี สหกรณ์เมืองนนทบุรี
กลุ่มสตรี สหกรณ์บางกร่ าง
กลุ่มสตรี สหกรณ์ไทรม้ายุวพัฒน์
กลุ่มสตรี และเยาวชนฯบางกร่ าง
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ดอกไม้ประดิษฐ์พิกลุ ทอง
กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
กลุ่มอาชีพสหกรณ์วดั ปราสาท
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผผู้ ลิตดินหมักหญ้าไซ-ใบทองหลาง
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ตาํ บลบางศรี เมือง
กลุ่มอาชีพสหกรณ์เกษตรอินทรี ยไ์ ทรม้า
กลุ่มอาชีพสหกรณ์กล้วยอบแผ่นบางรักน้อย
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ตดั เย็บเสื้ อผ้าบางกร่ าง
กลุ่มอาชีพสหกรณ์เครื่ องประดับหิ นรัตนชาติ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ร่วมใจพัฒนาอาชีพ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผลิตถัว่ สมุนไพร
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ทาํ ดอกไม้จนั ทร์
กลุ่มอาชีพสหกรณ์จกั สานพลาสติกเส้น
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ขนมหวาน-อาหารคาว
สหกรณ์ การเกษตรบางกรวย จํากัด
กลุ่มสตรี สหกรณ์บางขุนกอง ม.5
กลุ่มสตรี สหกรณ์เขียวขจี
กลุ่มสตรี สหกรณ์บางศรี เมือง
กลุ่มสตรี สหกรณ์บางขุนกอง ม.1
กลุ่มสตรี สหกรณ์บางขุนกอง ม.3
กลุ่มสตรี สหกรณ์บางขุนกอง ม.6
กลุ่มสตรี สหกรณ์มหาสวัสดิ์
กลุ่มสตรี สหกรณ์ศาลากลาง
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ตดั เย็บเสื้ อผ้าพัฒนาบางกรวย
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ สภต.ปลายบาง
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ธูปหอมสกก.

ปี ก่อตั้ง
2542
2542
2544
2545
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2547
2547
2547
2548
2548
2548
2548
2548
2548
2542
2542
2542
2544
2544
2544
2545
2545
2546
2547
2548

กิจกรรม
ปล่อยเงินกูไ้ ม่มีดอกเบี้ย
ปล่อยเงินกูไ้ ม่มีดอกเบี้ย
ทํานํ้าปลาหวาน
ทําดอกไม้ใบบาง
ทําเครื่ องถมเงิน-ถมทอง
ทําขนมเบเกอร์รี่
ทําดินปุ๋ ยหมัก

ผลิตภัณฑ์กล้วย
ตัดเย็บเสื้ อผ้า
ทําเครื่ องประดับ
ทําเทียนหอมรู ปแบบต่างๆ
ผลิตถัว่ สมุนไพร
ผลิตดอกไม้จนั ทร์
ผลิตภัณฑ์จกั สานพลาสติกเส้น
ผลิตสบู่กอ้ นสมุนไพร
ผลิตกล้วยทองม้วน
ทํานํ้าพริ กไข่เค็ม
ทําขนมทองพับ
ทําดอกไม้จนั ท์และขนมไทย
ทําไข่เค็ม

อนุรักษ์/ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
อนุรักษ์/ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ตัดเย็บเสื้ อผ้า
ผลิตถัว่ สมุนไพร
ผลิตธูปหอมต่างๆ
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ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)
ลําดับ
12
13
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5

กลุ่มอาชีพสหกรณ์
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บางสี ทอง
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศาลากลางรักษ์พฒั นา
สหกรณ์ การเกษตรบางใหญ่ จํากัด
กลุ่มสตรี สหกรณ์บางแม่นาง
กลุ่มสตรี สหกรณ์บางเลน
กลุ่มสตรี สหกรณ์บางใหญ่
กลุ่มสตรี สหกรณ์ศรี ม่วง
กลุ่มสตรี สหกรณ์ตาํ บลบางเลน
กลุ่มอาชีพสหกรณ์แม่บา้ นในเขตเทศบาลบางใหญ่
กลุ่มอาชีพสหกรณ์งานฝี มือและอาหารแปรรู ป
สหกรณ์ การเกษตรปากเกร็ด จํากัด
กลุ่มสตรี สหกรณ์ศิริร่วมพัฒนา 1
กลุ่มสตรี สหกรณ์ศิริร่วมพัฒนา 2
กลุ่มสตรี สหกรณ์ศิริร่วมพัฒนา 3
กลุ่มสตรี สหกรณ์ตาํ บลบางตะไนย์
กลุ่มสตรี สหกรณ์ตาํ บลบางพลับ
กลุ่มสกก.ปากเกร็ ด
กลุ่มอาชีพสหกรณ์สุเหร่ าแดงท่าอิฐ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์จกั สานพลาสติกเกาะเกร็ ด
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ขนมมงคลเกาะเกร็ ด
กลุ่มอาชีพหัตกรรมเครื่ องปั้ นดินเผาเกาะเกร็ ด ม.1
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ส่งเสริ มอาชีพ มสธ.
กลุ่มอาชีพสหกรณ์สิ่งประดิษฐ์อิสระจากผ้าใยบัว
กลุ่มอาชีพศิลปประดิษฐ์เกาะเกร็ ด
สหกรณ์ การเกษตรบางบัวทอง จํากัด
กลุ่มสตรี สหกรณ์บางบัวทอง
กลุ่มอาชีพสหกรณ์แปรรู ปผลิตภัณฑ์นมแพะ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผา้ บาติกและศิลปประดิษฐ์
กลุ่มอาชีพสหกรณ์เพาะเห็ดฟาง
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ตดั เย็บเครื่ องแต่งกายมุสลิม

ปี ก่อตั้ง

กิจกรรม

2548
2548

ผลิตดอกไม้จนั ทร์ และธูปหอม
ผลิตนํ้าปุ๋ ยชีวภาพ

2542
2542
2542
2545
2545
2547
2548

เพาะเห็ดฟาง
ตัดเย็บเสื้ อผ้า
ตัดเย็บเสื้ อผ้า
อนุรักษ์/ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ทําไส้อวั่ /นํ้าพริ กหนุ่ม
ผลิตภัณฑ์รังนก
ปักลวดลายบนผ้า/อาหารแปรรู ป

2542
2542
2542
2545
2545
2545
2547
2547
2547
2547
2548
2548
2548

ผลิตแชมพูสมุนไพร/นํ้าลูกยอ
ทําขนมไทย/นํ้าผลไม้
แยกขยะ
แปรรู ปอาหาร
จักสาน/แปรรู ปอาหาร
ปุ๋ ยนํ้าชีวภาพ
ทํากล้วยแปรรู ป/ผลิตภัณฑ์เนื้อ
จักสานพลาสติก
ขนมมงคล
เครื่ องปั้นดินเผา
ทํานํ้าสมุนไพร /นํ้าผลไม้
ดอกไม้ใยบัว
ดอกไม้ใยบัว/ผ้าบาติก

2542
2546
2547
2548
2548

ทําขนมไทย
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิว
เสื้ อผ้าบาติก
เพาะเห็ดฟาง
ผลิตและจําหน่ายเครื่ องแต่งกาย
มุสลิม
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ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)
ลําดับ
1
2
3
4
5

กลุ่มอาชีพสหกรณ์
สหกรณ์ การเกษตรไทรน้ อย จํากัด
กลุ่มสตรี สหกรณ์หนองเพรางาย
กลุ่มผูป้ ลูกไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี
กลุ่มขยายพันธุ์พืชไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพร
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ปลูกผักอนามัย
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ปลูกข้าวพันธุ์ดี

ปี ก่ อตั้ง
2542
2544
2546
2547
2548

กิจกรรม
แปรรู ปข้าวเปลือก
ทํากิ่งพันธุ์
ปลูกผักอนามัย
ปลูกข้าวพันธุ์ดี

119
ตารางภาคผนวกที่ 3 ทะเบียนรายชื่อกลุ่มอาชีพ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้การส่ งเสริ มของ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
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
26

ชื่อกลุ่ม
กลุ่มอาชีพสตรี
กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
กลุ่มร้อยมาลัยปลอดสารพิษ
กลุ่มผลิตเครื่ องหอมไทย
กลุ่มกล้วยแปรรู ป
กลุ่มกล้วยแปรรู ป
กลุ่มแปรรู ปผลไม้
กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากดิน
กลุ่มหัตถกรรมเครื่ องปั้นดินเผา
กลุ่มอาชีพขนมมงคล
กลุ่มอาชีพจักสาน
กลุ่มตัดเย็บเสื้ อผ้า
กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์
กลุ่มแม่บา้ นขนมอบบ้านลากค้อน
กลุ่มหัตถศิลปไทย
กลุ่มผลิภณ
ั ฑ์นมแพะบ้านเกาะดอน
กลุ่มอาชีพนํ้าพริ กซัลมา
กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านเกาะดอน
กลุ่มเครื่ องหอมไทย
กลุ่มอาชีพแม่บา้ นทําข้าวแต๋ น
กลุ่มอาชีพสตรี พิมลราช
กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์การเกษตร
กลุ่มแม่บา้ นคลองบางพลู
กลุ่มอาชีพทําขนมหวาน
กลุ่มทองพับสมุนไพร
กลุ่มอาชีพทําไส้อวั่

ตําบล
บางรักน้อย
บางรักน้อย
บางพลับ
บางตะไนย์
ท่าอิฐ
คลองพระอุดม
คลองพระอุดม
คลองข่อย
เกาะเกร็ ด
เกาะเกร็ ด
เกาะเกร็ ด
บ้านใหม่
บางเลน
ลําโพ
ลําโพ
ละหาร
ละหาร
ละหาร
ละหาร
ละหาร
พิมลราช
บางรักใหญ่
บางรักใหญ่
บางรักใหญ่
บางรักใหญ่
บางรักใหญ่

อําเภอ
เมืองนนทบุรี
เมืองนนทบุรี
ปากเกร็ ด
ปากเกร็ ด
ปากเกร็ ด
ปากเกร็ ด
ปากเกร็ ด
ปากเกร็ ด
ปากเกร็ ด
ปากเกร็ ด
ปากเกร็ ด
บางใหญ่
บางใหญ่
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
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ตารางภาคผนวกที่ 3 (ต่อ)
ลําดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อกลุ่ม
กลุ่มผ้าบาติกและศิลปะประดิษฐ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากก้านตาล/กะลาตาล
กลุ่มหัตถกรรมแกะสลักมะพร้าวทุย
กลุ่มสร้างสรรค์สมุนไพรไทย
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังธัญสุ ดา
กลุ่มอาชีพสตรี พฒั นา (หมู่ 1)
กลุ่มอาชีพสตรี พฒั นา (หมู่ 3
กลุ่มอาชีพสตรี เขียวขจี
กลุ่มแปรรู ปอาหาร
กลุ่มแปรรู ปผลไม้
กลุ่มปลูกกระเจี๊ยบเขียว
กลุ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
กลุ่มผลิตนํ้ามะพร้าวอ่อนพร้อมดื่ม
กลุ่มศิลปะประดิษฐ์
กลุ่มโรงสี ขา้ วชุมชน
กลุ่มผลิตนํ้าพริ ก
กลุ่มประดิษฐ์กรรม
กลุ่มแปรรู ปผลไม้
กลุ่มปลูกผักกุ๊ยฉ่าย
กลุ่มแปรรู ปอาหาร
กลุ่มปลูกกล้วยไม้
กลุ่มผลิตกิ่งพันธุ์มะม่วง

ตําบล
บางรักพัฒนา
บางรักพัฒนา
บางรักพัฒนา
บางบัวทอง
บางคูรัด
บางขุนกอง
บางขุนกอง
บางขุนกอง
ราษฎร์นิยม
ไทรใหญ่
ไทรใหญ่
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ทวีวฒั นา
ทวีวฒั นา
ทวีวฒั นา
คลองขวาง
ขุนศรี

ที่มา: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี (2547)

อําเภอ
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางกรวย
บางกรวย
บางกรวย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย

121
ตารางภาคผนวกที่ 4 รายชื่อวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนนทบุรีที่ได้รับการอนุมตั ิการจดทะเบียน
ลําดับ

ชื่อวิสาหกิจชุมชน

ที่ต้ งั

วิสาหกิจชุ มชนทีไ่ ด้ รับอนุมตั ิการจดทะเบียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

วิสาหกิจชุมชนไร่ นาสวนผสมและฟาร์มค้าปลีกกรุ๊ ป
วิสาหกิจชุมชนแปรรู ปอาหารแม่บา้ นร่ วมใจบางเลน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรตําบลบางขนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรตําบลบางขุนกองหมู่ 1
วิสาหกิจชุมชนตําบลบางบัวทอง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านหนองบัว
วิสาหกิจชุมชนน้องพี่ดินไทย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรและสภต.ปลายบาง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรคลองม่อมแช่ม
วิสาหกิจชุมชนไร่ นาสวนผสมปลายคลองบางคูรัด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยุวเกษตรกรตําบลบางรักน้อย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นอรุ ณรัตน์หตั ถศิลป์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูป้ ลูกบอนสี และไม้ประดับกระถาง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นปลาร้าไทย
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริ มและผลิตพันธุ์ขา้ วชุมชนบ้านคลองฝรั่ง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นคลองฝรั่ง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาหมอน
วิสาหกิจชุมชนแปรรู ปผลผลิตการเกษตร
วิสาหกิจชุมชนผาบาติกและดอกไม้ใยบัว
วิสาหกิจชุมชนขนมไทย
วิสาหกิจชุมชนข้าวหมาก
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวชุมชนตําบลบางคูรัด

หมู่ 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
หมู่ 5 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
หมู่ 1 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
หมู่ 12 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
หมู่ 5 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี
หมู่ 2 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี
หมู่ 1 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
หมู่ 4 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
หมู่ 1 ต. บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
หมู่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี
หมู่ 8 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
หมู่ 6 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
หมู่ 4 ต.ทวีวฒั นา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
หมู่ 7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
หมู่ 7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
หมู่ 3 ต.ราษฎร์ นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
หมู่ 3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หมู่ 3 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
หมู่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
หมู่ 3 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
หมู่ 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
หมู่ 6 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

122
ตารางภาคผนวกที่ 4 (ต่อ)
ลําดับ

ชื่อวิสาหกิจชุมชน

ที่ต้ งั

วิสาหกิจชุมชนทีไ่ ด้ รออนุมัตกิ ารจดทะเบียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

วิสาหกิจชุมชนไร่ นาสวนผสมและฟาร์มค้าปลีกกรุ๊ ป
วิสาหกิจชุมชนแปรรู ปอาหารแม่บา้ นร่ วมใจบางเลน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรตําบลบางขนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรตําบลบางขุนกองหมู่ 1
วิสาหกิจชุมชนตําบลบางบัวทอง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านหนองบัว
วิสาหกิจชุมชนน้องพี่ดินไทย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรและสภต.ปลายบาง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรคลองม่อมแช่ม
วิสาหกิจชุมชนไร่ นาสวนผสมปลายคลองบางคูรัด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยุวเกษตรกรตําบลบางรักน้อย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นอรุ ณรัตน์หตั ถศิลป์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูป้ ลูกบอนสี และไม้ประดับกระถาง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นปลาร้าไทย
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริ มและผลิตพันธุ์ขา้ วชุมชนบ้านคลองฝรั่ง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นคลองฝรั่ง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาหมอน

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี(2549)

หมู่ 9
หมู่ 1
หมู่ 5
หมู่ 1
หมู่ 12
หมู่ 5
หมู่ 2
หมู่ 1
หมู่ 4
หมู่ 1
หมู่ 3
หมู่ 8
หมู่ 6
หมู่ 4
หมู่ 7
หมู่ 7
หมู่ 3

ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี
ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี
ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ต. บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี
ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ต.ทวีวฒั นา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ต.ราษฎร์ นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
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ภาคผนวก ข
สรุปงบดุลชุ มนุมสหกรณ์ นนทบุรี จํากัด
ประจําปี 2546 – 2549
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ตารางภาคผนวกที่ 5 สรุ ปงบดุลชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากัด ประจําปี 2546 – 2549
รายละเอียด
สิ นทรัพย์
1.สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1.2 เงินฝากสหกรณ์อื่นๆ
1.3 เงินลงทุนศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ
1.4 ลูกหนี้เงินให้กรู้ ะยะสั้น
1.5 ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับ
1.6 วัสดุคงเหลือ
1.7 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
2. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
2.1 เงินลงทุนระยะยาว
2.2 เงินให้กรู้ ะยะยาว
2.3 เครื่ องใช้สาํ นักงาน-สุ ทธิ
2.4 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หนุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
3. หนีส้ ิ นหมุนเวียน
3.1 เงินรับฝาก
3.2 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
4. หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
4.1 เงินโครงการสหกรณ์กา้ วไกลสานสายใย
สู่ โรงเรี ยน
4.2 เงินประชุมเชิงปฏิบตั ิการการ
บริ หารธุรกิจการตลาด

2546

2547

2548

2549

145,175.85

1,511,219.00

1,552,369.02

1,039,800.10

43,066,175.75

63,741,653.93

74,498,921.14

57,351,982.76

0.00

1,114,960.00

49,060.00

0.00

0.00

2,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

4,610.50

0.00

0.00

635.28

534.24

0.00

0.00

205,203.23

69,833.30

460,718.12

499,703.43

43,417,190.11

68,942,810.97

76,561,068.28

60,391,486.29

415,400.00

259,000.00

259,000.00

259,000.00

0.00

0.00

0.00

3,500,000.00

79,615.72

67,031.99

52,054.19

21,251,.93

0.00

7,500.00

7,500

7,500

495,015.72

333,531.99

318,554.19

3,787,751.93

43,912,205.83

69,276,342.96

76,879,622.47

64,179,238.22

41,859,696.23

67,516,117.54

74,097,460.36

60,591,736.95

524,885.07

1,438.13

13,979.17

5,839.71

42,384,581.30

67,517,555.67

74,111,439.53

60,597,576.66

10,500.00

6,000.00

15,000.00

10,500.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00
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รวมหนีส้ ิ น

42,399,081.30

67,523,555.67

74,126,439.53

60,608,076.66
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ตารางภาคผนวกที่ 5 (ต่อ)
รายละเอียด
5.ทุนของสหกรณ์
5.1 ทุนเรื อนหุน้ (มูลค้าหุ น้ ละ 100 บาท)
หุน้ ที่ชาํ ระเต็มมูลค่าแล้ว
5.2 ทุนสํารอง
5.3 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และ
อื่นๆ
5.4 กําไรสุ ทธิประจําปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนีส้ ิ นและทุนของสหกรณ์

2546

2547

2548

2549

339,200.00

363,300.00

430,900.00

451,900.00

874,840.14

933,105.89

1,053,965.84

1,616,596.69

153,181.45

177,224.45

298,124.45

614,377.00

145,902.89

279,156.95

972,192.65

888,287.87

1,513,124.48

1,752,787.29

2,753,182.94

3,571,161.56

43,912,205.78

69,276,342.96

76,879,622.47

64,179,238.22

