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คํานํา
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต เป็ นโครงการต่อยอด
จากผลการศึกษาวิจยั แนวทางการพัฒนาเครื อข่ายกลุ่ม/องค์กรชุมชนในเขตพื้นที่นาํ ร่ อง 9 จังหวัด
ซึ่งได้ดาํ เนินการไปแล้วระหว่างปี 2546 – 2547 และได้ขยายผลไปในเขตพื้นที่ 36 จังหวัด ในปี
2548 - 2549 เพื่อเป็ นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ในการพัฒนาและส่ งเสริ มขบวนการ
สหกรณ์ให้เกิดความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนา และสร้างประสบการณ์
เพื่อการพึ่งพาตนเองและสร้างเครื อข่ายร่ วมในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อพัฒนาครอบครัว ชุมชน
และสังคมให้เข้มแข็ง
คณะผูศ้ ึกษาวิจยั ได้รับความร่ วมมือจากส่ วนราชการจังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชนและชุมชน
ในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การแก้ไขปัญหาความยากจน การหนุนเสริ มและสร้างพลังใน
การพัฒนา ขบวนการสหกรณ์ พร้อมทั้งได้สร้างแนวร่ วมชุมชน “ทีมมุกอันดา” ซึ่ งเป็ นอาสาสมัคร
ภาคประชาชนที่ดาํ เนินกิจกรรมสหกรณ์ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร่ วมเป็ นแกนผูน้ าํ ในการ
ปลุกกระแสการพัฒนาและการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการสร้างเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์เพือ่ การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นร่ วมกันให้ยงั่ ยืน จึงเป็ นก้าวสําคัญของการสร้างขบวนการสหกรณ์ของชุมชน โดย
ชุมชนและเพือ่ ชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างพลังชุมชนในการเก็บออม และการ
ประกอบการเครื อข่ายธุรกิจชุมชนเพื่อรักษาประโยชน์ร่วมของชุมชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ร่ วมกัน คณะผูศ้ ึกษาวิจยั ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครู อาจารย์ ส่ วนราชการ สมาคม กลุ่ม/องค์กรชุมชนใน
พื้นที่จงั หวัดภูเก็ตและทุกภาคส่ วนของสังคม ที่ได้เปิ ดโอกาสให้ทีมวิจยั ได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การศึกษาและหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าผลงานชิ้นนี้
จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชนต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ขบวนการสหกรณ์ในการวางรากฐานความมัน่ คงและ
พัฒนาชาติไทยให้เจริ ญสื บไป

นายพรหมโชติ ไตรเวช
หัวหน้าคณะผูว้ ิจยั ขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต เป็ นโครงการ
ต่อยอดจากผลการศึกษาวิจยั การพัฒนาเครื อข่ายกลุ่ม/องค์กรชุมชนในเขตพื้นที่นาํ ร่ อง 9 จังหวัด ซึ่งได้
ดําเนินการไปแล้วระหว่างปี 2546 – 2547 และได้ขยายผลไปในเขตพื้นที่ 36 จังหวัด ในปี 2548 2549 เพื่อเป็ นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ในการพัฒนาและส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์ให้
เกิดความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสร้างเสริ มประสบการณ์เพือ่ การพึ่งพาตนเอง
และสร้างเครื อข่ายร่ วมในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง
จังหวัดภูเก็ต มีสภาพพื้นที่เป็ นเกาะ มีเกาะบริ วารกว่า 34 เกาะ ประชาชนส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพการเกษตร และอุตสาหกรรมบริ การ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม รถเช่า ร้านอาหาร โดยรัฐบาล
ได้ส่งเสริ มกิจการสหกรณ์ร้านค้า มาตั้งแต่ปี 2518 การดําเนินงานส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์ที่ผา่ นมาจะมี
การจัดตั้งสหกรณ์ประเภท สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง และสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็ นหลัก ต่อมา
จํานวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มส่ วนใหญ่มีจาํ นวนน้อย ไม่กระจายตัว เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจส่ วน
ใหญ่เป็ นของภาคเอกชน ประชาชนที่ทาํ การเกษตรส่ วนใหญ่จะนิยมการขายที่ดิน หรื อนํามาใช้
ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวมาก กว่าทําการเกษตร ทําให้สมาชิกเกษตรกรมีลดน้อยลง ส่ วนกิจการ
สหกรณ์ที่เป็ นในรู ปแบบของการบริ การ กลับได้รับความสนใจจากประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง ดังจะ
เห็นได้จากการเพิ่มของสหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยในปี 2548 มีการจดทะเบียน
สหกรณ์ จํานวน 43 สหกรณ์ และที่เป็ นวิสาหกิจชุมชนและที่ไม่เป็ นนิติบุคคลกว่า 100 องค์กร
นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มสิ นค้า OTOP และเครื อข่ายชุมชนที่ประกอบการธุรกิจชุมชน
คณะวิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตการศึกษา และกลุ่มเป้ าหมายการศึกษาขบวนการสหกรณ์
ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต 2 ประเภท ได้แก่ ขบวนการสหกรณ์ที่จดทะเบียนและได้รับการรับรองจากทาง
ราชการ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ประเภทต่างๆ สหกรณ์เครดิตยูเนียน และขบวนการสหกรณ์ที่
เกิดขึ้นจากความคิดริ เริ่ มและดําเนินการโดยภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่ม
อาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสิ นค้า OTOP กลุ่มกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง กลุ่มธุรกิจชุมชนเพือ่ เพื่อ
การท่องเที่ยว และเครื อข่ายองค์กรชุมชนระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีความหลากหลายในรู ปแบบ
กิจกรรม ที่ปฎิบตั ิการอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต ที่เข้ามาร่ วมในขบวนการสหกรณ์ เป็ นการศึกษาและ
พัฒนาผูน้ าํ กลุ่มองค์กรในลักษณะของการสร้างอุดมการณ์ คุณค่าของสหกรณ์ ให้เกิดความตระหนักถึง
ความร่ วมมือช่วยเหลือ และการเข้ามามีส่วนร่ วมในการหนุนเสริ มพัฒนาศักยภาพของผูน้ าํ กลุ่มองค์กร
ตลอดจน การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือและปรับกระบวนทัศน์ วิธีคิดเชิงบูรณาการ ให้มีความพร้อม
ในการบริ หารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็งและเกิดความก้าวหน้าในขบวนการสหกรณ์สู่ สงั คมไทย
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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จากการศึกษาวิเคราะห์ และเข้าไปมีส่วนร่ วมในการกระตุน้ สนับสนุน ส่ งเสริ มและ
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและขบวนการสหกรณ์ภาคประชาชน พบว่าสมาชิก
ส่ วนใหญ่มีพ้นื ฐานความคิดต้องการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้านการเงิน สวัสดิการและการปัน
ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมอบความไว้วางใจให้กบั คณะกรรมการ โดยมีหน่วยงานราชการที่เป็ น
กลางเป็ นที่ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา ตรวจสอบ และให้การหนุนเสริ มในส่ วนที่เกินขีดความสามารถ
โดยทีมวิจยั ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้างแกนนําชุมชน ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ที่เรี ยกว่า
“กลุ่มมุกดันดา”
ซึ่งได้รับการฝึ กอบรมการพัฒนาขบวนการสหกรณ์จากเจ้าหน้าที่ให้มีความรู ้
ความสามารถในการเป็ นวิทยากรกระบวนการ การจัดทําบัญชี การแก้ไขปัญหาความยากจน การ
ส่ งเสริ มการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก นอกจากนี้ยงั ส่ งเสริ มให้ชุมชนได้เกิดการเรี ยนรู ้ใน
การพึ่งพาและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างองค์กรสหกรณ์ภายในจังหวัดที่มีประเภทแตกต่างกัน
และระหว่างจังหวัด เพื่อให้เกิดการเปรี ยบเทียบและประสบการณ์มาปรับใช้ในการบริ หารจัดการ
กลุ่มของตนให้มีความเจริ ญก้าวหน้า
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย และเครื อข่าย
พันธมิตรสหกรณ์ทวั่ ประเทศ จัดงานวันเครดิตสากล ขึ้นที่จงั หวัดภูเก็ตเมื่อเดือนธันวาคม 2549 มี
เครื อข่ายจากทัว่ ประเทศมาร่ วมกว่า 13,000 คน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน การสร้างผูน้ าํ อาชีพก้าวหน้าและศูนย์ถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่
ชุมชน นอกจากนี้ คณะวิจยั ยังได้ส่งเสริ มการจัดการธุรกิจเครื อข่าย การตลาดตัดเย็บเสื้ อผ้าภูเก็ต –
ปั ตตานี การส่ งเสริ มธุรกิจบริ การขนส่ ง การโรงแรม การจําหน่ายสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP หมู่บา้ นเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ควบคู่กบั การหนุนเสริ มให้เยาวชนที่จบการศึกษา ได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการสหกรณ์และการประกอบการเครื อข่ายธุรกิจสหกรณ์
โดยชุมนุม
สหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต ได้เป็ นแกนนําในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่มสหกรณ์ มีการ
รณรงค์การขยายสมาชิก และการเสริ มความรู ้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล
ในการเก็บออม การสหกรณ์ในโรงเรี ยน การรณรงค์บริ โภคสิ นค้าชุมชน การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในกลุ่มคนที่ดอ้ ยโอกาส และการส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์ในสถานบันอุดมศึกษาและในภาค
ประกอบการธุรกิจเอกชน เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์อยูใ่ นกระแสเลือดของการพัฒนาสังคมไทยให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจชุมชนที่มนั่ คง และมีสิ่งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
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บทนํา
1. ความเป็ นมาและปัญหาในการวิจัย
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต เป็ นโครงการ
ต่อยอดจากผลการศึกษาวิจยั แนวทางการพัฒนาเครื อข่ายกลุ่ม/องค์กรชุมชนในเขตพื้นที่นาํ ร่ อง 9
จังหวัด ซึ่งได้ดาํ เนินการไปแล้วระหว่างปี 2546 – 2547 และได้ขยายผลไปในเขตพื้นที่ 36 จังหวัด
ในปี 2548 - 2549 เพือ่ เป็ นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ในการพัฒนาและส่ งเสริ ม
ขบวนการสหกรณ์ให้เกิดความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ไปสู่เป้ าหมายของอุดมการณ์สหกรณ์ในที่สุด
เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนา และสร้างประสบการณ์การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองและสร้าง
เครื อข่ายร่ วมในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมในที่สุด
จังหวัดภูเก็ต เป็ นจังหวัดที่มีสภาพเป็ นเกาะ
ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตร และอุตสาหกรรมบริ การ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม รถเช่า ร้านอาหาร เนื่องจากในปัจจุบนั รัฐบาล
ได้ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ นหลักในพื้นที่อนั ดามัน โดยมีจงั หวัดภูเก็ตเป็ นฐานรองรับการท่องเที่ยวทาง
ทะเลแถบอันดามัน ดังนั้น การส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์ จึงมีลกั ษณะเติบโตแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยในปี
2548 มีการจดทะเบียนสหกรณ์ จํานวน 43 สหกรณ์ และที่เป็ นวิสาหกิจชุมชนและที่ไม่เป็ นนิติบุคคล
กว่า 100 องค์กร นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มสิ นค้า OTOP และเครื อข่ายชุมชนที่ประกอบการธุรกิจชุมชน ซึ่ง
เกิดจากการจัดตั้งจากนโยบายของรัฐและข้าราชการ โดยกลุ่มต่างๆเหล่านี้ จะมีบทบาทและกิจกรรมใน
หลายด้าน ประกอบด้วย
1. การส่ งเสริ มการรับสมาชิกใหม่
2. การให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก และการประชาสัมพันธ์
3. การแนะนําส่ งเสริ มการระดมทุนในกลุ่ม
4. การสร้างเครื อข่ายธุรกรรม และความร่ วมมือระหว่างกัน
5. การรวบรวมผลผลิต การแปรรู ปและการจําหน่าย
6. การตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินและการชําระหนี้
การดําเนินงานส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์ที่ผา่ นมาจะมีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภท สหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์ประมง และสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็ นหลัก ต่อมาจํานวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มส่ วน
ใหญ่มีจาํ นวนน้อย ไม่กระจายตัว เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจส่ วนใหญ่เป็ นของภาคเอกชน ประชาชน
ที่ทาํ การเกษตรส่ วนใหญ่จะนิยมการขายที่ดิน
หรื อนํามาใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวมากกว่าทํา
การเกษตร ทําให้สมาชิกเกษตรกรมีลดน้อยลง แต่ในทางตรงกันข้าม กิจการสหกรณ์ที่เป็ นในรู ปแบบ
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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ของการบริ การ กลับได้รับความสนใจจากประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง และธุรกิจบริ การมากขึ้น ดังจะเห็น
ได้จากการเพิม่ ของสหกรณ์บริ การ สหกรณ์เครดิตยูเนียน และสหกรณ์ออมทรัพย์ และมีแนวโน้มที่จะมี
การขอจัดตั้งสหกรณ์ และเครื อข่ายองค์กรชุมชนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก ประชาชนเริ่ มสนใจในเรื่ องของ
สิ ทธิประโยชน์ส่วนรวม และการแบ่งปั น เกื้อหนุนกันมากขึ้น โดยภาคเอกชนเริ่ มให้ความสนใจจัดตั้ง
สหกรณ์ในธุรกิจบริ การของตนเอง เพื่อให้สมาชิกและพนักงาน ได้มีความจงรักภักดี และเกิดสวัสดิการ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกและครอบครัว นอกจากนี้ยงั มีเงินทุนช่วยเหลือต่างสหกรณ์ที่มีความต้องการ
ที่จะใช้เงินทุนในการขยายกิจการและช่วยเหลือสมาชิกได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงมุ่งเน้นที่จะ
ศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชน
เพื่อนํามาเป็ นข้อมูลในการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ และประเมินความสนใจของกลุ่ม เครื อข่ายสหกรณ์ เพื่อแสวงหาศักยภาพ รู ปแบบ เครื อข่ายของ
กลุ่ม/องค์กรต่างๆ เพื่อนําไปสู่ การศึกษาหารู ปแบบและกระบวนการในหารวิเคราะห์ และกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในภาวะของความเป็ นจริ ง โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบ
มีส่วนร่ วม และการเข้าฝังตัวศึกษา เรี ยนรู ้ และร่ วมปฏิบตั ิงานของทีมวิจยั เพื่อศึกษารู ปแบบและ
กระบวนการในการเชื่อมโยงเครื อข่าย/กลุ่ม องค์กรที่จะเสริ มสร้างความร่ วมมือให้เกิดประโยชน์สุขซึ่ง
กันและกัน
2. กรอบแนวทางการศึกษาและเป้าหมายหลัก
กรอบแนวทางการศึกษา และกลุ่มเป้ าหมายการศึกษาขบวนการสหกรณ์ ในเขตพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต มีกลุ่มเป้ าหมายหลัก 2 ประการ ได้แก่ ขบวนการสหกรณ์ที่มีการจดทะเบียนและได้รับการ
รับรองจากทางราชการ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ประเภทต่างๆ สหกรณ์เครดิตยูเนียนและ
ขบวนการสหกรณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดริ เริ่ มและดําเนินการโดยภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสิ นค้า OTOP กลุ่มกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง กลุ่ม
ธุรกิจชุมชนเพือ่ เพื่อการท่องเที่ยว และเครื อข่ายองค์กรชุมชนระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีความ
หลากหลายในรู ปแบบกิจกรรม ที่ปฎิบตั ิการอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต ที่เข้ามาร่ วมในขบวนการ
สหกรณ์
กระบวนการศึกษาวิจัย
กระบวนการศึกษาวิจยั จะมุ่งการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการไปที่องค์ประกอบสําคัญ 3 ส่ วน
ได้แก่
ส่ วนแรก เป็ นการศึกษาและพัฒนาผูน้ าํ กลุ่มองค์กรในลักษณะของการสร้างอุดมการณ์
คุณค่าของสหกรณ์ ให้เกิดความตระหนักถึงความร่ วมมือช่วยเหลือ และการเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
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พัฒนาศักยภาพของผูน้ าํ กลุ่มองค์กร ตลอดจน การปรับกระบวนทัศน์ วิธีคิดเชิงบูรณาการ ให้มีความ
พร้อมในการบริ หารจัดการองค์กร
ส่ วนทีส่ อง เป็ นการหนุนเสริ มการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เกิดกระบวนการการมี
ส่ วนร่ วมของทุกฝ่ าย ได้แก่ ภาคประชาชนและหน่วยงานส่ งเสริ มทั้งภาคราชการ เอกชน ในการ
ดําเนินของกลุ่ม/องค์กร ที่คาํ นึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ส่ วนทีส่ าม เป็ นการสร้างพลังการเชื่อมโยงเครื อข่าย พันธมิตรในระหว่างกลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในพื้นที่ และองค์กรหนุนเสริ ม เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของขบวนการ
กลุ่ม/องค์กรให้มีความเข้มแข็ง ก้าวหน้าเกิดผลประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและชุมชนส่ วนร่ วม
การศึกษาวิจยั ของทีมวิจยั ได้กาํ หนดกรอบการศึกษา ในการเสริ มสร้างความเข็มแข็ง
และความเชื่อมัน่ ให้กบั กลุ่ม/องค์กร ชุมชน ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ด้วยวิธีที่หลากหลาย ที่
เหมาะสม ตามสภาวะทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมจะมีผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถ ในการ
ดําเนินกิจการของขบวนการสหกรณ์ให้สามารถพึ่งพาตนเอง และแก้ไขปัญหาความยากจน เพือ่
ยกระดับฐานะความเป็ นอยู่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในที่สุด
3. วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินงาน ตลอดจน
ความร่ วมมือระหว่างกันของกลุ่ม/องค์กรชุมชน ในพื้นที่จงั หวัดภูเก็ตที่เป็ นทั้ง
สหกรณ์ที่จดทะเบียน และที่ไม่ได้จดทะเบียน และประเมินความสนใจในการ
พัฒนาความร่ วมมือระหว่างกันของกลุ่ม/องค์กรประชาชน
2. เพื่อศึกษารู ปแบบและกระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ การเสริ มสร้างเครื อข่าย
พันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กร ประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
เพื่อให้เกิดการหนุนเสริ ม การพัฒนาศักยภาพ คนและองค์กรในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน และการพัฒนาประสิ ทธิภาพเพื่อความยัง่ ยืนของกลุ่ม/องค์กร
3. เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การเชื่อมโยงเครื อข่ายขบวนการพัฒนาเครื อข่าย
พันธมิตรที่เป็ นสหกรณ์ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนและองค์กรอื่นๆใน
พื้นที่จงั หวัดภูเก็ต และการสร้างพลังในการพัฒนาเครื อข่ายชุมชนที่เกิดขึ้นให้
เข้มแข็งมัน่ คงและยัง่ ยืน
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4. การดําเนินงานกิจกรรม มุ่งเน้ น
1. การสร้างขบวนการเรี ยนรู ้ โดยให้กลุ่ม/สหกรณ์ประเมินตนเอง เพื่อให้รู้จกั ตนเอง
ศักยภาพชุมชนและเครื อข่ายความร่ วมมือ ในการนําไปสู่การแก้ไขปั ญหาความ
ยากจน และการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืน
2. สนับสนุนให้เกิดการสร้างเครื อข่ายพันธมิตรในพื้นที่จงั หวัด เพื่อไปหนุนเสริ ม
ขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
3. การศึกษาขบวนการและผลลัพธ์ (Result) ที่เกิดขึ้นจากขบวนการเรี ยนรู ้และการ
พัฒนาเครื อข่ายพันธมิตรในเขตพื้นที่จงั หวัด
5. การดําเนินงานศึกษาวิจัย
1. การร่ วมประชุมเวที/สรุ ปสังเคราะห์บทเรี ยนจากชุดโครงการวิจยั 9 จังหวัด และ
ประสบการณ์เดิมจากการเข้าร่ วมส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์
2. การเข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการสําหรับทีมวิจยั /ผูเ้ กี่ยวข้อง
3. การดําเนินงานศึกษาวิจยั
3.1 การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์ กลุ่ม/
องค์กร ชุมชนในพื้นที่จงั หวัด
3.2 การตรวจสอบข้อมูลคนจน ที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์หรื อกลุ่มองค์กรใน
พื้นที่จงั หวัด
3.3 การจัดเวทีสร้างความเข้าใจ ระหว่างผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรและสมาชิก ในการ
เสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ในการดําเนินงานขององค์กรและการเชื่อมโยง
เครื อข่าย
3.4 การร่ วมเสนอกรอบทิศทาง การดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชน
3.5 ความสนับสนุนการสร้างพันธมิตร/การเชื่อมโยงเครื อข่าย
4. การร่ วมประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ทีมประสานงานส่ วนกลางกับภาคี พันธมิตร
5. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสรุ ปบทเรี ยน
6. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รูปแบบ แนวทางกลยุทธ์ และเทคนิควิธีการที่เหมาะสม
ในการปรับนําไปใช้พฒั นาขบวนการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง เกิดเครื อข่ายพันธมิตรและพึ่งพา
ตนเองได้ในที่สุด
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6. ระเบียบวิธีวจิ ัยและกรอบแนวคิด ระยะเวลาการศึกษาวิจัย ชุ ดโครงการ
การศึกษาวิจยั ชุดโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต เป็ นการจัด
เวทีเรี ยนรู ้ และสังเคราะห์บทเรี ยนการเชื่อมโยงเครื อข่ายสหกรณ์ และกลุ่ม/องค์กรประชาชนใน
โดยกําหนดกลุ่มเป้ าหมายเป็ นสหกรณ์ที่จดทะเบียนและที่ไม่ได้จดทะเบียนที่
พื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
สมัครใจเข้าร่ วมการศึกษาเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยทีมวิจยั จะสร้างทีมและจัดทําเป้ าหมาย แผนการ
ดําเนินงาน และสร้างทีมปฏิบตั ิงานสนาม ที่เป็ นสมาชิกขบวนการสหกรณ์ในชุมชน เพื่อให้เกิดความ
ใกล้ชิดสัมพันธ์กนั และมีการประชุมปฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการสังเคราะห์สรุ ป
บทเรี ยนในการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มองค์กรชุมชนในการปฏิบตั ิงานและสร้าง
เครื อข่าย กิจกรรมร่ วมกัน เพื่อค้นหารู ปแบบ แนวทาง กลยุทธ์ เทคนิควิธีการในส่ งเสริ มขนวน
การสหกรณ์ที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ต่อไป โดยได้กาํ หนดการดําเนินงานการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Researce) แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มองค์กร
ประชาชนในเขตพื้นที่ โดยการสํารวจเอกสาร การสํารวจเชิงปริ มาณ การสัมภาษณ์ การสื บค้นหา
ข้อมูลที่สนใจในโครงการ แล้วจัดเวทีการสร้างความเข้าใจแบบมีส่วนร่ วม แยกเป็ นกลุ่มย่อย
ประกอบด้วย กลุ่มสหกรณ์ผผู ้ ลิต กลุ่มสหกรณ์ผใู ้ ห้บริ การ สหกรณ์เครดิตยูเนียน และกลุ่มอื่นๆ
ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสตรี แม่บา้ น กองทุนหมู่บา้ น หมู่บา้ น SML
โดยใช้รูปแบบการระดมความคิดแบบมีส่วนร่ วม (Mind Mapping) โดยจําแนกออกเป็ นกิจกรรม
ระยะเวลา 3 เดือน ได้แก่
- ขั้นการเตรี ยมการวิจยั ได้แก่ การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสาร อินเตอร์เน็ต การเตรี ยม
บุคคลากร วิทยากร พื้นที่ เครื่ องมือ กลุ่มเป้ าหมาย ใช้ระยะเวลา 1 เดือน
- ขั้นการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน ใช้ระยะเวลา 1 เดือน
- ขั้นการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ใช้ระยะเวลา 1 เดือน
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบข้อมูลคนจน ที่จดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มองค์กร
ชุมชนในเขตพื้นที่ ตามนโยบายของผูใ้ ห้การสนับสนุนโครงการ และเพื่อต้องการศึกษาข้อเท็จจริ ง
เพื่อเป็ นองค์ประกอบในการส่ งเสริ มบทบาทในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
จําแนกออกเป็ น
กิจกรรม ระยะเวลา 2 เดือน ได้แก่
- ขั้นการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน ที่จดทะเบียนคนยากจนกับกระทรวงมหาดไทย โดยมี
สํานักงานจังหวัดภูเก็ตเป็ นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด นอกจากนี้ ยังเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด พาณิ ชย์จงั หวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และที่วา่
การอําเภอทั้ง 3 อําเภอ เพือ่ นํามาวิเคราะห์ และแยกแยกรายละเอียดการให้การสนับสนุนโครงการ
ในกลุ่มที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ระยะเวลา 1 เดือน
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- ขั้นการรวมรวมข้อมูลและการประเมินผลการให้ความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน และการศึกษาเป็ นกรณี เฉพาะรายเพื่อนํามาประกอบในการจัดทํารายงาน ระยะเวลา 1 เดือน
ขั้นตอนที่ 3 การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การพัฒนาขบวนการสหกรณ์และการเชื่อม
โยงเครื อข่าย เป็ นการจัดกระบวนการดําเนินกิจกรรม ในการศึกษารู ปแบบ/กระบวนการใน
การศึกษาวิเคราะห์ การกําหนดทิศทางและการสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่ม/องค์กรชุมชนในจังหวัด
ภูเก็ต โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม (SWOT Analysis) การใช้เทคนิคการระดม
ความคิดสร้างสรรค์ (AIC : Appreciation Influence Control) และการใช้เทคนิคต้นไม้ปัญญา
ระยะเวลา 6 เดือน ประกอบด้วย
- ขั้นการเตรี ยมการ
โดยการจัดประชุมและการประสานความร่ วมมือกับชุมชน
ระยะเวลา 1 เดือน
- ขั้นการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ในแต่ละกลุ่ม/องค์กรที่สนใจเข้าร่ วมโครงการ
ระยะเวลา 2 เดือน
- ขั้นการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ในแต่ละกลุ่ม/องค์กรที่สนใจเข้าร่ วมโครงการ เพื่อ
ค้นหารู ปแบบ กระบวนการในการดําเนินงานเชื่อมโยงเครื อข่าย ระยะเวลา 3
เดือน
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาทดลอง การกระตุน้ สนับสุ นนการสร้างพันธมิตร และการเชื่อมโยง
เครื อข่ายๆไปสู่การปฏิบตั ิ ระยะเวลา 2 เดือน
ขั้นตอนที่ 5 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขบวนการ
สหกรณ์ พร้อมจัดทํารายงานสรุ ปผลการดําเนินงานและการจัดทํารู ปเล่มเสนอ ระยะเวลา 1 เดือน

จุดเริ่ มต้ น ทีต่ ้ องตรึ กตรอง.......ของทีมวิจยั ขบวนการสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด ภูเก็ต
ไม่ เริ่ ม จากตัวเรา

ให้ เริ่ ม จากชุมชน
ไม่ มัวเมา สร้ างปัญหา 
ให้ ชื่นชม คนสร้ างสรรค์
ไม่ สร้ างแบลน แคลงศรั ทธา 
ให้ เกือ้ หนุน ทุนต่ อกัน
ไม่ แสวงหา แต่ ผลงาน 
ให้ กล้ าฝัน และทําจริ ง
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

15

กรอบแนวคิด การจัดเวทีเรียนรู้การสั งเคราะห์ บทเรียนการเชื่อมโยงเครือข่ ายสหกรณ์
จัดเวทีเรียนรู้สังเคราะห์ บทเรียน การเชื่อมโยงเครือข่ าย
สหกรณ์ และกลุ่ม/องค์ กรประชาชน ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต

กําหนดกลุ่มเป้ าหมาย
สหกรณ์
3
ประเภท
เครื อข่าย
3
เครื อข่าย
กลุ่ม/องค์กรชุมชน 3 กลุ่ม

ประสาน/ติดตามสนับสนุน
ทีมประสานงาน

การสังเคราะห์
ศักยภาพของสหกรณ์
กลุ่มองค์กรชุมชนในการแก้ปัญหา
ความยากจนและการมีส่วนร่ วมใน
สังคม

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ทีมวิจยั และผูเ้ กี่ยวข้อง

ทีมวิจยั
การสร้างทีมงานวิจยั
การจัดทําเป้ าหมาย
แผนการดําเนินงาน
การปฏิบตั ิงานภาคสนาม
ดําเนินงานโครงการวิจยั
เขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่ม องค์กรชุมชนในเขตพื้นที่

การตรวจสอบข้อมูลคนจนที่จดทะเบียนของสมาชิก
สหกรณ์กลุ่ม องค์กรชุมชนในเขตพื้นที่

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์และการเชื่อมโยงเครื อข่าย
การศึกษารู ปแบบ
แนวทางกลยุทธ์ เทคนิควิธี ใน
การส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์

กระตุน้ /สนับสนุนการสร้างพันธมิตรและการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขบวนการสหกรณ์

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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แผนปฏิบตั ิงานของโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
ระยะที่ 1 การเตรียมการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
กิจกรรมที่ 1 การเตรี ยมการ
รู ปแบบ
การศึกษาค้นคว้า ทบทวน
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ม/องค์กรในพื้นที่ ส่ วนราชการและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ระยะเวลา
1 เดือน
ผูร้ ับผิดชอบ
คณะวิจยั
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เกิดความเข้าใจเบื้องต้นกับหน่วยงาน กลุ่ม/องค์กรชุมชนในพื้นที่
- ทราบข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับกลุ่ม/องค์กรชุมชนและหน่วยงาน
ของรัฐที่ให้การสนับสนุน ส่ งเสริ ม
- ได้ทีมปฏิบตั ิงานผูช้ ่วยนักวิจยั ในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
กิจกรรมที่ 2 การสํารวจข้อมูลพื้นฐาน
รู ปแบบ
การสํารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเปิ ด และการนําข้อมูลเดิมมา
ศึกษาวิเคราะห์
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่
ระยะเวลาดําเนินงาน 2 เดือน
ผูร้ ับผิดชอบ
คณะวิจยั และผูช้ ่วยนักวิจยั
ขั้นตอนการดําเนินงาน - การศึกษาจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
- การสร้างเครื่ องมือ และวิธีการ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล
- การสรุ ปและจัดทํารายงานผลการศึกษาเบื้องต้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การรายงานผลการศึกษาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และประเมินความสนใจ
รู ปแบบ
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ม/องค์กรชุมชนในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

17

- กลุ่มสหกรณ์ผผู ้ ลิต
- กลุ่มสหกรณ์ผใู ้ ห้บริ การ
- กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนียน
- และกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่มสิ นค้า OTOP กองทุนหมู่บา้ น หมู่บา้ น SML
โดยใช้รูปแบบการระดมความคิดแบบมีส่วนร่ วม (Mind Mapping)
ระยะเวลาดําเนินงาน 3 เดือน
ผูร้ ับผิดชอบ
คณะผูว้ จิ ยั
ขั้นตอนการดําเนินงาน 1. การเตรี ยมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ได้แก่
สถานที่ วิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ การเดินทาง เป็ นต้น
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ มีข้นั ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
- การเล่าประสบการณ์ของผูน้ าํ ชุมชน
- การแบ่งกลุ่มนําเสนอผลการศึกษาสถานการณ์การดําเนินงาน
3 – 4 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดทําแผนที่ความคิด
- การนําเสนอแผนที่ความคิดของแต่ละกลุ่ม
- การสรุ ปโดยภาพรวมของแผนที่ความคิดทุกกลุ่ม
- การจัดลําดับความสําคัญของสถานการณ์ที่สาํ คัญ
- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน เพื่อหาแนวทางความร่ วมมือ
- การประเมินความสนใจผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมของกลุ่ม/องค์กร
ชุมชนในพื้นที่
กลุ่ม/องค์กรชุมชนในพื้นที่ แสดงความจํานงเข้าร่ วมโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลคนจน
รู ปแบบ
การศึกษาข้อมูลคนจนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในเขต
พื้นที่จงั หวัดภูเก็ต และการดําเนินงานที่ผา่ นมา
กลุ่มเป้ าหมาย
ประชาชนยากจน 8 ประเภท ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต ประกอบด้วย
1. คนเป็ นหนี้สิน
2. ยากจนไม่มีที่ทาํ กิน
3. นักศึกษาที่ตอ้ งการมีงานทํา
4. คนเร่ รอน
5. ไม่มีที่อยูอ่ าศัย
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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6. ผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมาย
7. ถูกหลอกลวง
8. กลุ่มอื่นๆ
ระยะเวลาดําเนินงาน 2 เดือน
ผูร้ ับผิดชอบ
คณะผูว้ จิ ยั
ขั้นตอนการดําเนินงาน - การศึกษาข้อมูลจากผลการสํารวจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
- การสรุ ปผลและรายงานผลการศึกษา
- การแยกประเภทคนจนที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปั ญหาความยากจน และการศึกษา
ประสบการณ์จากรู ปแบบการแก้ไขปั ญหาความยากจน
ระยะที่ 2
การวิเคราะห์ ปัญหาและกําหนดทิศทางการเชื่อมโยงเครือข่ าย
กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการกลุ่ม/องค์กรที่สนใจเข้าร่ วมโครงการ
รู ปแบบ
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่สนใจเข้าร่ วมโครงการ จําแนกเป็ นรายองค์กร
5 กลุ่มประเภทกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มผูผ้ ลิตการเกษตร กลุ่มผูใ้ ห้บริ การ
สหกรณ์เครดิตยูเนียน และกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสิ นค้า
OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ระยะเวลาดําเนินงาน 3 เดือน
ผูร้ ับผิดชอบ
คณะผูว้ จิ ยั
ขั้นตอนการดําเนินงาน 1. การเตรี ยมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่ วมกับ
ชุมชน ได้แก่ สถานที่ อาหาร ที่พกั วิทยากร เป็ นต้น
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม มีข้นั ตอนดังนี้
- การระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาภูมิหลังและความเป็ นมา
- การระดมความคิดเห็น ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย
คุกคาม
- การกําหนดแนวความคิด วิสยั ทัศน์และทิศทางร่ วมกัน
- การสร้างความเข้าใจร่ วมกัน
- การแสวงหาหนทางในการปฏิบตั ิงานสร้างเครื อข่ายร่ วมกัน

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. แผนปฏิบตั ิงาน และการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรชุมชน
2. รู ปแบบกระบวนการและการกําหนดทิศทางในการสร้างเครื อข่าย
ในการดําเนินงานร่ วมกันของกลุ่ม/องค์กรชุมชน

กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการกลุ่ม/องค์กรชุมชนที่สนใจเข้าร่ วมโครงการ เพื่อค้นหา
รู ปแบบและกระบวนการในการดําเนินงานสร้างเครื อข่ายพันธมิตรร่ วมกัน
รู ปแบบ
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
กลุ่มเป้ าหมาย
ตัวแทนกลุ่ม/องค์กรชุมชนที่สนใจเข้าร่ วมโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน
3 เดือน
ผูร้ ับผิดชอบ
คณะผูว้ จิ ยั ผูช้ ่วยนักวิจยั และส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การเตรี ยมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ได้แก่ การ
จัดสถานที่ อาหาร ที่พกั วัสดุ อุปกรณ์ และการอํานวยความสะดวก
เป็ นต้น
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ มีข้ นั ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
- ขั้นตอนการเล่าเรื่ องบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
- การสรุ ปบทเรี ยนในเบื้องต้นของการสร้างและพัฒนากลุ่ม/องค์กร
ชุมชน
- การสร้างวิสยั ทัศน์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบนั การกําหนดวิสยั ทัศน์ร่วม
- การกําหนดยุทธ์ศาสตร์ ประกอบด้วย การคิดโครงการเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ และการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
- การกําหนดแผนปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย การแบ่งกลุ่ม
ผูร้ ับผิดชอบ และการเขียนโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. แผนการดําเนินงานเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุ่ม/องค์กรชุมชน
2. รู ปแบบกระบวนการสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กร
และประชาชนและองค์กรอื่นๆในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต และ
จังหวัดใกล้เคียง
ระยะที่ 3 การทดลองนําแผนไปปฏิบตั ิจริงในสนาม
กิจกรรมที่ 1
การติดตามผลการดําเนินงาน
รู ปแบบ
การประชุมกลุ่มย่อยแบบมีส่วนร่ วม
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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กลุ่มเป้ าหมาย
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูร้ ับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวแทนกลุ่ม/องค์กรชุมชนในพื้นที่
2 เดือน
คณะผูว้ จิ ยั และทีมปฏิบตั ิงานสนาม
รายงานผลการติดตามการนําแผนไปปฏิบตั ิ

ระยะที่ 4 การประชุ มเชิงปฏิบัติการเพือ่ สรุปบทเรียน
กิจกรรมที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
รู ปแบบ
การประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้ าหมาย
ตัวแทนกลุ่ม/องค์กรชุมชนในพื้นที่
นักวิจยั ผูช้ ่วยนักวิจยั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 เดือน
ผูร้ ับผิดชอบ
คณะผูว้ จิ ยั
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รายงานผลการประเมินโครงการ
กิจกรรมที่ 2 การสรุ แปละจัดทํารายงานผลการวิจยั
รู ปแบบ
การประชุมกลุ่มย่อยและการจัดทําเอกสารรายงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 เดือน
ผูร้ ับผิดชอบ
คณะผูว้ จิ ยั
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รายงานผลงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
7. นิยามศัพท์
1. กรอบทิศทางการดําเนินงาน หมายถึง แผนการดําเนินงานของสหกรณ์ที่คาํ นึงถึง
ศักยภาพและความพร้อมตลอดจนปั จจัยสภาพแวดล้อมและเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่ วมของฝ่ าย
บริ หารจัดการสหกรณ์ในการวางแผน
2. คุณค่าสหกรณ์ หมายถึง ค่านิยมพื้นฐานของนักสหกรณ์ประกอบด้วย การพึ่งพาและ
รับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความสามัคคี สมาชิก
สหกรณ์ต้ งั มัน่ อยูใ่ นค่านิยมทางจริ ยธรรมแห่งความซื่อสัตย์ เปิ ดเผยรับผิดชอบต่อสังคมและเอื้อ
อาทรต่อผูอ้ ื่นตามแบบแผนที่สืบทอดมาจากผูร้ ิ เริ่ มการสหกรณ์
3. วิสยั ทัศน์สหกรณ์ “เป็ นระบบเครื อข่ายขององค์กรช่วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและ
สังคมหลากหลายรู ปแบบที่ตระหนักในคุณค่าของหลักและวิธีการสหกรณ์ มีการร่ วมมือกันที่จะ
พัฒนาประสิ ทธิภาพขององค์กร และเกื้อกูลต่อการสร้างความเข้มแข็งยัง่ ยืน ชุมชน สังคม ประเทศ”
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4. สหกรณ์ภาคประชาชนหรื อกลุ่ม/องค์กรประชาชน ที่เป็ นเป้ าหมายส่ วนหนึ่งในการ
วิจยั หมายถึง กลุ่ม/องค์กรประชาชน ที่สมาชิกร่ วมมือกันบนพื้นฐานความสมัครใจที่จะร่ วมกัน
บริ หาร การจัดการบนหลักการร่ วมมือกัน การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการ
แก้ไขปัญหาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมร่ วมกันอาทิ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนา
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ธนาคารหมู่บา้ น ตามแนวพระราชดําริ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี สหกรณ์
เป็ นต้น
5. เครื อข่ายคุณค่า / เครื อข่ายพันธมิตร หมายถึง เครื อข่ายความร่ วมมือที่กลุ่ม / องค์กร
ที่มีเป้ าหมายสอดคล้องร่ วมกัน เป็ นพันธมิตรร่ วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในรู ปของเครื อข่ายทาง
ธุรกิจ เครื อข่ายทางสังคม หรื อเครื อข่ายทางวิชาการ
6. การเชื่อมโยงเครื อข่าย หมายถึง การสร้างความร่ วมมือหรื อการสร้างพันธมิตร
ระหว่างกลุ่ม / องค์กร ประชาชนตั้งแต่ 2 กลุ่ม / องค์กรขึ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทํากิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างร่ วมกันอย่างจริ งใจ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดขึ้น มีการใช้
ทรัพยากรร่ วมกันอย่างจริ งใจ และได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้การที่กลุ่ม / องค์กรประชาชนจะมา
เชื่อมโยงเครื อข่ายนั้นต้องเป็ นนโยบายอย่างเป็ นทางการของกลุ่ม/องค์กรประชาชน
7. การเสริ มความเข้มแข็งของกลุ่ม / องค์กรประชาชน หมายถึง กระบวนการที่
นําไปสู่ การกําหนดแผนหรื อกรอบทิศทาง การดําเนินงานของกลุ่ม / องค์กร โดยเน้นไปที่การ
แนะนําให้ฝ่ายบริ หารจัดการของกลุ่ม / องค์กรประชาชน ได้พิจารณาสิ่ งที่เป็ นโอกาส อุปสรรค จุด
แข็งและจุดอ่อนของกลุ่ม / องค์กรของตน จากปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ( ซึ่งภาษาทางบริ หารธุรกิจ เรี ยกว่า การจัดทําแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan ) ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ หรื ออาจจะเรี ยกอย่างอื่นเพื่อให้เกิด
ความ เข้าใจที่ง่าย ผลของกระบวนการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม / องค์กรประชาชน จะช่วย
ให้กลุ่ม / องค์กรตัดสอนใจได้วา่ จะเชื่อมโยง เครื อข่ายกับใครหรื อไม่ อย่างใดและเมื่อใด

การสร้ างขบวนการสหกรณ์
จะ พัฒนาชุมชน
จะ พัฒนาสหกรณ์
จะ พัฒนาคน
จะ พัฒนาใคร

ต้ องพัฒนาที่องค์ กร
ต้ องพัฒนาที่ประชาชน
ต้ องพัฒนาที่จติ ใจ
ต้ องพัฒนาที่ตนเองก่ อน
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บทที่ 2
สถานการณ์ ขบวนการสหกรณ์ ของกลุ่ม/องค์ กรชุมชนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
สภาพทัว่ ไป พืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
ไข่ มุกอันดามัน สวรรค์ เมืองใต้ หาดทรายสี ทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่ อแช่ ม
จังหวัดภูเก็ต เป็ นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์ ความ
เป็ นที่รู้จกั ของนักเดินเรื อที่ใช้
เป็ นมาปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนบั พันปี
เส้นทางระหว่างจีนกับอินโดนีเซีย ผ่านแหลมมลายู จนกระทัง่ ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
กษัตริ ยพ์ ม่าได้ยกทัพมาตีหวั เมืองต่างๆ ทางใต้เรื่ อยมาจนถึงเมืองถลาง ขณะนั้นเจ้าเมืองถลางซึ่งถึง
แก่กรรมลง คุณหญิงจัน ภรรยาและคุณหญิงมุกน้องสาว จึงรวบรวมกําลังพลต่อสูก้ องทัพพม่าจน
แตกพ่ายไป เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2328 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช จึงทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคุณหญิงจัน เป็ นท้าวเทพกษัตรี และคุณมุกเป็ นท้าวศรี สุนทร ต่อมา
เมืองภูเก็ตได้เจริ ญเติบโตมากขึ้นจากการค้าและเหมืองแร่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 5 จึงทรงรวบรวมหัวเมืองชายเลตะวันตกเป็ น “ มณฑลภูเก็ต ” จากนั้นได้ยกเลิกมณฑล
ภูเก็ตเมื่อปี พ.ศ. 2476 และเปลี่ยนมาเป็ น “ จังหวัดภูเก็ต ”
ภูเก็ตตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกติดชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ประกอบด้วย
เกาะภูเก็ตซึ่งเป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเกาะบริ วารอีก 32 เกาะ รวมเนื้อที่ 576 ตาราง
กิโลเมตร ทางด้านทิศเหนือของเกาะ จดช่องปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสิ นและ
สะพานท้าวเทพกษัตรี ทิศใต้จดทะเลอันดามัน ทิศตะวันออกจดทะเลจังหวัดพังงา ทิศตะวันตกจด
ทะเลอันดามัน มีประชากรประมาณ 270,000 คน แบ่งการปกครองเป็ น 3 อําเภอ 16 ตําบล 103
หมู่บา้ น ประกอบด้วย อําเภอเมือง อําเภอถลาง และอําเภอกะทู ้
พื้นที่จงั หวัดภูเก็ตประมาณร้อยละ 70 เป็ นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดจากทิศเหนือถึงทิศ
ใต้รอบเกาะมีหาดทรายสวยงามและป่ าชายเลน มีฤดู 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน อุณหภูมิ 22โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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33 องศาเซลเซียส สภาพเศรษฐกิจส่ วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพธุรกิจการท่องเที่ยว และเป็ น
แหล่งที่มาของรายได้เป็ นอันดับหนึ่ง ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรมร้านอาหาร
ร้านค้าที่ระลึก และธุรกิจบริ การ นอกจากนี้มีการทําเกษตรกรรมที่สาํ คัญได้แก่ การปลุกยางพารา
มะพร้าว สัปปะรด การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ภาคอุตสาหกรรมสําคัญได้แก่ อุตสาหกรรม
แปรรู ปสิ นค้าเกษตร และอุตสาหกรรมด้านประมง
การส่ งเสริมการท่ องเทีย่ ว
จังหวัดภูเก็ต มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นเกาะขนาดใหญ่ มีเกาะบริ วารกว่า 30 เกาะ
และมีพ้นื ที่ติดต่อทางทะเลกับจังหวัดกระบี่ พังงา และประเทศข้างเคียง ทําให้มีแหล่งท่องเที่ยว
มากมาย ทําให้มีนกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จงั หวัดภูเก็ตกว่าปี ละ 4 ล้านคน สร้างรายได้ให้กบั จังหวัด
ภูเก็ตกว่า 60,000 ล้านบาท แหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แก่ หาด
ราไวย์ หาดป่ าตอง หาดกมลา หาดกะตะ- กะรน หาดในหาน แหลมพรหมเทพ เกาะบอน เกาะเข้
เกาะราชาใหญ่ – ราชาน้อย เกาะไม้ท่อน เกาะรังใหญ่ ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยว ทางทะเลที่สวยงามที่
เรี ยกว่า “ไข่มุกมุกอันดามัน” นอกจากนี้ ยังมี สิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่
อาคารแบบชิโนโปตุเกส ศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่น วัดพระทอง วัดฉลอง มัสยิด สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และงานเทศกาล ประเพณี ทอ้ งถิ่น ได้แก่ งานท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรี สุนทร งาน
ประเพณี ลอยเรื อชาวเล งานผ้อต่อ งานประเพณี ถือศีลกินผัก การแข่งขันเรื อใบชิงถ้วยพระราชทาน
และการกีฬาทางนํ้า ตลอดทั้งเทศกาลเปิ ดฤดูการท่องเที่ยว
นอกจากธรรมชาติชายหาด ทะเล และขุนเขาอันสวยงามแล้ว สิ่ งที่สาํ คัญอีกประการ
หนึ่งของการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวก็คือ อาหารและแหล่งบันเทิง โดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองทั้งคาว
หวาน ที่มีรูปแบบการปรุ งรสชาติ ที่มีเอกลักษณ์พเิ ศษ ได้แก่ หมี่ฮกเกี้ยน หมี่สวั่ ขนมจีนภูเก็ต
โอเต๊ะ โลบะ นํ้าพริ กกุง้ สด นํ้าพริ กกุง้ เสี ยบ เต้าซ้อ โอ๊ะเอ๋ ว เม็ดมะม่วงหิ มพานต์ สับปะรดภูเก็ต
สิ นค้าที่ระลึก ได้แก่ ผ้าบาติก ไข่มุก เครื่ องหนัง ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ยางพารา และอาหารทะเล
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สถานการณ์ ของกลุ่มสหกรณ์ และองค์ กรเครือข่ ายในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เป็ นเขตพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีการหลัง่ ไหลของ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริ การเข้ามาสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้เข้มแข็ง
จนทําให้การ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ นรายได้หลักที่สาํ คัญของจังหวัดภูเก็ต ดังจะเห็นได้จากในอดีตที่ผา่ นมา จังหวัด
ภูเก็ตมีสภาพเป็ นเกาะ ผลผลิตสวนใหญ่จะเป็ นกิจการการเกษตร ได้แก่ การทํานา การทําสวนยางพารา
สวนมะพร้าว สวนผลไม้ การประมง และการเหมืองแร่ ดีบุก ดังนั้นการส่ งเสริ มการเกษตรส่ วนใหญ่ จึง
มุ่งไปสู่กลุ่มเกษตรกร มีการส่ งเสริ มจัดตั้งและพัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่ม
พัฒนาอาชีพ สําหรับองค์กรชุมชนใดที่มีความพร้อมในการบริ หารจัดการที่เข้มแข็ง ทางราชการจะ
สนับสนุนส่ งเสริ มให้มีการจัดตั้งเป็ นองค์กรนิติบุคคล
ตามลักษณะกลุ่มกิจกรรมการประกอบอาชีพ
ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์ประมง เป็ นหลัก ส่ วนใหญ่
จะมุ่งเน้นการให้บริ การสิ นเชื่อ การจัดหาเงินทุน ที่ได้มาจากผูถ้ ือหุน้ ของสมาชิก การออกตัว๋ สัญญาใช้
เงิน และการหาแหล่งเงินกูร้ ะยะสั้นและระยะยาวจากทางราชการ ธนาคาร ธุรกิจเอกชนและสหกรณ์
อื่นๆ เพื่อนํามาให้สมาชิกได้กยู้ มื นําไปใช้ในการประกอบการธุรกิจการเกษตร ต่อมาเมื่อมีการหลัง่ ไหล
ของนักท่องเที่ยว ที่มีความต้องการสัมผัสกับ ธรรมชาติทางทะเลมากขึ้น จึงทําให้เกาะภูเก็ตกลายเป็ น
แหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศ ฝั่งอันดามัน ที่สร้างรายได้จากการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ และต่างประเทศ จนเกิดอุตสาหกรรมบริ การด้านการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมากมาย เพื่อ
รองรับความเจริ ญเติบโตทางการท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดสร้างสนามบินนานาชาติ โรงแรม ที่พกั สถานที่
ตากอากาศ ร้านอาหาร ธุรกิจบริ การขนส่ ง ดังนั้นการส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์ จึงมีความเกี่ยวพันกับ
เศรษฐกิจชุมชนและธุรกิจเอกชนโดยภาพรวม
บทบาทของส่ วนราชการกับการส่ งเสริมขบวนการสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
การส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีหน่วยงานราชการหลักที่
รับผิดชอบและให้การสนับสนุนกลุ่มองค์กรชุมชน ในการเสริ มสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่สาํ คัญ ไดแก่ สหกรณ์จงั หวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิ ชย์จงั หวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด เกษตรจังหวัด สาธารณสุ ขจังหวัด และศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการจังหวัด นอกจากนี้ยงั มีภาคเอกชนและประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มกิจการ
สหกรณ์และเศรษฐกิจชุมชนได้แก่ ชมรมนักบริ หารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต สมาคมผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว เป็ นต้น
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การส่ งเสริมกิจการของสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อดูแล แนะนําส่ งเสริ มกิจการ
สหกรณ์มี 2 สหกรณ์ ได้แก่ ร้านค้าสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต จํากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2491 และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2504 ขณะเดียวกันได้ทาํ หน้าที่เผยแพร่
ความรู ้เรื่ องสหกรณ์แก่กลุ่มอาชีพ และประชาชนให้มีความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดและประโยชน์ของ
สหกรณ์ ปัจจุบนั มีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทต่างๆ รวม 43 สหกรณ์ โดยในปี พ.ศ. 2548 กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ได้รับรองสหกรณ์ เครดิตยูเนียน เป็ นสหกรณ์ประเภทที่ 7 นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน จํานวน 24 กลุ่ม เพื่อเป็ นแกนนําในการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั กิจการสหกรณ์ และเป็ นต้นแบบในการพัฒนาและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของ
รัฐบาลในการพัฒนาสิ นค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน
การส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์ของจังหวัดภูเก็ต
นอกจากจะส่ งเสริ มในรู ปแบบของ
สหกรณ์ชุมชนทัว่ ไป ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์กองทุนสวนยาง สหกรณ์
เครดิตยูเนียน สหกรณ์ผเู ้ พาะเลี้ยงกุง้ ซึ่งส่ วนใหญ่จะเป็ นเกษตรกร ยังมีธุรกิจชุมชนที่ขอประกอบการ
ธุรกิจสหกรณ์ของภาคเอกชน ได้แก่การจัดตั้งสหกรณ์สี่ลอ้ เล็ก จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทย
ซาร์โก้ จํากัด สหกรณ์บริ การและการท่องเที่ยวตําบลกะรน จํากัด และสหกรณ์บริ การอื่นๆ ที่ภาคเอกชน
ได้เข้ามามีบทบาทในการสงเสริ มกิจการสหกรณ์ในโรงงาน และสถานบริ การอีกมาก
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับส่ วนราชการและภาคเอกชน ร่ วมกันรณรงค์
ส่ งเสริ มให้ประชาชนและผูป้ ระกอบการโรงแรมต่างๆ ได้เข้าใจในหลักวิธีการสหกรณ์ โดยได้
ดําเนินการจัดตั้งร้านสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต จํากัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2491 เป็ นสหกรณ์แห่งแรกของ
จังหวัดภูเก็ตจนถึงปั จจุบนั มีสหกรณ์น้ ีอยูใ่ นการดูแลของสหกรณ์ภูเก็ต จํานวน 7 ประเภท 43 สหกรณ์
สมาชิก 17,674 คน ทุนดําเนินการ1,703 ล้านบาท ได้แก่สหกรณ์การเกษตร 7 แห่ง สหกรณ์ประมง 2
แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ 14 แห่ ง สหกรณ์ร้านค้า 4 แห่ง สหกรณ์บริ การ 12 แห่ง และสหกรณ์เครดิต
ยูเนียน 4 แห่ ง
นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ตามโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน จํานวน 34 กลุ่ม โดยในปี 2548 ได้ดาํ เนินการ
ศึกษาวิจยั และพัฒนากลุ่มสิ นค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน จํานวน 7 กลุ่ม แยกเป็ นประเภทอาหาร 2
กลุ่ม ผ้าและเครื่ องแต่งกาย 2 กลุ่ม เครื่ องใช้และเครื่ องประดับตกแต่ง 3 กลุ่ม และศิลปะประดิษฐ์และ
ของที่ระลึก 1 กลุ่ม
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สหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต ได้รวบรวมข้อมูลจํานวนสหกรณ์ สมาชิกและทุนดําเนินงาน
ประจําปี 2548 ไว้ดงั นี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเภทสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริ การ
สหกรณ์เครดิตยูเนียน
สหกรณ์นิคม
กลุ่มเกษตรกร
รวม

จํานวนสมาชิก
2,627
122
8,473
2,426
1,187
14,210
24,000
53,045

จํานวนสหกรณ์
7
2
14
4
12
4
15
58

ทุนดําเนินการ
91,160,932
126,883,580
1,452,963,280
12,425,966
20,204,755
1,703,638,513

การส่ งเสริมวิสาหกิจชุ มชน และสิ นค้ า OTOP
รัฐบาลโดยการนําของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ดาํ เนินนโยบาย
เน้นหนักในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยให้การสนับสนุนส่ งเสริ มให้ประชาชนรู ้จกั ประหยัด การ
อดออม และรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม/องค์กรประชาชน พัฒนาสิ นค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านเป็ นสิ นค้าชุมชน
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ยงั ได้
ส่ งเสริ มให้กิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสิ นค้า การให้บริ การที่ดาํ เนินการโดยคณะบุคลากรที่มี
ความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่ วมกัน และรวมตัวกัน ประกอบกิจการดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นนิติบุคคลในรู ปแบบ
ใด หรื อไม่เป็ นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่าง
ชุมชน เป็ นวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.
2548 เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาการประกอบการ กิจการของชุมชนที่ไม่เป็ นที่ยอมรับจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรื อเอกชน เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ และการสนับสนุนของภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริ งของชุมชน จึงเกิดการยุบรวมกลุ่ม องค์กรชุมชน และ
เครื อข่ายกิจกรรมหลายลักษณะ ตามลักษณะของปัญหา ความต้องการของชุมชนที่เกิดขึ้น และที่
หน่วยงานภาครัฐ หรื อรัฐบาลได้กาํ หนดเป็ นนโยบายในการแก้ไขปัญหาทางสังคมร่ วมกัน ได้แก่
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1. การรวมตัวกันตามลักษณะการประกอบอาชีพ หรื อเศรษฐกิจของสมาชิกเป็ นหลัก
2. การรวมตัวกันทางด้านการพัฒนาสังคม ทั้งในเรื่ อง เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ คน
พิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส หรื อการแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น การรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
3. การรวมตัวกันที่มุ่งเน้นทางด้านการระดมทุน การออมทรัพย์ เพื่อเป็ นกองทุนของ
ชุมชน สมาชิกสามารถกูย้ มื ไปประกอบอาชีพได้ และเพื่อเป็ นสวัสดิการของ
สมาชิก/กลุ่ม/องค์กรชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ธนาคารหมู่บา้ น
กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เป็ นต้น
การรวมกลุ่ม/องค์ กรชุ มชนเพือ่ กิจกรรมชุ มชน
โดยปกติ การดําเนินกิจกรรมการรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชน จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หรื อตามสภาพปั ญหา/ความต้องการของชุมชนเป็ นหลัก หลายกิจกรรมเป็ นวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปแบบ
ชัดเจน ตายตัว แต่เป็ นวิธีปฏิบตั ิงานตามฤดูกาล เทศกาล หรื อตามสถานการณ์ เช่นกลุ่มหนุ่มสาว ที่
รวมตัวกันจัดงานประเพณี และการกีฬา กลุ่มวัยทอง กลุ่มผูส้ ูงอายุ ที่รวมตัวกันตามลักษณะอายุ กลุ่ม
สําหรับการรวมตัวกันที่เกิดขึ้นจากการผลักดันหรื อการ
ชาวนาที่รวมตัวกันตามลักษณะของอาชีพ
กระตุน้ ของหน่วยงานรัฐ จะมีแผนงาน/โครงการสนับสนุนที่ชดั เจน และมีหน่วยงาน ผูร้ ับผิดชอบ
โดยตรง ทําให้กลุ่ม องค์กรที่เกิดขึ้น มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวเป็ นระบบ และเห็นเป็ นปรากฏการณ์ที่
ชัดเจนในกิจกรรมปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้แล้ว เมื่อมีการผลักดันโครงการ/กิจกรรมการแก้ไขปัญหาสังคม
จากนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องเร่ งรัดให้สาํ เร็ จตามนโยบายที่แถลงไว้กบั รัฐสภาประประชาชน จะมีผล
ต่อการจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชนกันอย่างกว้างขวาง และอาจมีผลให้การสนับสนุนกิจกรรม
ของทางราชการแต่ละหน่วยงาน ต้องปรับกลยุทธ์และวิธีการในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล จึงทําให้เกิดกลุ่ม/กิจกรรมมากมาย ดังจะเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ที่มีระเบียบกฎหมายและข้อปฏิบตั ิจากทางราชการเป็ นตัวกําหนด เช่น พระราชบัญญัติ
กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง พ.ศ. 2546 ที่กาํ หนดให้มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ใน
ทุกหมู่บา้ น/ชุมชนเมือง (หมู่บา้ นละ 1 ล้านบาท) กว่า 72,000 หมู่บา้ น/ชุมชนพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่มอบหมายให้หน่วยงานราชการรับรอง กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่เป็ นนิติบุคคล
และที่ไม่เป็ นนิติบุคคลทุกประเภท โครงการ SML ที่มุ่งส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชน/หมู่บา้ นเร่ งด่วน และ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กจ.คจ.) ที่กาํ หนดพื้นที่เป้ าหมายตามเกณฑ์ช้ ีวดั ความจําเป็ นพื้นฐาน
(จปฐ) ในหมู่บา้ นให้หมู่บา้ นเป็ นจุดดําเนินการ ทําให้เกิดกลุ่ม/องค์กรชุมชนขึ้นทุกหมู่บา้ นอย่างรวดเร็ว
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ดังนั้น ความแตกต่างกันในด้านคุณภาพ และประสิ ทธิภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน จึงมีผลต่อความสําเร็ จ
และความยัง่ ยืนของกลุ่ม/องค์กรนั้นๆ
การศึกษาสภาพกลุ่ม/องค์ กรชุ มชนในการส่ งเสริมกิจการสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
จากการศึกษากลุ่ม/องค์กรชุมชน ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต พบว่า ในการดําเนินงาน
สนับสนุน ส่ งเสริ มการจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชนในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต พบว่า มีหน่วยงาน
หลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร 7 หน่วยงาน ได้แก่ สหกรณ์จงั หวัด
เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิ ชย์จงั หวัด สาธารณสุ ขจังหวัด และศูนย์
การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด โดยมีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล เป็ นองค์ทอ้ งถิ่นที่ให้การสนับสนุนในระดับพื้นที่
นอกจากนี้แล้ว หน่วยงานราชการและองค์กรพัฒนาเอกชน ยังได้มีกิจกรรม/โครงการ
ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้และการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่
1. เครื อข่ายการประกอบอาชีพและการเสริ มสร้างเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
ใน
รู ปแบบของเครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เครื อข่ายสิ นค้า OTOP เครื อข่าย
กลุ่มอาชีพตามประเภทสิ นค้า เช่น เครื อข่ายกลุ่มผ้าบาติก เครื อข่ายกลุ่มเครื่ องหนัง
เครื อข่ายกลุ่มแปรรู ปการเกษตร เครื อข่ายธุรกิจสปาและสมุนไพร และเครื อข่าย
การท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีการจัดระดับชั้น ตามลักษณะของลักษณะเขตการ
ปกครอง เช่น เครื อข่ายกลุ่มอาชีพสตรี ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด เครื อข่ายสิ นค้า
OTOP ระดับอําเภอ จังหวัด ภาค เครื อข่ายธุรกิจสปา ระดับอําเภอ จังหวัด เป็ นต้น
2. เครื อข่ายการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม ทั้งในเรื่ อง
เด็ก สตรี เยาวชน ผูส้ ูงอายุ คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส หรื อการแก้ไขปัญหาในชุมชน
เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่ งแวดล้อม ปัญหาวัยรุ่ น เช่น เครื อข่าย
ป้ องกันปัญหายาเสพติดระดับอําเภอ จังหวัด
เครื อข่ายผูส้ ู งอายุระดับอําเภอ
จังหวัด เครื อข่ายสุ ขภาพระดับอําเภอ จังหวัด เป็ นต้น
3. เครื อข่ายที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของนโยบายรัฐและส่วนราชการ เช่น เครื อข่าย
กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองระดับตําบล อําเภอ เครื อข่ายหมู่บา้ นแก้ไขปัญหา
ความยากจนระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ดังจะเห็นได้จากข้อมูล ดังนี้
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การศึกษาพฤติกรรมบทบาทของหน่ วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้ องในการสนับสนุนขบวนการสหกรณ์
การศึกษาพฤติกรรม และการรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชนที่หน่วยงานของรัฐสนับสนุน
ส่ งเสริ มให้มีการจัดตั้ง นอกเหนือจากการบริ หารจัดการของสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต ที่มีหน้าที่หลักตาม
กฎหมายโดยตรงแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาบทบาท หน้าที่และการส่ งเสริ มกิจกรรมขบวนการสหกรณ์จาก
หน่วยงานหลักในระดับจังหวัด 6 หน่วยงาน พบว่า มีลกั ษณะการจัดตั้งกลุ่มที่มีความซํ้าซ้อนในรู ปของ
คณะกรรมการบริ หาร และกิจกรรมที่เหมือนๆกัน ขาดการต่อยอดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมีมาจากหลายหน่วยงาน ที่มีลกั ษณะการให้ความช่วยเหลือแตกต่าง
กัน มีเพียงบางหน่วยงานที่มีเป้ าหมาย ที่ตอ้ งการพัฒนาไปสู่ขบวนการสหกรณ์ แต่ไม่มีรูปแบบการ
บริ หารจัดการในอนาคตที่ชดั เจน จึงขอสรุ ปข้อมูลกลุ่ม/กิจกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มจากส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต ดังนี้
สํ านักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชน
ตามลักษณะเพศ วัย และกิจกรรมหลายรู ปแบบ แยกออกเป็ นการพัฒนาตามกลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มพัฒนา
เด็ก กลุ่มพัฒนาเยาวชน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนตามประเภท
กิจกรรม ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกิจกรรมเครื อข่าย กลุ่มอาชีพ และศูนย์ประสานงาน
องค์กรชุมชน เป็ นต้น
สําหรับในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยมุ่งเน้นไปที่การส่ งเสริ มภูมิปัญญาและการ
พัฒนาการผลิต การจัดการ นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบการสํารวจครัวเรื อนยากจน ตามโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และการส่ งเสริ มเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยมีการสํารวจครัวเรื อนจากจน
จากแบบสํารวจข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน( จปฐ.) พบว่า มีครัวเรื อนยากจน ที่มีรายได้ต่าํ กว่า 20,000
บาท/คน/ปี จํานวน 16 หมู่บา้ น จํานวน 2,410 ครัวเรื อน 18,620 คน โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการ
สนับสนุนจากทางราชการ ดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้
หมู่บา้ นนําเงินไปลงทุนและแก้ไขปั ญหาความยากจน ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปั จจุบนั จํานวน 16 หมู่บา้ น
หมู่บา้ นละ 185,000 บาท และได้ดาํ เนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินและสร้างอาชีพ พร้อมทั้งได้ข้ ึนทะเบียน
หมู่บา้ นเป้ าหมายในการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทางราชการ โดยมีกิจกรรมการส่ งเสริ มและ
พัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชนในการส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง การแก้ไขปัญหาความยากจน ดังนี้
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การส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน และเครื อข่ายองค์กรชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กิจกรรม
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
กลุ่มอาชีพทัว่ ไป
กลุ่มสิ นค้า OTOP
เครื อข่ายสิ นค้า OTOP
เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง
ครัวเรื อนยากจน เพื่อแก้ไขปัญหา
สังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
รวม

กลุ่ม
29
102
16
54
127
8
25
52
2,410
ครัวเรื อน

สมาชิก
2,747
18,620

24,782 คน

การจัดระดับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับก้าวหน้า
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับปานกลาง
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับปรับปรุ ง
การจัดระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP จํานวน 127 กลุ่ม แยกเป็ น
- ระดับ 5 ดาว
- ระดับ 4 ดาว
- ระดับ 3 ดาว
- ระดับ 2 ดาว
- ระดับ 1 ดาว
(ข้อมูลสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต วันที่ 14 ธันวาคม 2548)
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ทุน
16,548,740.102,000,000.2,976,000.-

จํานวน 7 กลุ่ม
จํานวน 20 กลุ่ม
จํานวน 2 กลุ่ม
จํานวน 9 กลุ่ม
จํานวน 19 กลุ่ม
จํานวน 32 กลุ่ม
จํานวน 35 กลุ่ม
จํานวน 32 กลุ่ม
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สํ านักงานพาณิชย์ จังหวัด
สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด ได้ดาํ เนินนโยบายส่ งเสริ มสิ นค้า OTOP โดยได้จดั หาตลาดและ
ส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ มีกลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม 62 กลุ่ม มียอดรายได้จากการส่ งเสริ มการตลาดในปี 2548 ประมาณ 160 ล้านบาท
ลําดับ
กิจกรรม
1. กลุ่มสิ นค้า OTOP
2. เครื อข่ายสิ นค้า OTOP
รวม

กลุ่ม
54
8
62

สมาชิก
1,340
450
1,790

ทุน

สํ านักงานเกษตรจังหวัด และหน่ วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานเกษตรจังหวัด มีสาํ นักงานเกษตรอําเภอ 3 อําเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
ปฏิบตั ิงานในระดับพื้นที่ และในปี 2548 ได้รับงานจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้กบั กลุ่ม/องค์กรที่เป็ นนิติบุคคล และที่ไม่เป็ นนิติบุคคล จํานวน 26
กลุ่ม สําหรับกลุ่มเกษตรกร 14 กลุ่ม ได้โอนไปอยูใ่ นการดูแลของสหกรณ์จงั หวัด
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรม
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกร
รวม



กลุ่ม
64
36
26
3
15
143

สมาชิก(คน)
3,210
1,240
560
560
2,400
7,970

ทุน

ความสํ าเร็จของงาน.......... อยู่ทกี่ ้ าวแรกของการเริ่มต้ น
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การดําเนินงานที่ผา่ นมาในรอบปี 2548 ที่ได้มีพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน สํานักงานเกษตร
และสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต และสํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เป็ นหน่วยนําในการประชุมชี้แจง และสร้าง
กระบวนการการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
แต่ยงั ไม่ได้ขยายผลไปสู่ ขบวนการสหกรณ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ส่ งเสริ มของหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจมีผลเนื่องมาจาก หลังจากที่ได้มีการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนแล้ว ยังไม่มีแผนงานหรื อโครงการ/กิจกรรมที่จะมาต่อยอดการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนที่
จัดตั้งโดยกรมส่ งเสริ มการเกษตรแต่อย่างใด นอกจากกิจกรรมหลักที่ดาํ เนินการโดยตรงของหน่วยงาน
ในส่ วนของกรมส่ งเสริ มการเกษตร
อุตสาหกรรมจังหวัด
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีภารกิจหลักในการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก นอกจากนี้ ได้ร่วมกับส่ วนราชการอื่นๆ และภาคเอกชน
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ จํานวน 28 กลุ่ม ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ตามรายละเอียด
กิจกรรม
ลําดับ
1. กลุ่มอาชีพ

กลุ่ม
28

สมาชิก
1932

ทุน

ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน ได้ดาํ เนินการส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบ โดยได้ให้การ
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ร่ วมกับส่ วนราชการอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้จดั ทํา
ทะเบียนและคูม่ ือการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน ควบคู่กบั การจัดคาราวานแก้จน ในเขตพื้นที่ 3 อําเภอ ดังนี้
ลําดับ
กิจกรรม
1. กลุ่มอาชีพ

กลุ่ม
45

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

สมาชิก
1,430

ทุน
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สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด/อําเภอ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ร่ วมกับส่ วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน ได้
ร่ วมมือกันส่ งเสริ มการนําภูมิปัญญาชาวบ้าน และหมอพื้นบ้านมาพัฒนาการเรี ยนรู ้ร่วมกัน พร้อมทั้งได้
จัดตั้งเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนขึ้นในโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
เพื่อเป็ นแหล่งถ่ายทอดความรู ้
นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้ภาคประชาชน ได้จดั ตั้งธุรกิจสปา และการนวดแผนไทยขึ้น จํานวน 14
กลุ่ม ปัจจุบนั มีการฝึ กอบรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการนําไปประกอบอาชีพทั้งในเขตพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต และต่างประเทศกว่า 1,100 คน
ลําดับ
กิจกรรม
1. กลุ่มธุรกิจสปา
2. กลุ่มนวดแผนไทย

กลุ่ม
8
6

สมาชิก
510
1,100

ทุน

ภาคเอกชนและประชาชน
นอกจากส่ วนราชการต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนากลุ่ม/องค์กรต่างๆแล้ว ภาคเอกชน
และกลุ่มองค์กรชุมชน ยังได้ร่วมกันส่ งเสริ มกิจกรรมกลุ่มตามขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และการประกอบการ HOME STAY และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปริ หารจัดการโดยชุมชน
โดยตรง ได้แก่
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรม
ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูเก็ต
เครื อข่าย HOME STAY
ชุมชนบ้านแขนน
เครื อข่ายชุมชนตําบลป่ าคลอก
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนตําบลราไวย์
รวม

กลุ่ม
2
1
1
1
7
12

สมาชิก
120
25
15
58
65
283

ทุน

การทํางานหนัก  เป็ นดอกไม้ ของชีวิ ต

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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การดําเนินงานของกลุ่ม องค์ กรชุ มชนทีเ่ กีย่ วข้ องกับขบวนการสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ตก่อนเริ่มโครงการ
จังหวัดภูเก็ตได้กาํ หนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ควบคู่กบั นโยบายในการกระตุน้ เศรษฐกิจชุมชน ตามนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจน
โดยการดําเนินโครงการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง การสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
การคัดเลือกสิ นค้า OTOP ไปสู่การการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และโครงการแก้ไขปัญหาสังคม
และความยากจนเชิงบูรณาการ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ปัญหาความ
ต้องการ และร่ วมปฏิบตั ิงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชน ผ่านองค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่นและส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็ นนิติบุคคล และไม่เป็ นนิติบุคคล ดังนี้
จังหวัดภูเก็ต ได้ กาํ หนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ
หน่ วยงาน
สหกรณ์จงั หวัด

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

สํานักงานเกษตรจังหวัด

สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด

กิจกรรม
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- การพัฒนาศักยภาพการผลิตของกลุ่ม
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- การพัฒนาศักยภาพการตลาด
- การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริ หารจัดการข้อมูล
- การจัดการทุนหมุนเวียน
- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
- โครงการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
- โครงการ SML
- ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายองค์กรชุมชน
- การส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนและสิ นค้า OTOP
- การส่ งเสริ มการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
- การส่ งเสริ มอาชีพกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
- การส่ งเสริ มการผลิตสมุนไพรและยาสมุนไพร
- การส่ งเสริ มกิจกรรมองค์กรสาธารณสุ ขมูลฐาน

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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หน่ วยงาน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการจังหวัดภูเก็ต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่ งประเทศไทย

กิจกรรม
- ศูนย์ถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ชุมชน
- กลุ่มอาชีพและกลุ่มสนใจ
- กลุ่มอาชีพ และผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก/ขนาดย่อม
- เครื อข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมชนบท
- นโยบายการขจัดความยากจน
- ส่ งเสริ มหมู่บา้ น OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
- ส่ งเสริ มกิจกรรมเครื อข่ายชุมชนท่องเที่ยวและกีฬา
- ส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
- เครื อข่ายชาวประมงและผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
- สหกรณ์บริ การเดินรถ ร้านของที่ระลึก ธุรกิจบริ การ
- การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ธรณี พิบตั ิภยั
- การส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์
- การส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตและความมัน่ คงของมนุษย์

การปรั บเปลี่ยนวิธีคดิ และวิธีการปฏิบัติ ในการส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์
รั ฐ ต้ องเปลี่ยน วิธีคดิ ไม่ ติดหน่ วย
รั ฐ หนุนช่ วย อํานวยทาง คิดสร้ างสรรค์
รั ฐ เป็ นแกน แสงสว่ าง ผ่ านทางตัน
รั ฐ เชื่อมั่น ในชุมชน พึง่ ตนเอง

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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นโยบายการขจัดความยากจน
ศูนย์ อาํ นวยการต่ อสู้ เพือ่ เอาชนะความยากจน กระทรวงหมาดไทย
ความเป็ นมา
รัฐบาลได้กาํ หนดยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนไว้เป็ นประเด็นยุทธศาสตร์แรกของ
แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน และกําหนดเป้ าหมายไว้วา่ จะขจัดความยากจนของประเทศให้หมดสิ้ น
ไปภายในปี 2551 โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานไว้ 3 ระดับ คือ
1. ระดับประเทศ เป็ นยุทธศาสตร์ที่เน้นการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต โดดจัดที่ดิน
ทํากิน พร้อมสาธารณูปโภคและแหล่งนํ้าให้เกษตรกร การรักษาเสถียรภาพด้าน
ราคา โดยการบริ หารจัดการด้านการผลิต การแปรรู และการตลาด ตลอดจนสร้าง
ระบบการคุม้ ครองทางสังคมให้แก่แรงงาน ทั้งในและนอกภาคการเกษตรให้ทวั่ ถึง
2. ระดับชุ มชน
ให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการแก้ไข
ปัญหา การบริ หารจัดการพัฒนาองค์ความรู ้และภูมิปัญหาท้องถิ่น โดยเสริ มสร้าง
ขบวนการตัดสิ นใจที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งของท้องถิ่น
3. ระดับบุคคล ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงรุ ก เพื่อให้คนยากจนมา
ทางเลือกในการประกอบกาชีพ ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ที่มนั่ คงและ
มีรายได้เพิ่มขึ้น มีโอกาสเข้าถึงบริ การด้านการศึกษา การเรี ยนรู ้และแหล่งทุน
ได้รับการแก้ไขปั ญหาหนี้สินอย่างเป็ นธรรม รวมทั้งส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินงานจัดเก็บข้ อมูล
การให้ ความช่ วยเหลือประชาชนผู้ลงทะเบียนเพือ่ แก้ไขปัญหาสั งคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
จังหวัดภูเก็ต ได้สนองนโยบายของรัฐบาล ได้ได้มอบหมายให้ทุกอําเภอ ได้แก่ อําเภอ
กระทู ้ อําเภอถลาง และอําเภอเมือง ร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดภูเก็ต เทศบาลทุกแห่ง และองค์การบริ หารส่ วนตําบลทุกแห่ง รวม 19 แห่ ง โดยมีกาํ นัน
ผูใ้ หญ่บา้ น และคณะกรรมการหมู่บา้ น คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง และเครื อข่าย
องค์กรชุมชนทุกระดับ ได้ร่วมมือกันจัดประชุมประชาคมหมู่บา้ นทุกหมู่บา้ น จํานนวน 102 แห่ ง เพื่อ
ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอน และคุณสมบัติของเกษตรกรและคนยากจน ที่เข้าร่ วมโครงการ โดยได้เริ่ ม
ดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 โดยแบ่งประเภทปัญหาออกเป็ น 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ดินทํากิน กลุ่มคน
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เร่ ร่อน กลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมาย กลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษาที่ตอ้ งการทํางาน กลุ่มการถูก
หลอกลวง กลุ่มหนี้สินประชาชน กลุ่มคนจนที่ไม่มีที่อยูอ่ าศัย และกลุ่มอื่นๆ โดยมีการตรวจสอบข้อมูล
ซํ้าในระดับพื้นที่หมู่บา้ น/ชุมชนทุกแห่ ง เพื่อให้ประชาคมได้รับรู ้ และเข้ามามีส่วนร่ วมในการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือประชาชนยากจน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนแบบบูรณาการร่ วมกัน มี
ปั ญหาที่พบ จํานวน 24,782 ราย/เรื่ อง แยกเป็ นรายละเอียดการการเก็บข้อมูลในเบื้องต้น ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ปัญหา (สย.1-7)
ที่ดินทํากิน
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
นร./นศ/ ต้องการทํางาน
การถูกหลอกลวง
หนี้สินประชาชน
คนจนไม่มีที่อยูอ่ าศัย
อื่นๆ
รวม

อําภอ
เมือง
593
9
25
298
42
1,998
9,368
2,284
14,617

อําเภอ
ถลาง
1,134
1
17
133
30
1,041
2,007
2,531
6,894

อําเภอ
กระทู้
168
0
2
78
10
529
1,637
847
3,271

รวมยอด
รายงาน
1,895
10
44
509
82
3,568
13,012
5,662
24,782

ข้อมูลยอดรวมแบบรายงานผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนผูล้ งทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและ
คามยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2547
การศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น พบว่า จังหวัดภูเก็ต ได้ดาํ เนินการสํารวจข้อมูลการให้คาม
ช่วยเหลือผูล้ งทะเบียน เพื่อแก้ไขปั ญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ในปี 2547 จํานวน 24,782
ราย โดยแบ่งแยกเป็ นอําเภอเมืองภูเก็ต 14,617 ราย อําเภอถลาง 6,894 ราย และอําเภอกระทู ้ 3,271 ราย
โดยแยกเป็ นรายปัญหา 8 ประเภท ได้แก่
1. กลุ่มปัญหาไม่มีที่ดินทํากิน มีราษฏรที่ไม่มีที่ดินทํากิน หรื อต้องเช่าที่ดินทํากิน
จํานวน1,895 ราย ส่ วนใหญ่อยูใ่ นเขตพื้นที่อาํ เภอถลาง ประชาชนท้องถิ่นเดิม จะ
ทําการเกษตรปลูกข้าว ทําสวนยาง สวนมะพร้าว ส่ วนประชาชนที่อพยพเข้ามา
ใหม่ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา จะไม่มีที่ดินเป็ นของตัวเอง และมีการเข้าไปอยูใ่ นเขต
พื้นที่ป่าสงวนหรื อป่ าชายเลนเป็ นจํานวนมาก ทําให้มีปัญหาบุกรุ ก นอกจากนี้ จังมี
กลุ่มแรงงานที่อพยพมาจากจังหวัดอื่น ทั้ง 4 ภูมิภาค เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็ นเขต
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2.

3.

4.

5.

6.

พื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยว จึงมีแรงงานอพยพเข้ามาประกอบอาชีพมากมาย
โดยเฉพาะแรงงานภาคธุรกิจบริ การ และการเกษตร ทําให้เกิดปั ญหาเรื่ องการบุก
รุ ก การเช่าที่ดินทําการเกษตร และการขาดแคลนที่ดินทํากิน
กลุ่มปัญหาคนเร่ ร่อน พบว่ามีคนเร่ ร่อน จํานวน 10 ราย ที่ไม่มีที่อยูอ่ าศัย ส่ วนใหญ่
จะอพยพมาจากจังหวัดอื่น และไม่มีญาติพี่นอ้ ง ต้องมาขอทาน และมาขออาศัย
ตามวัด โรงเรี ยน และชุมชน โดยทางองค์การบริ หารส่ วนตําบล เห็นว่าคนเร่ ร่อน
จะเป็ นปัญหาของสังคม และให้ไม่เหมาะกับนโยบายของจังหวัดในการส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยว จึงได้ให้คาํ แนะนําและส่งเข้าสถานที่พกั ชัว่ คราว เพื่อส่ งกลับ
ภูมิลาํ เนาต่อไป
กลุ่มปั ญหาการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย มีประชาชนมาแจ้งขอให้สร้างอาชีพ
ใหม่ให้กบั ตนและครอบครัว จํานวน 44 ครอบครัว เนื่องจาก ประพฤติผดิ ที่เป็ น
มิจฉาชีพ และที่มีอิทธิพล ค้าอาวุธเถื่อน ยาเสพติด และเรี ยกเก็บผลประโยชน์
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผูป้ ระกอบการสถานบริ การ และโสเภณี ท้ งั ชาย และหญิง มา
ขอสร้างอาชีพใหม่
กลุ่มปั ญหานักเรี ยน นักศึกษาที่ตอ้ งการทํางาน เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา ระดับมัธยม
ปลาย อนุปริ ญญา และระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ที่จบการศึกษาแล้ว ไม่มีงานทํา
หรื อตกงาน จํานวน 509 ราย ส่ วนใหญ่จะพักอาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่อาํ เภอเมืองภูเก็ต
และยังไม่มีประสบการณ์
ปัญหาส่ วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากเพิ่มจบการศึกษา
ประกอบกับเกิดปัญหาการเลิกจ้างจากเหตุการณ์ธรณี พิบตั ิจากคลื่นสึ นามิ
เมื่อ
ปลายปี 2547
กลุ่มปัญหาการถูกหลอกลวง จํานวน 82 ราย ส่ วนใหญ่จะเป็ นหญิง จากจังหวัดใน
เขตภาคเหนือและภาคนะวันออกเฉี ยงเหนือ ถูกหลอกลวงให้มาทํางานที่จงั หวัด
ภูเก็ต และเป็ นทางผ่านไปต่างประเทศ และต้องการมีงานทํา หรื อต้องการให้
ส่ งกลับภูมิลาํ เนา
กลุ่มปั ญหาหนี้สินประชาชน มีจาํ นวน 3,568 ราย ส่ วนใหญ่อยูใ่ นเขตพื้นที่อาํ เภอ
เมืองภูเก็ต เนื่องจากเป็ นเขตอุตสาหกรรมบริ การ ที่มีการจัดตั้งโรงแรม สถาน
บริ การสําหรับนักท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายสูง ทําให้มีค่าครองชีพสูง ประชาชน
ต้องกูย้ มื เงินมาใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพ และเช่าที่ดินพร้อมอาคารมาประกอบการ
ธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่ บริ การรถสองแถว ร้านค้าขอชํา ร้านอาหาร ร้านตัดเย็บ
เสริ มสวย และต้องเสี ยค่าดอกเบี้ยเงินกูส้ ูง ทําให้เป็ นหนี้สินไม่นอ้ ยกว่า 100,000
บาท/ราย
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7. กลุ่มปัญหาคนจนไม่มีที่อยูอ่ าศัย มีจาํ นวน 13,012 ราย ส่ วนใหญ่อยูใ่ นเขตพื้นที่
อําเภอเมืองภูเก็ต เนื่องจากเป็ นเขตพื้นที่ส่งเสริ มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริ การ ทําให้แรงงาน และผูม้ ีรายได้นอ้ ย ที่มาจากต่างถิ่น ไม่มีที่ดินเป็ นของ
ตนเอง และที่ดินมีราคาแพง ต้องอาศัยอยูบ่ า้ นเช่า หรื อชุมชนแออัด ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ถูก แต่ขาดแคลนไฟฟ้ า ประปา และสิ่ งอํานวยความสะดวก จึงมีความจําเป็ น
ต้องการที่อยูอ่ าศัยถาวร
8. กลุ่มปั ญหาอื่นๆ จํานวน 5,662 ราย ส่ วนใหญ่จะเป็ นปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสังคม
ปั ญหาอาชญากรรม ปัญหาการถูกล่อลวง ข่มขืน ปัญหาการถูกปองร้าย ปั ญหา
การไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากเจ้าหน้าที่ ปัญหาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และ
การถูกไล่ร้ื อที่ดินจากเจ้าของที่ดินเดิม เป็ นต้น
แนวทางการดําเนินงานนโยบายขจัดความยากจน จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ได้ดาํ เนินงานโครงการคาราวาลแก้จน เป็ นไปตามกรอบแนวทางและ
เป้ าหมายของรัฐบาล โดยได้กาํ หนดหลักการในการดําเนินการจัดคาราวานแก้จนของอําเภอไว้ดงั นี้
1. ยึดครัวเรื อนเป็ นหลัก และเป้ าหมายในการทํางาน
2. จะต้องทําแฟ้ มข้อมูล ทั้งด้านศักยภาพและสภาพปั ญหาตามรายการครัวเรื อน
3. นายอําเภอ เป็ นผูค้ วบคุมการทํางานในพื้นที่ และรายงานความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานทุกขึ้นตอน
4. ความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือทุกครัวเรื อน
จะต้องได้รับการตอบสนองในโอกาสแรกที่สามารถจะกระทําได้ หากเป็ นปั ญหาที่
ซับซ้อนหรื อเกินความสามารถที่จะแก้ไขได้ในเบื้องต้น ต้องได้รับการพิจารณา
เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาโดยเร็ ว
5. ต้องดําเนินการให้เป็ นรู ปธรรม มีผลอย่างยัง่ ยืน
6. การขจัดความยากจน ต้องได้รับคามร่ วมมือจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และเป็ นการทํางานแบบบูรณาการที่มีตวั ชี้วดั ความสําเร็ จ
การดําเนินงานคาราวานแก้จน
การแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนและสนองตอบต่อความต้องการ หรื อการ "บําบัดทุกข์
บํารุ งสุ ข" ให้แก่ประชาชน ถือว่าเป็ นหน้าที่และภารกิจที่สาํ คัญที่สุดของทางราชการ โดยได้ดาํ เนินการ
จัดทีมคาราวานแก้จนออกไปดําเนินการในกลุ่มครัวเรื อนอย่างน้อยครัวเรื อนละ 3 รอบ ดังนี้
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1. รอบแรก ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ดําเนินการจัดทํา
ข้อมูลศักยภาพของครัวเรื อนจากจนที่จดทะเบียนไว้กบั ทางราชการ รายรับ รายจ่าย และการแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้า ที่หน่วยงานต่างๆ สามารถดําเนินการแก้ไขได้โดยตรง ได้แก่ การฝึ กอบรมเสริ ม
ความรู ้ การให้กยู้ มื เงินในระยะสั้น และการจัดหางาน เป็ นต้น
2. รอบที่ 2 ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2548 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 เป็ นการนําข้อมูล
ปั ญหาในรอบแรกไปประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น
ในการแก้ไขปัญหาความยากจน มี
ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ปี 6 เดือน
3. รอบที่ 3 ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2548 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เป็ นการสร้างความ
ยัง่ ยืนในการแก้ไขปั ญหา มีการควบคุมรายรับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟื อย การสร้างงานอาชีพที่ถาวร และแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี
จังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายอําเภอ และหัวหน้าส่ วนราชการ ร่ วมกับภาคเอกชน
และหน่วยงานการกุศล ได้ประสานสานความร่ วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2548 เป็ นต้น
มา จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2549 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ที่

ปั ญหา (สย. 1- 7)

เมืองภูเก็ต
รับเรื่ อง

1
2
3
4
5
6
7
8

ที่ดินทํากิน
คนเร่ ร่อน
อาชีพผิดกฎหมาย
นร./นศ/ต้องการงาน
การถูกหลอกลวง
หนี้สินประชาชน
คนจนไม่มีที่อยูอ่ าศัย
อื่นๆ
รวม

593
9
25
298
42
1,998
9,368
2,284
14,617

ช่วยเหลือ

0
9
25
298
42
1,998
1,697
2,284
6,353

ถลาง
รับเรื่ อง

1,134
1
17
133
30
1,041
2,007
2,531
6,894

กระทู ้

ช่วยเหลือ

0
1
17
133
30
1,041
1,358
2,531
5,111

รับเรื่ อง

168
0
2
78
10
529
1,637
847
3,271

ยอดรวม

ช่วยเหลือ

9
0
2
78
10
529
1,205
847
2,680

รับเรื่ อง

1,859
10
44
509
82
3,568
13,012
5,662
24,782

ช่วยเหลือ

9
10
44
509
82
3,568
4,268
5,662
14,144

จากข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนผูล้ งทะเบียนเพื่อแก้ไขปั ญหาสังคมและความยากจน
เชิงบูรณาการ ของจังหวัดภูเก็ต ในรอบปี 2548 พบว่า ทางราชการและภาคเอกชน ได้ร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาสังคมและความยากจนให้หมดสิ้ นไปได้จาํ นวน 5 ปัญหา ได้แก่ ปัญหาคนเร่ ร่อน ปัญหาการ
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย นักศึกษา/นักเรี ยนต้องการมีงานทํา การถูกล่อลวง และหนี้สินของประชาชน
ได้ครบทุกปั ญหา จํานวน 4,222 ราย ยังคงเหลือปั ญหาที่รัฐบาลจะต้องใช้นโยบายในการแก้ไขปัญหา
จํานวน 10,638 ราย ได้แก่ปัญหาการถือครองที่ดิน และการจัดหาที่ดินทํากิน การสร้างที่อยูอ่ าศัยให้กบั
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คนยากจนและผูม้ ีรายได้นอ้ ย และปัญหาอื่นๆ ซึ่งเป็ นปั ญหาสังคม ได้แก่ การถูกไล่ล้ือ การถูกจี้ปล้น
การรี ดไถและการไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากทางราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็ นต้น
สําหรับปัญหาในด้านหนี้สินประชาชน และคนจนไม่มีที่อยูอ่ าศัย พบว่าในกลุ่มสหกรณ์ที่เป็ น
นิติบุคคล และที่ไม่เป็ นนิติบุคคล มีสมาชิกที่ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและ
ความยากจน จํานวน 16,580 ราย แยกเป็ น เป็ นหนี้สิน 3,568 ราย และไม่มีที่อยูอ่ าศัย จํานวน 13,012
ราย โดยทางราชการและองค์กรภาคเอกชน ได้ให้การสนับสนุนจัดหางานให้ทาํ จนถึงปั จจุบนั มี
แรงงานไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงาน โดยในเดือนธันวาคม 2548 ภาคเอกชนต้องการ
พนักงานโรงแรม งานบริ การ และโรงงาน จํานวน 5,420 คน แต่สามารถรับได้เพียง 351 คน ทั้งนี้
เนื่องจากแรงงานส่ วนใหญ่ ต้องการค่าจ้างสูง และเลือกงาน สําหรับปัญหาเรื่ องหนี้สิน ทางราชการได้
มอบหมายให้ธนาคารออมสิ น และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เชิญผูใ้ ห้กยู้ มื เงินมาทํา
การไกล่เกลี่ย และให้ทาํ สัญญาเงินกูใ้ หม่ในอัตราที่ทางราชการกําหนดครบทุกคน
ส่ วนในเรื่ องคนจนไม่มีที่อยูอ่ าศัย ทางราชการ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้จดั สร้างอาคารที่พกั
แบบแฟลต แบบบ้านแฝด บ้านเดี่ยว และบ้านแถว จํานวนกว่า 5,000 ยูนิต และได้ให้ความช่วยเหลือ
จัดหาที่พกั ให้แล้ว จํานวน 4,260 ครอบครัว และได้วางแผนที่จะก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยในเขตพื้นที่
อําเภอถลางอีก 10,000 ยูนิต เพื่อให้รองรับกับการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจและแรงงานที่จะมีข้ นึ ใน
อนาคต นอกจากนี้สาํ นักงานธนารักษ์จงั หวัดภูเก็ต ได้มีแผนงานที่จะจัดหาพื้นที่วา่ งเปล่า เพื่อจัดสร้าง
อาคารที่พกั ให้กบั ข้าราชการและประชาชนทัว่ ไปอีกจํานวนหนึ่ง ในปี 2550
ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดภูเก็ต
จากการประเมินผลการดําเนินงานในเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี 2547 – 2549 พอสรุ ปได้วา่
1. คนยากจนส่ วนใหญ่ที่เข้าร่ วมโครงการ เกือบทั้งหมด เป็ นคนต่างถิ่น ที่เข้ามาประกอบ
อาชีพถาวรและชัว่ คราวในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต ส่ วนใหญ่จะมีปัญหาความเดือดร้อนใน
ด้านขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน ที่อยูอ่ าศัย และเป็ นคนจรจัด
2. คนยากจนที่เป็ นคนในท้องถิ่น จะมีที่ดินทํากินหรื อเช่าจากเจ้าของที่ดิน (นายหัว) ผ่านหลาย
ชัว่ อายุคน มีเครื อข่ายสมาชิกและเพื่อนบ้านให้ความอนุเคราะห์ และช่วยเหลือตาม
ฐานานุรูป ควบคู่กบั การทําธุรกิจขนาดเล็กจุนเจือครอบครัว
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3. ปั ญหาที่เป็ นภาระหนักที่สุดของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การถูกไล่ร้ื อที่ดิน และการขาดแคลนที่
อยูอ่ าศัยที่มีราคาถูก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ที่วา่ งเปล่า เป็ นของนายทุนหรื อเจ้าของที่ดิน ที่
ต้องการขายที่ดินราคาสู ง ประมาณ ไร่ ละ 4 – 5 ล้านบาท ทําให้ทางราชการไม่สามารถ
จัดหาที่ดิน และปลูกสร้างอาคารเพื่ออยูอ่ าศัยได้ ดังนั้น การเคหะแห่งชาติ จึงได้ร่วมมือกับ
จังหวัดภูเก็ต จัดหาพื้นที่ที่เป็ นของทางราชการ เช่นพื้นที่ราชพัสดุ และพื้นที่ป่าเสื่ อมโทรม
ที่อยูห่ ากจากเมืองประมาณ 15 – 20 กิโลเมตร และดําเนินการตัดถนนใหม่ ควบคู่กบั การ
สร้างอาคารที่พกั อาศัย คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผูท้ ี่ตอ้ งการที่อยูอ่ าศัยได้ไม่นอ้ ยกว่า
15,000 ครอบครัว
4. สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ จะเป็ นคนพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต ที่มีฐานะรายได้ระดับปานกลาง
มากกว่า 20,000 บาท/ปี จึงไม่เข้าข่ายกลุ่มคนยากจนตามระเบียบราชการ เนื่องจากได้มี
การสํารวจข้อมูล จปฐ. เมื่อปี 2545 พบว่าจังหวัดภูเก็ต ไม่มีครัวเรื อนจากจน และประชากร
จะมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 20,000 บาท/คน/ปี
แต่ในข้อเท็จจริ ง เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็ นเมืองเศรษฐกิจที่มีอตั ราค่าครองชีพสู ง ทําให้
ประชากรที่มีฐานะรายได้ปานกลาง ระหว่าง 20,000 – 100,000 บาท / ปี ยังคงมีปัญหาในด้านการ
ครองชีพ และยังมีฐานะความยากจนอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากที่ดินมีราคาแพงขึ้น ประมาณไร่ ละ 4 ล้านบาท
และการประกอบอาชีพ จําเป็ นต้องมีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และเพิ่มต้นทุนการผลิตที่อาศัย
การตลาดภายนอกเป็ นหลัก ทําให้ตอ้ งเพิ่มการลงทุนมาก และเป็ นหนี้สินมากขึ้น นอกจากนี้ หลังจากที่
ประชาชนภูเก็ตได้ประสบธรณี พิบตั ิจากคลื่น สึ นามิ เมื่อปลายปี 2547 ได้คร่ าชีวิตประชารชนชาวไทย
และนักท่องเที่ยวต่างประเทศกว่า 5,000 คน และทรัพย์สินได้รับความเสี ยหายเป็ นจํานวนมากกว่า
2,000 ล้านบาท ทําให้ประชาชนไร้ที่อยูแ่ ละ ขาดที่พ่ งึ ทางครอบครัว เกิดการพลัดพราก กว่า 2,000
ครอบครัว โดยเฉพาะการประกอบอาชีพการประมง รับจ้างในโรงแรม ธุรกิจบริ การ และอาชีพ
การเกษตร ที่เป็ นภูมิปัญญาและอาชีพหลักของชุมชน
ได้เกิดชลอตัว เกิดการว่างงานมากขึ้น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการเลิกจ้างกว่าร้อยละ70 สิ่ งเหล่านี้จึงเป็ นความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนอก
เหลือจากปัญหาความยากจนที่มีอยู่

สั งคมพึง่ พาตนเอง
ไม่ มีความยากจน.................. ในหมู่คนขยัน
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ตัวอย่ างความสํ าเร็จการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
กรณีการแก้ ไขปัญหาชุ มชน บ้ านบางคณฑี ตําบลราไวย์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
บ้านบางคณฑี เป็ นหมู่บา้ นขนาดกลาง มีประชากร 340 ครอบครัว 1,200 คน สภาพชุมชนอยู่
ติดหาดราไวย์ บนฝั่งมีภูเขาสู ง ประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นชาวประมง และชาวสวน นับถือศาสนาพุทธ
อิสลาม และคริ สต์ มีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมและการอยูร่ ่ วมกันต่างศาสนา แต่ในปัจจุบนั
ประชาชนเริ่ มออกไปรับจ้างทํางานนอกบ้าน ได้แก่ งานช่าง การรับจ้าง และเป็ นพนักงานในโรงแรม
สถานบริ การต่างๆ เนื่องจากมีการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคธุรกิจเอกชนเป็ นจํานวน
มาก ทําให้ค่าครองชีพสู งขึ้น ในขณะที่ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 15,000 บาท/คน/ปี
หลังจากที่ได้มีการสํารวจข้อมูลคนยากจน เมื่อปี 2547 พบว่าชาวบ้านส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน
เนื่องจากการจับปลาได้นอ้ ยลง ประกอบกับราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน นอกจากนี้ เมื่อเกิด
ธรณี พิบตั ิภยั จากสึ นามิ ทําให้ขาดรายได้จาการท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการขายกิจการและย้ายไปทํากินถิ่น
อื่น เพราะกลัวภัยสึ นามิที่อาจจะเกิดขึ้นอีก ทําให้ประชาชนผูใ้ ช้แรงงานตกงาน ทางราชการได้นาํ
นโยบายการแก้ไขปั ญหาความยากจน โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เช่น เรื อหัวโทง
ตาข่าย การฝึ กวิชาชีพ และให้ยมื ทุนหมุนเวียนกับประชาชน แต่เป็ นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะ
สั้น ทั้งนี้เพราะความเสี ยหายที่เกิดขึ้นได้มีผลกระทบต่ออย่างรุ นแรงกับชีวิตและทรัพย์สิน บ้านและที่
ทําให้มีหลายหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชน ได้เข้ามา
ทํากินถูกคลื่นสึ นามิซดั หายไปกับตา
ประสานความร่ วมมือให้ความช่วยเหลือร่ วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทําให้สามารถแก้ไขปั ญหาวิกฤตให้
กลับเข้าสู่ สภาพที่ดีดงั เดิมได้
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต เป็ นรู ปแบบการบริ หารจัดการทีม
พันธมิตรข้าราชการและภาคเอกชน(Team Work) เชื่อมโยงเครื อข่ายความร่ วมมือกับชุมชน โดยมีศูนย์
การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดภูเก็ต เป็ นแกนประสานความร่ วมมือกับภาคีพนั ธมิตร ได้แก่
สหกรณ์จงั หวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ชมรมนักบริ หารงานบุคคล ภาคเอกชน และแกนนําเครื อข่าย
องค์กรชุมชน ที่ตอ้ งการแก้ไขปั ญหาชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน โดยการศึกษาเรี ยนรู ้และวิเคราะห์ปัญหา ความ
ต้องการร่ วมกัน โดยใช้เวลาปกติมาปฏิบตั ิงานร่ วมกัน มีปฏิทินการปฏิบตั ิงานร่ วมในแต่ละสัปดาห์ มี
การติดตามผลงาน และการประเมินผลงานแบบรอบทิศทางร่ วมกับชุมชน เพื่อให้ทุกฝ่ ายเห็นคุณค่า มี
จิตสํานึกรับผิดชอบและคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก โดยได้นาํ ให้ชาวบ้านเข้ามาร่ วมกันฟื้ นฟู
การดําเนินงานของกลุ่มอาชีพเดิม ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุ่มสปามุสลิม กลุ่มเลี้ยงกุง้ มังกร กลุ่มทําขนม
และกลุ่มผ้าบาติก ต่อมาได้มีการขยายผลไปยังกลุ่มปักดิ้น กลุ่มสิ นค้า OTOP พร้อมทั้งได้จดั ตั้งกองทุน
รวม เป็ นสหกรณ์อลั อามานะห์ข้ ึน โดยมีคณะกรรมการเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนตําบลราไวย์ เป็ นแกนนํา
มี่เครื อข่ายชุมชนเข้าร่ วม 6 กลุ่ม นอกจากนี้ ยังมีเครื อข่ายอื่นได้เข้ามาสมทบ ได้แก่ กลุ่มเครื อข่าย
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สิ นค้า OTOP และกลุ่มรักษ์ราไวย์ โดย อบต. ราไวย์ ได้จดั หาสถานที่จาํ หน่ายสิ นค้าขึ้นที่แหลมพรหม
เทพ ต่อมาได้มีการขยายกิจกรรมไปสู่ การทํา HOME STAY ลอยนํ้า การอบสมุนไพร และการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ปัจจุบนั มีเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดการสะสมทุน ประมาณ 300,000 บาท และประชาชนมี
รายได้เฉลี่ยมากกว่า 20,000 บาท/คน/ปี
ความสําเร็ จของการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนตําบลราไวย์ เกิดขึ้นจากแรงกระตุน้
ส่ งเสริ มของขบวนการสหกรณ์ ที่มีความเข้าใจในวิถีชีวิตและการอยูร่ วมกันของประชาชนในชุมชน
โดยการร่ วมสร้างกองทุนสหกรณ์อลั อามานะห์ข้ นึ มาเป็ นแกนประสานธุรกิจและจิตวิญญาณ มีเครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชนตําบลราไวย์ ซึ่งเป็ นสมาชิกในชุมชนเข้ามาบริ หารงานอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จะ
สนับสนุนทางวิชาการและการประสานงาน
โดยจะมีการประชุมร่ วมกันเป็ นประจําทุกเดือน(ในวัน
ส่ งสัจจะ) ปัจจุบนั มีสมาชิก 168 คน เงินสัจจะ 68,000 บาท นอกจากนี้ ได้สร้างแกนนําเครื อข่าย
ชาวบ้านที่เรี ยกว่า “กลุ่มมุกอันดา” เป็ นวิทยากรชุมชน ในการเผยแพร่ ความรู ้ และประสานงานภายใน
ชุมชน กับเจ้าหน้าที่ ทําให้ทุกฝ่ ายเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และสามารถพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มไปสู่
กระบวนการพึ่งพาตนเองของสหกรณ์ได้ในที่สุด
กรณีตัวอย่ างของความสํ าเร็จของการส่ งเสริมธุรกิจสปามุลสลิมตําบลราไวย์
แม่บา้ นที่เป็ นคนมุสลิมบางคนที่ตาํ บลราไวย์ ได้รับการถ่ายทอดความรู ้ในการนวดและการใช้
สมุนไพรมาจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะสตรี ที่ปวดท้องประจําเดือน และเคล็ดขัดยอก จะมาให้นวดคลาย
เส้น และระงับอาการปวดให้ทุเลาเบาบางลง แต่เนื่องจากสตรี มุสลิมที่นวดส่วนใหญ่ ไม่เคยผ่านการเข้า
รับการอบรมการนวดจากทางราชการ โครงการวิจยั ขบวนการสหกรณ์ฯ และเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
ตําบลราไวย์ จึงได้ริเริ่ มให้สมาชิกกลุ่มเข้ารับการอบรมการนวดแผนไทย ควบคู่กบั การนําการนวดแบบ
ดั้งเดิมของคนมุสลิมมาประยุกต์ใช้ และได้จดั ตั้งเป็ นกลุ่มสปามุสลิมตําบลราไวย์ข้ ึน มีสมาชิก 20 คน
สมาชิกได้ร่วมลงทุนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการนวด และเพื่อเป็ นการประหยัด สมาชิกได้ร่วมมือกัน
ก่อสร้างห้องอบสมุนไพรขึ้น ค่าลงทุน 25,000 บาท สามารถรองรับการบริ การได้วนั ละ 40 – 50 คน
ค่าบริ การนวดและอบสมุนไพร ชัว่ โมงละ 200 บาท ทําให้ชาวบ้านมีรายได้เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ
10,000 บาท และไม่ตอ้ งไปทํางานนอกบ้าน เพราะมีรายได้เพียงพอ และสามารถเลี้ยงลูก ทํางานบ้านได้
ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ สมาชิกได้นาํ สมุนไพรที่อยูใ่ นป่ าใกล้บา้ น ได้แก่ พลู ไพร ขิง มะกรู ด พริ ก
นํ้าผึ้ง และสมุนไพรทางยา มาทําเป็ นลูกประคบ และเป็ นสมุนไพรอบไอนํ้า ทําให้ลูกค้าคนไทยและ
ต่างประเทศ นิยมมาใช้บริ การ เพราะอยูใ่ กล้แหล่งที่พกั ของชาวต่างประเทศ และกลุ่มได้มีแผนงานในปี
2550 ที่จะขยายผลธุรกิจสปามุสลิมไปยังครอบครัวอื่นๆ เพื่อให้เป็ นหมู่บา้ นสปามุสลิม จํานวน 40
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ครอบครัว จะสามารถสร้างงานและรายได้ให้กบั ครอบครัวและเยาวชนได้ไม่นอ้ ยกว่า 40 ครัวเรื อน มี
รายได้เฉลี่ยเดือนละ 400,000 บาท โดยมีกองทุนอัลอามานะห์ เป็ นแหล่งออมเงินของชุมชน
การแก้ ไขปัญหาความยากจนในเขตพืน้ ทีต่ ําบลราไวย์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โดยการสนับสนุนของโครงการวิจัยขบวนการสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
ในเขตพืน้ ทีต่ ําบลราไวย์ (หมู่ที่ 3,4,5,7)
ขยายทุน/
กระชังกุง้
กลุ่มเลี้ยงกุง้
16 ราย ทุน
300,000 บาท

กลุ่มเลี้ยงผึ้ง
70 ราย ทุน
140,000 บาท

เครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนตําบล
ราไวย์

สปามุสลิม
12 คน
ฝึ กสอน
วิชาชีพสปา
กลุ่มลูกปัด
25 คน

SML
300,000 บาท

สอน
อาสาสมัคร

มัคคุเทศก์

แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนอุลกั ราโว้ย

ชาวเล(ประมง)

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

เครื อข่ายปัก
ผ้าปั ตตานี
กลุ่มบาติก
สมาชิก 12 ราย

กลุ่มขนม
25 คน

กองทุน
หมู่บา้ น หมู่ที่
3,4,5,7

ซื้ อจานชาม
เต้นท์ให้เช่า

สหกรณ์
โรงเรี ยน
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................... 

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุ มชน (SML) ของจังหวัดภูเก็ต
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้ น/ชุมชน เป็ นนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน ส่ งเสริ ม
ให้ชุมชน เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนร่ วมกัน โดยใช้ทุนของชุมชนที่มีอยู่
เป็ นหลัก และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการเป็ นทุนหนุนเสริ มในการพัฒนาศักยภาพ
ของหมู่บา้ น/ชุมชนให้มีความเจริ ญก้าวหน้าร่ วมกัน โดยเป็ นการต่อยอดจากโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ที่ให้การสนับสนุนเป็ นรายครอบครัว มาสู่การสนับสนุน ส่ งเสริ มเป็ นกิกจรรมส่ วนรวมของ
ชุมชน โดยการให้ประชาชนได้ใช้ภูมิปัญญาตามขีดความสามารถของแต่ละชุมชน กําหนดกลยุทธ
วิธีการและกิจกรรม ในลักษณะของการร่ วมคิด ร่ วมทํา โดยยึดหลักเกณฑ์ การมีส่วนร่ วมของประชากร
ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 พร้อมเสนอแผนงาน/โครงการและกิจกรรม โดยรัฐบาลจะสนับสนุน
งบประมาณให้หมู่บา้ น/ชุมชน 200,000 – 300,000 บาท ได้แก่ การสร้างงานในชนบท การส่ งเสริ มกลุ่ม
อาชีพ การสร้างสาธารณูปโภค สิ่ งก่อสร้าง และกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่มองค์กร
และเครื อข่ายชุมชน โดยแบ่งงบประมาณให้ความช่วยเหลือชุมชนออกเป็ น 3 ขนาด ตามจํานวน
ประชากรและความยากจนของหมู่บา้ น ได้แก่ หมู่บา้ นขนาดใหญ่ มีประชากรมากกว่า 1,000 หลังคา
เรื อน หมู่บา้ นขนาดกลาง มีประชากรระหว่าง 500 - 1,000 หลังคาเรื อน และหมู่บา้ นขนาดเล็ก มี
ประชากรน้อยกว่า 500 หลังคาเรื อน เริ่ มดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2438
ลักษณะของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุ มชน (SML) ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ได้กาํ หนดเป้ าหมายการพัฒนาหมู่บา้ น/ชุมชนออกเป็ น 126 หมู่บา้ น/ชุมชน
(103 หมู่บา้ น และ 23 ชุมชน) โดยแบ่งประเภทได้ดงั นี้
ประเภท L จํานวน
78 หมู่บา้ น/ชุมชน จัดสรรงบ 300,000 บาท
ประเภท M จํานวน
30 หมู่บา้ น/ชุมชน จัดสรรงบ 250,000 บาท
ประเภท S จํานวน
18 หมู่บา้ น/ชุมชน จัดสรรงบ 200,000 บาท
จํานวนหมู่บา้ นแยกตามพื้นที่
อําเภอเมืองภูเก็ต
44 หมู่บา้ น
งบประมาณ 12,700,000 บาท
อําเภอถลาง
46 หมู่บา้ น
งบประมาณ 12,450,000 บาท
อําเภอกะทู ้
13 หมู่บา้ น
งบประมาณ 3,400,000 บาท
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เทศบางนครภูเก็ต
16 ชุมชน
เทศบางเมืองป่ าตอง
7 ชุมชน
รวมงบประมาณที่รัฐบาลให้การสนับสนุน

งบประมาณ
งบประมาณ

บาท
250,000 บาท
28,800,000 บาท

การดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บา้ น/ชุมชน (SML) จังหวัดภูเก็ต มีหน่วยงาน
ราชการและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหา ความต้องการของชุมชน โดยมีระบบการ
ติดตาม ประเมินผล และการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ร่วมกับชุมชน ควบคู่กบั การแก้ไขปัญหาความยากจน
เพื่อให้สามารถดําเนินการแก้ไขและพัฒนาได้ท้ งั ตัวบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเป็ นขั้นตอน
และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน โดยจังหวัดภูเก็ต มีหมู่บา้ นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาศักยภาพหมู่บา้ น/ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง จํานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. โครงการพัฒนาร้านค้าและตลาดชุมชน บ้านนากก หมู่ที่ 5 ตําบลฉลอง อําเภอเมือง
2. โครงการฝึ กอาชีพเสริ ม (กลุ่มหมอนวด) บ้านกะทู ้ หมู่ที่ 2 ตําบลกะทู ้ อําเภอกะทู ้
3. โครงการหอกระจายข่าวประจําหมู่บา้ น บ้านบางโรง หมู่ที่ 5 ตําบลป่ าคลอก อําเภอถลาง
นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนาชุมชนในรู ปแบบขบวนการสหกรณ์ เริ่ มได้รับความสนใจมาก
ขึ้น เนื่องจากขบวนการสหกรณ์ใช้กลยุทธ์การออม เป็ นหัวใจของการสร้างพลังชุมชน ให้เกิดความ
ซื่อสัตย์ความเป็ นพวกพ้อง เห็นอกเห็นใจกันในกลุ่มสมาชิกและชุมชน และยังสามารถนําเงินทุนและ
ความรู ้จากภูมิปัญญาของชาวบ้านมาสร้างสรรค์
และพัฒนาในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
ตลอดทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการบริ หารจัดการ
และนําทรัพยากรในชุมชนมาแปลงเป็ น
ทรัพย์สิน เพื่อเสริ มสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
รู ปแบบการจัดองค์ กรชุ มชน และการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
การดําเนินงานส่ งเสริ มการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ตที่ผา่ นมา
มีรูปแบบการบริ หารจัดการตามระบบการบริ หารงานแบบราชการ เริ่ มตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร การ
ประชุมการบริ หารองค์กรและการเลือกตั้งคณะกรรมการ การวางกฎระเบียบข้อบังคับ ที่เป็ นไปตาม
รู ปแบบของทางราชการแต่ละหน่วยงานที่กาํ หนด รวมทั้งการสนับสนุนและการติดตามตรวจสอบจาก
หน่วยงานของรัฐบาล โดยคณะวิจยั ได้ศึกษาวิเคราะห์จากการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐในระดับ
จังหวัด / อําเภอ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชน จําแนกได้เป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
รู ปแบบแรก เป็ นการจัดรู ปองค์กรที่เกิดขึ้นจากระเบียบกฎหมายที่กาํ หนดให้มีการจัดตั้งขึ้น
การจัดรู ปองค์กรที่เกิดขึ้นจากระเบียบกฎหมายที่กาํ หนดให้มีการจัดขึ้น เกิดขึ้นโดยนํารู ปแบบ
การบริ หารจัดการของสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ได้สนับสนุน
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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ส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์ของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต ดําเนินงานตามกรอบแผนงานของกรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่ม องค์กรชุมชน ที่สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมการประกอบการ
ธุรกิจการเกษตรเป็ นหลัก จํานวน 42 สหกรณ์ และมีชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต จํากัด เป็ นองค์กรกลาง
ในการประสานงานและส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์ภายในจังหวัด การดําเนินงานที่ผา่ นมา พบว่า มีสหกรณ์
เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ จํานวน 26 สหกรณ์ หรื อร้อยละ 60 โดยชุมนุมมีเงินฝากออมทรัพย์
15,803,985.80 บาท และได้ดาํ เนินธุรกิจเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ และจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค เป็ น
หลัก นอกจากนี้ ได้นาํ เนินไปฝากในสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็ นเงิน 14,569,046.54 บาท และในการประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี 2548 ได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดวงเงินกูย้ มื หรื อคํ้าประกันประจําปี ไว้ไม่เกิด
25,00,000 บาท เพื่อช่วยเหลือการเงินให้กบั สมาชิกสหกรณ์ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548)
การดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต จํากัด มีการดําเนินกิจการร้านค้า และ
การให้สินเชื่อแก่สมาชิก โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและการรับฝากเงินจากสมาชิก จึงเป็ นปัญหาทําให้
ชุมนุมสหกรณ์ฯ ต้องบริ การจัดการเงินอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อมิให้ขาดทุน การนําเงินฝากจากสมาชิก
ชุมนุมฯ มาดําเนินการ จึงเป็ นเสมือนหนึ่งยืมจมูกผูอ้ ื่นมาหายใจ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และ
วิธีการบริ หารจัดการที่ส่งเสริ มกิจการของสมาชิกที่เหมาะสมให้มีความยัง่ ยืน
สําหรับในการส่ งเสริ มกิจการของสมาชิกสหกรณ์และกิจกรรมสหกรณ์ในรู ปของกลุ่ม
สตรี สหกรณ์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ได้ดาํ เนินการให้การสนับสนุน
จํานวน 26 กลุ่ม โดยการจัดหาปั จจัยการผลิต วัตถุดิบ และการตลาดให้ในบางส่ วน และได้ให้การ
สนับสนุนการสร้างเครื อข่ายกลุ่มอาชีพ ด้านการผลิตและการตลาดในระดับจังหวัด 1 กลุ่ม โดยมีการ
ดําเนินกิจกรรม การออกร้านจําหน่ายสิ นค้าในงานเทศกาลต่างๆ การฝึ กอบรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
การออกจําหน่าย ROAD SHOW ในจังหวัดต่างๆ และการแลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างกัน BARTER
SYSTEM ทําให้กลุ่มอาชีพมาช่องทางการตลาดมากขึ้น โดยมีรายได้จากการจําหน่ายสิ นค้าในรอบปี
2548 ไม่นอ้ ยกว่า 35 ล้านบาท

จุดเริ่ มต้ นของปัญญา..................................
หนุนความคิด ติดปัญญา หาแนวร่ วม
ไม่ แยกส่ วน รวมกําลัง พลังสร้ าง
เปิ ดเวที สะท้ อนผล ชนทํางาน
อุดมการณ์ ประสานผสม คนสหกรณ์
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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รู ปแบบที่ 1

การจัดการกลุ่มองค์กรชุมชนและเครื อข่ายกิจกรรมของสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต
ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต
สมาชิก 26 สหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร
8 สหกรณ์
3,322 คน

สหกรณ์ประมง
1 สหกรณ์
123 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์
18 สหกรณ์
8,968 คน

สหกรณ์ร้านค้า
4 สหกรณ์
2,242 คน

สหกรณ์บริ การ
7 แห่ ง 721 คน

สหกรณ์เครดิต
ยูเนียน 4 กลุ่ม
14,210 คน

การดูแลของสหกรณ์
จังหวัด
- วิสาหกิจชุมชน
11 กลุ่ม
- กลุ่มสตรี
15 กลุ่ม
- เครื อข่ายการ
ผลิตและ
การตลาด
1 เครื อข่าย

สร้างเครื อข่ายเชื่อมโยง
กับทุกภาคส่ วน

กลุ่มเกษตรกรที่ถ่ายโอนมาจากกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร จํานวน 3 กลุ่ม
รู ปแบบทีส่ อง การส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์ในรู ปแบบของการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชน
การส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์ในรู ปแบบของการเสริ มสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชนโดยมีหน่วยงานราชการ/เอกชน เข้าไปให้การสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งใน
รู ปแบบขององค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสังคม/ชุมชน การอาสาสมัคร การ
อนุรักษ์พฒั นาสิ่ งแวดล้อม และการพัฒนาผูน้ าํ ชุมชน โดยได้ยกตัวอย่างของขบวนการสหกรณ์ของ
กรมการพัฒนาชุมชนในการส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนเป็ นต้นแบบในการศึกษา ดังนี้
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงหมาดไทย เป็ นหน่วยงานหลักในการส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง และการเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรชุมชน ในรู ปของโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน การส่ งเสริ มกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเครื อข่าย กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
OTOP และเครื อข่ายองค์กรชุมชนในระดับตําบล (ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตําบล) โดยแบ่ง
ลักษณะตามแนวทางส่ งเสริมวิสาหกิจชุ มชนและศักยภาพองค์ กรชุ มชนของกรมการพัฒนาชุ มชนดังนี้
รู ปแบบที่ 2 การส่ งเสริมวิสาหกิจชุ มชนและศักยภาพองค์ กรชุ มชนของกรมการพัฒนาชุ มชน
การส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน

ศูนย์สาธิต
การตลาด

OTOP 127 ผลิตภัณฑ์
ยอดรายได้ปี 2548
เงิน 36,754,438 บาท
สิ นค้า 5 ดาว 10 ราย

กลุ่มออมทรัพย์ฯ
29 กลุ่ม สมาชิก
2,747 คน
ทุน 8,951,940บาท
กลุ่มอาชีพ 54
กลุ่ม 1,932 คน
มี 2 เครื อข่าย
ระดับอําเภอ

การส่ งเสริ มศักยภาพองค์กรชุมชน

เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ
ระดับจังหวัด 1 กลุ่ม
สมาคมกลุ่มออมทรัพย์ฯ
-เครื อข่ายกลุ่มอาชีพระดับ
อําเภอ 2 เครื อข่าย
-เครื อข่าย OTOP จังหวัด

โครงการแก้ไขปั ญหา
ความยากจน (กข.คจ.)
16 หมู่บา้ น
การดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม โดยการสร้างเครื อข่าย
ในกลุ่มกิจกรรม ในประเภทเดียวกัน ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ฯ จะมีเครื อข่ายกิจกรรมร่ วมได้แก่
โรงสี ขา้ ว ยุง้ ฉาง ร้านค้า ธุรกิจปั้ มนํ้ามัน เป็ นต้น สําหรับการส่ งเสริ มอาชีพ จะมีการแบ่งกลุ่มประเภท
อาชีพ และสร้างเครื อข่ายของประเภทกลุ่มอาชีพ ได้แก่ เครื อข่ายกลุ่มการทําผ้าบาติต สมาชิก 54 กลุ่ม
เครื อข่ายเครื่ องหนัง 3 แห่ง เครื อข่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป เครื อข่ายดอกไม้ประดิษฐ์และยางพารา 6
กลุ่ม เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีเครื อข่ายกลุ่มอาชีพทัว่ ไป ระดับอําเภออีก 2 เครื อข่าย และศูนย์
ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตําบล อีก 3 องค์กร
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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รู ปแบบทีส่ าม การเสริมสร้ างขบวนการสหกรณ์ โดยองค์ กรชุ มชนได้ ริเริ่มดําเนินการด้ วยตนเอง
การเสริ มสร้างขบวนการสหกรณ์โดยชุมชนได้ริเริ่ มดําเนินการด้วยตนเอง เป็ นรู ปแบบที่มีมา
ก่อนที่ทางราชการจะนํารู ปแบบขบวนการสหกรณ์เข้ามาใช้กบั การจัดตั้งและพัฒนาองค์กรชุมชน ก่อตั้ง
ขึ้นมาเอง โดยไม่ได้มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเรี ยนรู ้การเสริ มสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต ที่
เกิดขึ้นจากความต้องการและการแก้ไขปัญหาของชุมชนปัญหาด้วยชุมชน พบว่า ส่ วนใหญ่การจัดตั้ง
องค์กร จะมีลกั ษณะไม่เป็ นทางการ ไม่มีการจดบันทึกการประชุมหรื อมีคณะกรรมการ แต่จะมีการ
ประชุมตกลงกันในเวทีกลางบ้าน โรงเรี ยน วัด แลปฏิบตั ิงานร่ วมกัน โดยมีผนู ้ าํ ที่เป็ นทางการ หรื อ
ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นผูน้ าํ ในการคิด ตัดสิ นใจ และมักจะมีการดําเนินงานเป็ นเทศกาล หรื อชัว่ คราว ตาม
ลักษณะปัญหา หรื อมีความต้องการ เช่น การจัดตั้งกลุ่มหนุ่มสาว เพื่อให้ช่วยเหลืองานวัด และกิจกรรม
ของชุมชน กลุ่มผูเ้ ฒ่า จะมุ่งเน้นการปฏิบตั ิธรรมและการจัดงานประเพณี กลุ่มการเกษตรสวนยาง จะ
พบปะกันในการสอบถามราคายาง และการจัดหาพันธ์ยางคุณภาพดีมาเพาะปลูก เป็ นต้น ต่อมา ทาง
ราชการได้ให้การสนับสนุนทางวิชาการและปั จจัยการผลิต ทําให้กลุ่ม/องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง และ
พัฒนาไปสู่ ขบวนการจัดการแบบสหกรณ์มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการรวมตัวกันของกลุ่มบาติกในเขต
มาสู่ การจัดตั้งเป็ นเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนบาติกโดยมีส่วนราชการรับรองตาม
พื้นที่ตาํ บลป่ าคลอก
พรบ. ส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน และการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนในเคหะรัษฎา ในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลการแก้ไขปั ญหาความยากจน โดยการจัดตั้งเป็ นสหกรณ์เครดิตยูเนียนเคหะรัษฎา จํากัด ปัจจุบนั มี
สมาชิกกว่า 1,600 คน ทุนสัจจะ 10,000,000 บาท เป็ นต้น

 
ความรวยไม่ มีขาย ....................... อยากได้ ต้องทําเอง
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รู ปแบบที่ 3 การเสริ มสร้างขบวนการสหกรณ์โดยองค์กรชุมชนได้ริเริ่ มดําเนินการด้วยตนเอง

การสร้างกลุ่ม/กิจกรรมของชุมชน
โดยชุมชน เพือ่ ชุมชน

ผูป้ ระกอบการ
ผลิตบาติก

ประชาชนในชุมชน
เคหะรัษฏา ที่มีกลุ่ม
ประมง กลุ่มแรงงาน
และอาชีพอิสระ

กลุ่มบาติกใน
ชุมชนต่างๆ
15 กลุ่ม

จัดตั้งสหกรณ์
เครดิตยูเนียน
เคหะรัษฏา
จํากัด

การรับรองของราชการในการส่ งเสริ ม
ศักยภาพองค์กรชุมชน

เครื อข่ายวิสาหกจิชุมชน
ผลิตภัณฑ์บาติก
1 เครื อข่าย

-เครื อข่ายสหกรณ์เครดิต
ยูเนียน 6 สหกรณ์ สมาชิก
8,000 คน ทุนกว่า
10,000,000 บาท

กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่จดั ตั้ง
ขึ้นเอง ได้แก่ กลุ่ม SPA
กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มผูส้ ูงอายุ

โดยสรุ ป การส่ งเสริ มและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ที่เป็ นนิติบุคคลและที่ไม่เป็ นนิติ
บุคคล ของจังหวัดภูเก็ต ที่ผา่ นมา พบว่า ส่ วนราชการส่ วนใหญ่ จะเป็ นผูส้ นับสนุนการจัดตั้ง และพัฒนา
กลุ่ม องค์กร และเครื อข่ายในสังกัด โดยมีงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุน มาอย่างต่อเนื่อง ทําให้
เกิดเครื อข่ายและกลุ่มกิจกรรมขึ้นมามากมายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บา้ น ตําบล อําเภอ และจังหวัด
ต่อมา เมื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เริ่ มเข้ามาบริ หารราชการระดับท้องถิ่น ได้มีการสํารวจข้อมูล
กลุ่ม องค์กร และเครื อข่ายชุมชน เพื่อวางแผนการพัฒนาตําบล ด้านการส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน และ
การเสริ มสร้างความเข้มแข็งชุมชนขึ้น ประกอบกับส่วนราชการต่างๆ เริ่ มมีงบประมาณลดน้อยลง
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เนื่องจากรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง
ทําให้ส่วนราชการไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายการ
เสริ มสร้างเศรษฐกิจชุมชนระดับรากหญ้า
ได้มีการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มขึ้นใหม่
ในรู ปของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง คณะกรรมการแก้ไขปั ญหาความยากจนระดับหมู่บา้ น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP เครื อข่ายกลุ่มอาชีพ และกลุ่มคัดสรรสิ นค้า OTOP 3 - 5 ดาว ทําให้เกิดความ
สับสน
และความขัดแย้งในการดําเนินงานของกลุ่มเก่า
กับกลุ่มใหม่ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา รัฐบาลได้คดั เลือกสิ นค้า OTOP ชั้นดีไว้จาํ นวนกว่า 127
ผลิตภัณฑ์ 56 กลุ่ม แต่ได้สร้างปั ญหาตามมา คือมีกลุ่มอาชีพที่ไม่ได้รับการคัดสรรไม่นอ้ ยกว่า 300 กลุ่ม
ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทําให้บางกลุ่มล้มเลิกไป ทรัพย์สินและเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่เคย
ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการมีการสูญหายและตกไปอยูใ่ นการดูแลของประธานกลุ่มหรื อผูม้ ี
อิทธิพลของหมู่บา้ น
นอกจากนี้ การสนับสนุนของทางราชการและหน่วยงานราชการ มุ่งหวังที่จะสร้างรายได้ใน
ภาพรวมตามนโยบายของรัฐบาล
ทําให้มีการประชาสัมพันธ์และใช้งบประมาณเพื่อการส่ งเสริ ม
การตลาดเป็ นจํานวนมาก ในกลุ่ม องค์กรที่ได้รับการคัดสรร 3 - 5 ดาว ทั้งการส่ งเสริ มการตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่ได้จดั ตั้งเป็ นองค์กรเครื อข่ายที่ได้รับการจดทะเบียน พร้อมกับการสนับสนุน
เงินทุนในการส่ งเสริ มการตลาดอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นแรงกดดันให้กลุ่มขนาดเล็ก ที่มีการดําเนินงานยัง
ไม่เข้มแข็งแตกสลายได้ง่ายยิง่ ขึ้น

รัฐต้ องเปลีย่ นแปลง
รัฐต้ องเปลีย่ น วิธีคดิ
รัฐหนุนช่ วย อํานวยทาง
รัฐเป็ นแกน แสงสว่ าง
รัฐเชื่อมั่น ในชุมชน

ไม่ ตดิ หน่ วย
คิดสร้ างสรรค์
ผ่ าทางตัน
พึง่ ตนเอง
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บทที่ 3
กระบวนการดําเนินงานวิจยั
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการศึกษาวิจยั โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบที่สาํ คัญสามประการ ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลที่เกิดขึ้น ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ปัจจัยนําเข้ า
ปัจจัยนําเข้า เป็ นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการวิจยั ประกอบด้วยคณะผูว้ จิ ยั งบประมาณใน
การวิจยั เงื่อนระยะเวลา ความถี่ในการดําเนินกิจกรรม ความต่อเนื่อง การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
สถานที่และการประสานงาน
และส่ วนงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
ประกอบด้วย
คณะวิจยั ประกอบด้วย
นักวิชาการและผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสหกรณ์ การพัฒนา
- นักวิจยั จํานวน 4 คน
ชุมชน การพาณิ ชย์ การท่องเที่ยวและธุรกิจบริ การ
- ผูช้ ่วยนักวิจยั 2 คน
ผูน้ าํ ชุมชนที่ปฏิบตั ิงานด้านสหกรณ์/ธุรกิจชุมชน
งบประมาณในการวิจยั

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และภาคี
พันธมิตรในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

เงื่อนระยะเวลา

กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 12 เดือน
และติดตามการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน

ความถี่ในการดําเนินงาน

คณะวิจยั ปฏิบตั ิงานในพื้นที่เป็ นประจําทุกสัปดาห์
โดยมีการประชุม/สัมมนา กระตุน้ การปฏิบตั ิงาน
การสร้างเครื อข่ายพันธมิตรร่ วมกัน

ความต่อเนื่อง

คณะวิจยั มีการติดตามผลการดําเนินงานสมํ่าเสมอ
และประสานความร่ วมมือกับกลุ่ม/องค์กร

เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆ

มีอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่กระดาษ ปากกา
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ห้องประชุมในชุมชน และเครื่ องเสี ยง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

มีบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูช้ ่วยนักวิจยั ผูน้ าํ
ชุมชน สมาชิก และผูน้ าํ เครื อข่ายสหกรณ์

สถานที่/ศูนย์ประสานงาน

ใช้ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด
ภูเก็ต และที่ทาํ การเครื อข่ายสหกรณ์เป็ นศูนย์กลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีหน่วยงานสนับสนุนส่ งเสริ ม ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎภูเก็ต ททท. ส่ วนราชการด้านเศรษฐกิจ
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว/มัคคุเทศก์/งานบุคคล

กระบวนการดําเนินการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ องการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต คณะวิจยั ได้มุ่งเน้นการ
สร้างผูน้ าํ ชุมชนและการพัฒนาเครื อข่ายสหกรณ์ในกลุ่มประเภทเดียวกัน และต่างกัน ประกอบด้วย
การศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานด้านสหกรณ์และประเมินความสนใจของ
ระยะที่ 1
ผูเ้ ข้าร่ วมขบวนการสหกรณ์
ระยะที่ 2
การศึกษาวิเคราะห์การแก้ไขปั ญหาความยากจน
ระยะที่ 3
การวิเคราะห์ปัญหา และการกําหนดทิศทางในการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ระยะที่ 4
การนําแผนไปทดลองปฏิบตั ิ และการสร้างแรงกระตุน้
ระยะที่ 5
การประเมินผลและรายงานผล
กิจกรรมทีป่ ฏิบัติงาน ระหว่ างเดือน กันยายน 2548 ถึง สิ งหาคม 2549
คณะทํางานโครงการวิจยั ฯ ได้ปฏิบตั ิงานร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานภาครัฐ ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2548 ถึงเดือน สิ งหาคม 2549 ได้แบ่งการดําเนินงาน
ออกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดกําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มองค์กร
ในชุมชนในเขตพื้นที่ (ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2548)
ช่วงที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหาความยากจน
ช่วงที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหา และกําหนดทิศทางในการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธ์มิตร
สหกรณ์
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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การดําเนินงานในช่วงที่ 1 – 3 ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการสํารวจข้อมูลพื้นฐานบทบาทของ
หน่วยงานต่างๆในการดําเนินงานส่ งเสริ มกิจกรรมสหกรณ์ ทั้งที่เป็ นนิติบุคคล และที่ไม่เป็ นนิติบุคคล
พร้อมทั้งการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การพัฒนากลุ่ม องค์กรชุมชน และการสร้างเครื อข่ายองค์กร
ชุมชนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต มีผลการดําเนินงานสรุ ปได้ดงั นี้
กิจกรรม
1.การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์และ
เครื อข่าย
2.การศึกษาสถานการณ์
บทบาทของการดําเนินงาน
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในพื้นที่ 3 อําเภอ
3.การตรวจสอบข้อมูลคนจน
จดทะเบียนสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่ม/องค์กรในพื้นที่จงั หวัด
ภูเก็ต

4.การจัดเวทีสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกลุ่ม/องค์กรชุมชนใน
การเชื่อมโยงเครื อข่ายสุ ขภาพ
และผูส้ ู งอายุ
5.การจัดเวทีสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกลุ่ม/องค์กรชุมชนใน
การเชื่อมโยงเครื อข่ายสหกรณ์
และกลุ่มอาชีพ OTOP

วัน/เดือน/ปี /
สถานที่
3 - 4 ก.ย.48
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

8 คน

10 - 11 ก.ย.48
ชุมชนราไวย์
อ.เมือง

56 คน

-เกิดแนวร่ วมสร้างสรรค์
ของนักวิจยั และผูป้ ฏิบตั ิ
งานสนามในการสร้าง
ขบวนการสหกรณ์
-เกิดความรู ้ ความเข้าใจ
สถานการณ์ปัจจุบนั ของ
ขบวนการสหกรณ์ จ.ภูเก็ต

12 - 23 ก.ย. 48
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
สหกรณ์จงั หวัด
3 อําเภอ

1,200 ครัวเรื อน

-เก็บรวบรวมข้อมูลคนคน
ในเขตพื้นที่ 3 อําเภอ 103
หมู่บา้ น และการศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จาก
การช่วยเหลือของราชการ

24 - 25 ก.ย. 48
สํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัด

52 คน

-ได้รูปแบบ กิจกรรมและ
ขบวนการเครื อข่ายสุ ขภาพ
และผูส้ ูงอายุ 3 อําเภอ

1 - 2 ต.ค. 48
โรงแรมเอส ที

46 คน

-ได้รูปแบบเครื อข่าย
กิจกรรมและความร่ วมมือ
ระหว่างสหกรณ์กบั กลุ่ม
อาชีพ

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี /
สถานที่
10 - 11 ต.ค. 48
สหกรณ์เครดิต
ยูเนียนรัษฎา
จังหวัดภูเก็ต

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

25 คน

-ศึกษาเรี ยนรู ้การดําเนินงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนียนและ
การสร้างเครื อข่ายแนวร่ วม
ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ

7.การจัดทํากรอบทิศทางการ
พัฒนาเครื อข่ายองค์กรชุมชน
ระดับท้องที่และระดับจังหวัด

15 - 16 ต.ค. 48
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต

16 คน

8.การเข้าร่ วมขบวนการการ
สร้างเครื อข่ายสหกรณ์ในเขต
พื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

17 - 18 ต.ค. 48
ศูนย์การท่องเที่ยว
กีฬาและ
นันทนาการจังหวัด
ภูเก็ต
24 - 25 ต.ค. 48
ศาลากลางจังหวัด
และอําเภอเมือง
ภูเก็ต

60 คน

-กําหนดกรอบทิศทางการ
พัฒนาเครื อข่าย ได้แก่
เครื อข่าย OTOP เกษตร
ยัง่ ยืน กีฬา สุ ขภาพและ
ผูส้ ูงอายุ หมู่บา้ นเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเอง ผูป้ ระกอบ
อาชีพบริ การ ท่องเที่ยว
-การประชุมสร้างความ
เข้าใจและเข้าร่ วมการสร้าง
เครื อข่ายสหกรณ์โดยความ
สมัครใจ 6 เครื อข่าย

6.การจัดเวทีเครื อข่ายสหกรณ์
เครดิตยูเนียน จังหวัดภูเก็ต
และการจัดเตรี ยมการจัด
วันเครดิต ยูเนียนสากลใน
ประเทศไทย

9.การสนับสนุนการสร้าง
พันธมิตรการเชื่อมโยง
เครื อข่าย OTOP และหมู่บา้ น
เพื่อการท่องเที่ยว

10.การสนับสนุนสร้าง
29 - 31 ต.ค. 48
พันธมิตรการเชื่อมโยง
สนามกีฬาสุ ระกุล
เครื อข่ายการกีฬา สุ ขภาพและ
ผูส้ ู งอายุ

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

40 คน

-เกิดการเชื่อมโยงหมู่บา้ น
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
และการบริ โภคสิ นค้า
ชุมชน

60 คน

-การเตรี ยมการจัดงาน
มหกรรมสุ ขภาพดี ใน
วันที่ 23 พ.ย. 48 ที่สะพาน
หิ น

58

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี /
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
สถานที่
11.การสนับสนุนสร้าง
3 - 4 พ.ย. 48
40 คน
พันธมิตรการเชื่อมโยง
ศูนย์การท่องเที่ยว
เครื อข่ายธุรกิจการ
กีฬาและ
ท่องเที่ยวและบริ การท่องเที่ยว นันทนาการจังหวัด
12.การสรุ ปการดําเนินงานวัน 8 - 12 ธ.ค. 48
130 คน
เครดิตยูเนียนสากล ประจําปี จังหวัดภูเก็ต
2548 ที่จงั หวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่
13.การร่ วมเวทีเรี ยนรู ้การสร้าง
พันธมิตรเชื่อมโยงเครื อข่าย
จังหวัด
14.การติดตามผลการสร้าง
เครื อข่ายพันธมิตรสุ ขภาพดี

21 - 22 พ.ย. 48
แหลมพรหมเทพ

50 คน

23 พ.ย. 48
สนามสะพานหิ น

1,200 คน

15.การติดตามผลการสร้าง
28 - 29 พ.ย. 48
เครื อข่ายพันธมิตร OTOP และ ศูนย์การท่องเที่ยว
หมู่บา้ นท่องเที่ยว
กีฬาและ
นันทนาการจังหวัด
ภูเก็ต และ อบต.
ราไวย์ อ.เมือง
16.การติดตามผลการสร้าง
22 - 23 ธ.ค. 48
เครื อข่ายพันธมิตรการ
ศูนย์การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและธุรกิจบริ การ
กีฬาและ
ท่องเที่ยว
นันทนาการจังหวัด
ภูเก็ต และ อบจ.

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

45 คน

45 คน

ผลผลิตของกิจกรรม
-การจัดเตรี ยมการส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวชุมชนและ
การบริ การประทับใจ
-การประเมินผลการเข้า
ร่ วมงานวันเครดิต ยูเนียน
สากล และรับเป็ นเจ้าภาพ
จัดวันเครดิตยูเนียนสากล
-วางแผนปฏิบตั ิการสร้าง
เครื อข่ายพันธมิตรและการ
สนับสนุนกิจกรรมสัมพันธ์
-สมาชิกเครื อข่ายกีฬา
สุ ขภาพ ผูส้ ูงอายุ และ
เครื อข่ายพันธมิตร ร่ วม
กิจกรรมสร้างสุ ขภาพดี
-ได้รูปแบบการเชื่อมโยง
เครื อข่ายที่เป็ นรู ปธรรมและ
มีกิจกรรมต่อเนื่อง สามารถ
นําเป็ นต้นแบบของ
เครื อข่ายพันธมิตรได้
-ได้รูปแบบการเชื่อมโยง
เครื อข่ายการท่องเที่ยวที่
เป็ นรู ปธรรม มีกรอบ
แผนงาน/โครงการแบบ
บูรณาการ และมีกิจกรรม
ต่อเนื่อง สามารถนําเป็ น
ต้นแบบของเครื อข่าย
พันธมิตรได้
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กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี /
สถานที่
17.การสร้างพันธมิตรภาคีจาก 24 - 26 ธ.ค. 48
หน่วยงานภายนอกร่ วมพลัง บริ เวณหาดป่ าตอง
สร้างสรรค์พนั ธมิตรเครื อข่าย หาดกมลา และไม้
ขบวน การสหกรณ์ชุมชน
ขาว จังหวัดภูเก็ต

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

520 คน

-เครื อข่ายพันธมิตรขบวน
การสหกรณ์ร่วมกันจัด
กิจกรรมรําลึก 1 ปี สึ นามิ
ร่ วมกัน พร้อมจัดบริ การ
พาหนะสิ นค้าชุมชน และ
อาหารเพื่อสุ ขภาพร่ วมกับ
ทางราชการและภาคเอกชน
-สรุ ปผลงานการสร้าง
เครื อข่ายพันธมิตร
ขบวนการ สหกรณ์ในรอบ
4 เดือน และวางแผน
ปฏิบตั ิงานระยะที่ 2 (เดือน
มกราคม - เมษายน 2549)
-จัดทําเอกสาร รายงานผล
การดําเนินงานพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์

18.การประเมินผลการสร้าง
พันธมิตรเครื อข่ายขบวนการ
สหกรณ์ ครั้งที่ 1

27 ธ.ค. 48
สหกรณ์จงั หวัด

60 คน

19. การจัดทํารายงานสรุ ปผล
การดําเนินงานการพัฒนา
ขบวนการ สหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต

28 ธ.ค. 48
สหกรณ์จงั หวัด

12 คน

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัยชุ มชน
1. การศึกษาจากข้อมูลเอกสาร โดยการค้นคว้าจากเอกสารของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ภูเก็ต สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต พาณิ ชย์จงั หวัดภูเก็ต และสํานักงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและสถิตที่สาํ คัญในการรายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน และเป็ นข้อมูล
ประกอบในการจัดทํารายละเอียดเปรี ยบเทียบผลการศึกษาวิจยั
2. การศึกษาแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน โดยคณะวิจยั และผูช้ ่วยนักวิจยั ได้เข้าไปศึกษา
รายละเอียดกิจกรรมร่ วมกับผูน้ าํ ชุมชนในชุมชน อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดเวลาพบกับชุมชนไว้
ล่วงหน้า และการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมจากผูน้ าํ ชุมชนที่เข้าไปดําเนินงานด้านการส่ งเสริ ม
ขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต ส่ วนใหญ่จะใช้ช่วงเวลาคํ่า เนื่องจากประชาชนเลิกจากการ
ทํางานและการประกอบอาชีพแล้ว
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ระยะที่ 2 ประกอบด้ วยขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นที่ 4 – 5 ได้ แก่ การ
สร้ างเครือข่ ายขบวนการสหกรณ์ และการเชื่อมโยงเครือข่ ายความร่ วมมือในการสร้ างขบวนการสหกรณ์
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2 (ระหว่ างเดือน,มกราคม สิ งหาคม 2549)
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิน ได้ศึกษาถึงกระบวนการเรี ยนรู ้และกิจกรรมที่ได้ดาํ เนินงานของกลุ่ม/องค์กร
ต่างๆ แล้ว ได้กาํ หนดกิจกรรมการดําเนินงานในช่วงระยะที่ 2 ดังนี้
กิจกรรม
1.การสรุ ปทบทวนกรอบทิศ
ทางการพัฒนาเครื อข่าย
องค์กร/กลุ่ม/สหกรณ์ในเขต
พื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
2.การติดตามข้อมูลการแก้ไข
ปั ญหาความยากจน
3.การตรวจสอบข้อมูลคนจน
จดทะเบียนสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่ม/องค์กรในพื้นที่จงั หวัด
ภูเก็ต

วัน/เดือน/ปี /
สถานที่
3 – 5 ม.ค. 49
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต

8 – 31 ม.ค. 49
อ.เมือง กะทู ้ ถลาง
12 – 21 ก.พ. 49
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
สหกรณ์จงั หวัด
3 อําเภอ
4.การจัดเวทีสร้างพันธมิตร
24 – 25 ก.พ. 49
ระหว่างกลุ่ม/องค์กรชุมชน
สํานักงานสหกรณ์
OTOP และวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด
5.การจัดเวทีสร้างความเข้าใจ 1 – 2 มี.ค. 49
ระหว่างกลุ่ม/องค์กรชุมชนใน โรงแรมเอส ที
การเชื่อมโยงเครื อข่ายสหกรณ์
และกลุ่มอาชีพ OTOP
6.การจัดเตรี ยมการจัดวัน
10 – 11 มี.ค. 49
เครดิต ยูเนียนสากลใน
สหกรณ์เครดิต
ประเทศไทย
ยูเนียนรัษฎา

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

90 คน

-เกิดแนวร่ วมสร้างสรรค์
ของนักวิจยั และผูป้ ฏิบตั ิ
งานสนามในการสร้าง
เครื อข่ายสหกรณ์

พื้นที่ 3 อําเภอ

ตรวจสอบทะเบียนคน
ยากจนให้ความช่วยเหลือ
-เก็บรวบรวมข้อมูลคนคน
ในเขตพื้นที่ 3 อําเภอ 103
หมู่บา้ น และการศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การช่วยเหลือของราชการ
-ได้รูปแบบ กิจกรรมและ
ขบวนการเครื อข่ายOTOP

1,200 ครัวเรื อน

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

52 คน

46 คน

25 คน

-ได้รูปแบบเครื อข่าย
กิจกรรมและความร่ วมมือ
ระหว่างสหกรณ์กบั กลุ่ม
อาชีพ
-การสร้างเครื อข่ายแนว
ร่ วมระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ
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กิจกรรม
7.การสรุ ปทบทวนกรอบทิศ
ทางการพัฒนาเครื อข่าย
องค์กร/กลุ่ม/สหกรณ์ในเขต
พื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
8.การประชุม CEO รวมกับ
ราชการ เอกชนส่ งเสริ มกิจการ
สหกรณ์
9. การสร้างเครื อข่ายพันธมิตร
ร่ วมกับจังหวัดปั ตตานี

10. การจัดเวทีสร้างความ
เข้าใจระหว่างกลุ่ม/องค์กร
ชุมชนในการเชื่อมโยง
เครื อข่ายOTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว
11.การจัดเวทีสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกลุ่ม/องค์กรชุมชนใน
การเชื่อมโยงเครื อข่ายสหกรณ์
12. การสร้างเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนและสหกรณ์บริ การ

วัน/เดือน/ปี /
สถานที่
3 – 5 มี.ค. 49
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

68 คน

8 – 9 มี.ค. 49
ชุมชนราไวย์
อ.เมือง
15 – 17 เม.ย. 49
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
สหกรณ์จงั หวัด
3 อําเภอ

56 คน

-เกิดแนวร่ วมสร้างสรรค์
ของนักวิจยั และผูป้ ฏิบตั ิงาน
สนามในการสร้างเครื อข่าย
ขบวนการสหกรณ์
-เกิดแนวร่ วมในการ
วางแผนงาน/โครงการ
ขบวนการสหกรณ์
-สร้างแนวร่ วมเครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชน และ กิจการ
สหกรณ์ชุมชน

200 คน

24 - 25 เม.ย. 49
สํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัด

52 คน

-ได้รูปแบบ กิจกรรมและ
ขบวนการเครื อข่าย OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว

1 - 2 พ.ค. 49
โรงแรมเอส ที

46 คน

10 - 11 พ.ค. 49
สหกรณ์เครดิด
ยูเนียนรัษฎา จํากัด
จังหวัดภูเก็ต

25 คน

-ได้รูปแบบเครื อข่าย
กิจกรรมและความร่ วมมือ
ระหว่างสหกรณ์
-ศึกษาเรี ยนรู ้การสร้าง
เครื อข่ายแนวร่ วมสหกรณ์
บริ การรถรับจ้างอาหาร
ของที่ระลึก และสิ นค้า
OTOP

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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กิจกรรม
13.การสรุ ปทบทวนกรอบทิศ
ทางการพัฒนาเครื อข่าย
องค์กร/กลุ่ม/สหกรณ์ในเขต
พื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
14.การจัดเวทีการดําเนินงาน
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรชุมชน
ร่ วมกับเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน อัลอามานะห์
15. การเสริ มความรู ้สหกรณ์
บริ การรถยนต์ลีมูซีน สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต

วัน/เดือน/ปี /
สถานที่
3 – 5 มิ.ย. . 49
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

68 คน

15 – 16 มิ.ย. 49
ชุมชนราไวย์
อ.เมือง

56 คน

-เกิดแนวร่ วมสร้างสรรค์
ของนักวิจยั และผูป้ ฏิบตั ิงาน
สนามในการสร้างเครื อข่าย
ขบวนการสหกรณ์
-เกิดความรู ้ ความเข้าใจ
ระบบการออมของ
ขบวนการสหกรณ์ ภูเก็ต

12 – 25 มิ.ย. 49
สหกรณ์จงั หวัด
3 อําเภอ

135 ครัวเรื อน

-พัฒนาความรู ้
ความสามารถในการบริ การ
ประทับใจ และสร้าง
มาตรฐานการบริ การรถ
รับจ้างลีมูซีน
-ได้รูปแบบ กิจกรรมและ
ขบวนการเครื อข่ายสุ ขภาพ
และผูส้ ูงอายุ 3 อําเภอ

16. การจัดเวทีสร้างความ
เข้าใจระหว่างกลุ่ม/องค์กร
ชุมชนในการเชื่อมโยง
เครื อข่ายสุ ขภาพและผูส้ ู งอายุ

24 - 25 มิ.ย. 49
สํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัด

52 คน

17.การจัดเวทีสร้างกิจกรรม
การตลาดระหว่างกลุ่ม/องค์กร
ชุมชนในการเชื่อมโยง
เครื อข่ายสหกรณ์และกลุ่ม
อาชีพ OTOP
18.การจัดเวทีเครื อข่าย
สหกรณ์ จัดเตรี ยมการจัดวัน
เครดิตยูเนียนสากลใน
ประเทศไทย

1 - 2 ก.ค. 49
โรงแรมเอส ที

46 คน

-ได้รูปแบบเครื อข่ายการต
และความร่ วมมือระหว่าง
สหกรณ์กบั กลุ่มอาชีพ

10 – 12 ก.ค. 49
สหกรณ์เครดิต
ยูเนียนรัษฎา
จังหวัดภูเก็ต

25 คน

-การสร้างเครื อข่ายแนวร่ วม
ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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กิจกรรม
19.การสรุ ปทบทวนกรอบทิศ
ทางการพัฒนาเครื อข่าย
องค์กร/กลุ่ม/สหกรณ์ในเขต
พื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
20.การจัดเวทีการดําเนินงาน
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในพื้นที่
21.การสร้างเครื อข่ายเชิง
ประจักษ์สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม/
องค์กรในพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

วัน/เดือน/ปี /
สถานที่
1 – 3 ส.ค. 49
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

68 คน

-เกิดแนวร่ วมสร้างสรรค์
ของนักวิจยั และผูป้ ฏิบตั ิงาน
สนามในการสร้างเครื อข่าย
ขบวนการสหกรณ์
-เกิดความรู ้ ความเข้าใจ
สถานการณ์ปัจจุบนั ของ
ขบวนการสหกรณ์ จ.ภูเก็ต
-การนําเสนอผลการสร้าง
เครื อข่ายเชิงประจักษ์ที่
กรุ งเทพฯ และศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ช่วยเหลือของราชการ

15 – 17 ส.ค. 49
ชุมชนราไวย์
อ.เมือง
19 – 25 ส.ค. 49
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
สหกรณ์จงั หวัด
อบต. ศูนย์การ
ท่องเที่ยว กีฬาฯ
23.การจัดเวทีสร้างความเข้าใจ 1 – 2 ก.ย. 49
ระหว่างกลุ่ม/องค์กรชุมชนใน
การเชื่อมโยงเครื อข่ายสหกรณ์
กับ 36 จังหวัด
24. การถ่ายทําสารคดีการสร้าง 1 – 11 ก.ย. 49
เครื อข่ายสหกรณ์ไทยให้ยงั่ ยืน สหกรณ์เครดิต
ร่ วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์
ยูเนียนรัษฎา
ช่อง 11 ภูเก็ต และสื่ อมวลชน จังหวัดภูเก็ต อบต.
รัษฎา เกาะโหลน
25. การปรับปรุ งเนื้อหา
1 - -30 ก.ย. 49
รายละเอียดเพิม่ เติมจาก
ข้อแนะนําของคณะวิจยั
ส่ วนกลาง

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

56 คน

30 คน

4 คน

25 คน

35 คน

-ได้รูปแบบเครื อข่าย
กิจกรรมและความร่ วมมือ
ระหว่างสหกรณ์/วิสาหกิจ
ชุมชน
-การสร้างเครื อข่ายแนวร่ วม
ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ

- การแก้ไขรายละเอียด
โครงการคําแนะนําของ
คณะวิจยั ส่ วนกลาง และ
จัดทําเป็ นรู ปเล่มเผยแพร่ สู่
สาธารณชน
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การวางแผนพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในระยะที่ 2
คณะวิจยั ได้เสริ มตัวเร่ งในขบวนการสหกรณ์ ควบคูก่ บั การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ และการกระตุน้ /สนับสนุนการสร้างพันธมิตรเชื่อมโยงเครื อข่ายสหกรณ์ โดย
คณะวิจยั ได้นาํ ผลการศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
พร้อมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ในการสร้างเครื อข่ายขบวนการ
มาศึกษาวิเคราะห์
สหกรณ์ ตามกิจกรรมที่ได้มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ กระบวนการองค์ความรู ้
ทางชุมชน เข้ามาผสมผสานกับแนวคิดใหม่ที่ผา่ นความเห็นชอบขององค์กรชุมชนในรู ปแบบต่างๆ โดย
มีตวั เร่ งกระบวนการเรี ยนรู ้ที่นาํ เข้าไปผสมผสานการสร้างกระบวนการ พัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ได้แก่ การเสริ มตัวเร่ งโดยการนํารู ปแบบธุรกิจการตลาด เข้าไปสัมพันธ์กบั เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน และ
กิจการสหกรณ์และการบูรณาการชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ นืน
ผูว้ ิจยั ได้ร่วมประชุมสัมมนาเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสิ นค้า OTOP ในเขตพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต และที่ประชุมได้เสนอให้เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่ม และกลุ่มสิ นค้า OTOP จํานวน
54 กลุ่ม เข้าร่ วมโครงการ โดยผูว้ ิจยั ได้เสริ มตัวเร่ ง โดยได้เชื่อมโยงกับสมาคมผูน้ าํ อาชีพก้าวหน้า(สิ งห์
ทอง)ภาคกลาง และห้างสรรพสิ นค้า โดยเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนทําหน้าที่บริ หารจัดการการตลาด
ตาราง การเชื่อมโยงเครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชนกับธุรกิจการตลาด

เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
3 เครื อข่าย

เครื อข่ายสิ นค้า OTOP
54 กลุ่ม

กระบวน
การกระตุน้
เสริ ม
ความคิด
การทํางาน
ร่ วมกัน

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

การจัดทําปฏิทินการจําหน่าย
สิ นค้าและออกร้าน ร่ วมกับ
ภาคราชการ/เอกชน

เป็ นวิทยากรกระบวนการ
บริ หารจัดการกลุ่มและ
การตลาด “กลุ่มมุกอันดา”
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การเสริ มตัวเร่ งการสร้างเครื อข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชน ดําเนินโดยผูว้ ิจยั ได้นาํ ประสบการณ์
ของตนในการส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน และสิ นค้า OTOP มาปรับใช้ โดยมีสมมุติฐานที่วา่ “ การที่จะให้
ประชาชนได้เรี ยนรู ้ที่ดีที่สุด จะต้อง









ให้เริ่ มจากความสนใจ ของสมาชิก โดยมติความเห็นชอบของกรรมการ
ให้ทดลองทําดูก่อน แล้วค่อยแนะนําสิ่ งที่บกพร่ อง ยกย่องสิ่ งที่ดีอยูแ่ ล้ว
ให้ขอความคิดเห็นจากทุกฝ่ าย ทุกคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วม
ให้ดาํ เนินงานตามที่ได้ตกลงร่ วมกัน และไม่ละเลยเสี ยงส่ วนน้อย
ให้ดาํ เนินการตามขั้นตอนก่อน และค่อยแก้ไข ปรับปรุ ง ให้เหมาะสม
ให้ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานจากคนรอบข้าง
ให้วดั ผลงาน และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้น
ให้ชมเชย และยกย่องบุคคลที่ทาํ งาน ด้วยความภูมิใจ

นอกจากนี้ การส่ งเสริ มให้ทีม มุกอันดา ซึ่งเป็ นทีมปฏิบตั ิการของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การสร้างขบวนการสหกรณ์ในการฝึ กอบรม/สัมมนากิจการสหกรณ์และการพัฒนาขีดความสามารถของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ OTOP ในพื้นที่ต่างๆ ทําให้ประชาชนในพื้นที่เริ่ มเกิดการยอมรับในความรู ้
ความสามารถของผูน้ าํ ชุมสชน ทีมมุกอันดา ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการสร้างภาวะความ
เป็ นผ◌ู ◌้ที่มีคุณภาพ ที่เกิดขึ้นจากชุมชนเอง โดยอาศัยความรู ้ ภูมิปัญหาชาวบ้าน ผนวกกับวิวฒั นาการ
ทางการศึกษาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาปรับใช้ร่วมกัน ทําให้เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือที่เข้มแข็ง
มัน่ คง
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บทที่ 4
การเชื่อมโยงเครือข่ ายขบวนการสหกรณ์
การวิเคราะห์ ผลทีเ่ กิดขึน้ ในระดับต่ างๆ
จากการดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการวิจยั โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ระยะต้น จนถึงระยะสุดท้าย 5 ขั้นตอน ได้ดาํ เนินงานเป็ นไปตามแผนงาน/โครงการ
และกิจกรรม ควบคู่กบั การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างกิจกรรมกระตุน้ ให้เกิดขบวนการสหกรณ์ในทุก
รู ปแบบ โดยมีผลโดยภาพรวมในระดับต่างๆ จึงขอเสนอผลการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
บทเรียนจากการศึกษาเรียนรู้ขบวนการสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ตก่อนเริ่มโครงการ
ผูศ้ ึกษาวิจยั
ได้เก็บรวบรวมเอกสารจากสื่ อสารสนเทศ และการเข้าไปสัมภาษณ์
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต จากส่ วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น จํานวน 22 หน่วยงาน ประกอบด้วย
- องค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัด
10 แห่ง
- เทศบาลนคร เทศบาลตําบล
2 แห่ง
- ส่ วนราชการ
6 แห่ง
- ภาคเอกชน
4 แห่ง
และได้จดั ประชุมคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง 3 ครั้ง เพื่อศึกษา ทบทวนข้อมูลที่คน้ พบว่า การส่ งเสริ มการ
รวมกลุ่มและการสร้างเครื อข่ายองค์กรชุมชน มีลกั ษณะการบริ หารจัดการองค์กรที่สาํ คัญ ดังนี้
1. การดําเนินงานตามกรอบ นโยบายและภารกิจของหน่ วยงาน ในการส่ งเสริ มและ
พัฒนากลุ่มองค์ของแต่ละหน่วยงานที่ได้จดั ตั้งขึ้น ดังจะเห็นได้จาก สํานักงานเกษตรจังหวัดจะส่ งเสริ ม
กิจกรรมชุมชน ผ่านกลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร(ต่อมาได้โอนงานและ
กิจกรรมให้สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัดรับผิดชอบ) โดยมีกิจกรรมหลักในการเสริ มสร้างเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และการ
ส่ งเสริ ม/สาธิตการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะต้องปฏิบตั ิร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆในการเสริ มสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 ที่สนับสนุนส่ งเสริ มให้กลุ่ม/องค์กรชุมชน ที่มีการรวมตัวกัน ที่ยงั ไม่ได้รับการรับรอง
จากทางราชการ ทั้งที่เป็ นนิติบุคคลและไม่เป็ นนิติบุคคล ขึ้นทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชน
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นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้ดาํ เนินงานตามกรอบ นโยบายและภารกิจ
ของหน่วยงาน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี
กลุ่มอาชีพ อาสาพัฒนา เครื อข่ายองค์กรชุมชนระดับตําบล กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ สนับสนุน ส่ งเสริ ม
กลุ่ม องค์กรชุมชน ที่รวมกันในรู ปขอบสหกรณ์ โดยการจดทะเบียนให้ตามกฎหมายสหกรณ์ 6 ประเภท
และในปี 2548 ได้รับสหกรณ์เครดิตยูเนียน จํากัด เป็ นสหกรณ์ประเภทที่ 7 ตามกฎหมายสหกรณ์
2. การดําเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วนของรัฐบาล และวาระแห่ งชาติ โดยรัฐบาล
พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้มีนโยบายประชานิยมในการแก้ไขปั ญหาความยากจน โดยการสนับสนุน
งบประมาณในรู ปของกองทุนให้กบั หมู่บา้ นและชุมชน เพื่อนําไปแก้ไขปั ญหาปากท้อง และการพัฒนา
ชุมชนหมู่บา้ น ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง และ
โครงการ SME นอกจากนี้ยงั สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ ที่ประสบปัญหาการเงิน
รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็ นวิสาหกิจชุมชน และเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อขอสิ นเชื่อจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิ น มาประกอบการทางธุรกิจชุมชน ทําให้กลุ่ม/
องค์กรชุมชนมีการขึ้นทะเบียนมากขึ้น ทําให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ สามารถติดตามประเมินผล
และปรับนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนได้รวดเร็ วขึ้น
3. การดําเนินงานภายใต้ ภาวะทางธรรมชาติของชุ มชน ที่คิด ริ เริ่ ม และดําเนินการด้วย
ชุมชนเอง และที่หน่วยงานรัฐ เอกชน สนับสนุนให้บางส่ วนหรื อผลักดัน เป็ นกลุ่ม/องค์กรที่เกิดขึ้นจาก
การรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีปัญหา ความต้องการตามลักษณะอาชีพ การศึกษา หรื อเป็ นการเฉพาะกิจ
และได้พฒั นามาสู่การรวมตัวกันเป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง ที่เห็นได้ชดั ได้การกําเนิดของการระดมทุน
หมู่บา้ น หรื อกองทุนชุมชน ธนาคารหมู่บา้ น กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มอาชีพ เครื อข่ายชุมชนตําบลราไวย์
เครื อข่ายกลุ่มบาติกตําบลป่ าคลอก และเครื อข่าย HOME STAY ตําบลไม้ขาว ที่มีการรวมตัวกัน แต่ยงั ไม่
มีระเบียบแบบแผนที่ชดั เจน ต่อมาได้มีการนําความรู ้และเทคนิควิธีการบริ หารจัดการ มาปรับใช้ ทําให้
กลุ่มมีความน่าเชื่อถือ และยอมรับจากหน่วยงานและชุมชน

จุดระเบิด จากภายใน ใช้ แนวร่ วม
ชุมชนรวม กิจกรรม ทีห่ ลากหลาย
สร้ างพันธมิตร พิชิตงาน สานใจกาย
จุดมุ่งหมาย คลายปัญหา พัฒนาสหกรณ์
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สรุปผลการดําเนินงานเสริมขบวนการสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1
(ระหว่ างเดือน กันยายน - ธันวาคม 2548)
การดําเนินงานส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต ได้มีการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ และการศึกษาแบบมีส่วนร่ วม โดยเน้นให้องค์กรชุมชน/และกลุ่มกิจกรรม
เป็ นแกนหลักในการดําเนินงาน โดยมีทีมนักวิจยั เข้าไปร่ วมสังเกตการณ์และจัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ได้
รับทราบข้อมูล ความคิด และกิจกรรมที่ได้ดาํ เนินการที่ผา่ นมา โดยส่วนใหญ่จะไม่ได้จดบันทึกไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เนื่องจากกลุ่ม/กิจกรรม ส่ วนใหญ่ เป็ นชาวบ้านที่มีการศึกษาน้อย และไม่มี
ประสบการณ์ในการเขียนรายงาน แต่ทุกครั้งที่มีการประชุม อบรมและดําเนินกิจกรรม จะมีการจด
รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมประชุม/ร่ วมกิจกรรม และมีรูปถ่ายหรื อผลงานที่ปรากฏชัดแจ้ง โดยทีมวิจยั ได้เข้าไปร่ วม
เก็บ วิเคราะห์ขอ้ มูล และศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้ และการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทําให้ทราบถึง
ความเป็ นมา ลักษณะกิจกรรม ผลงาน และองค์ความรู ้ ความคิดสร้างสรรค์ และข้อจํากัดที่เกิดขึ้น เพื่อ
เตรี ยมการที่จะนํามาใช้เป็ นต้นแบบในการสร้างกระบวนการเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้และพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ให้เกิดขึ้นกับชุมชน โดยมีรายละเอียดสิ่ งที่คน้ พบจากการศึกษาสถานการณ์ในภาพรวมของ
สหกรณ์ที่จดทะเบียน และที่ไม่ได้จดทะเบียน ดังนี้
สิ่ งทีค่ ้ นพบจากการศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์ ในภาพรวมของสหกรณ์ ทจี่ ดทะเบียน
คณะศึกษาวิจยั ได้เข้าร่ วมสังเกตและการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory Action Research)ในสถานการณ์ของกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ได้คน้ พบและได้เรี ยนรู ้
ประสบการณ์จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนในภาพรวม โดยอาจแยกได้ออกเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่
1. สถานการณ์ในภารรวมของการส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์ในกลุ่มสหกรณ์ที่จด
ทะเบียน ตามกฎหมายสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต ได้ดาํ เนินการจัดตั้งและพัฒนาสหกรณ์ ในเขตพื้นที่ 3 อําเภอ จํานวน 38
สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร 8 สหกรณ์ สหกรณ์ประมง 1 สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ 18
สหกรณ์ สหกรณ์ร้านค้า 4 สหกรณ์ และสหกรณ์บริ การ 7 สหกรณ์ และในปี 2548 ได้ยกฐานะสหกรณ์
เครดิตยูเนียน ซึ่งเดิมเป็ นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ขึ้นเป็ นสหกรณ์ประเภทที่ 7 จํานวน 4 สหกรณ์ มี
สมาชิกรวม 15,374 ครอบครัว เงินทุนดําเนินการ 1,703,638,515.60 บาท และได้มีแนวโน้มทีจะขยาย
การจัดตั้งสหกรณ์บริ การ ขึ้นอีก 2 แห่ง ในปี 2549 ได้แก่ สหกรณ์บริ การรถแท็กซี่ บขส. ภูเก็ต จํากัด
และสหกรณ์สร้างสรรค์ศิลปะแห่งประเทศไทย จํากัด
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2. สหกรณ์จงั หวัด ได้ริเริ่ มการพัฒนาธุรกิจชุมชน ตามโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรู ป ข้าว อาหารจากสมุนไพร ปศุสตั ว์ ประมง ไม้ เส้นใย
จากพืชและสัตว์ จํานวน 7 กลุ่ม ที่ผา่ นการคัดเลือกจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดการเรี ยนรู ้ และนําทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ธุรกิจชุมชน
โดยได้มีการจัดตั้งเครื อข่ายการเรี ยนรู ้การผลิตและการบริ หารจัดการตลาดร่ วมกับ
หน่วยงานราชการอื่น ในการส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน
3. สหกรณ์จงั หวัดได้ริเริ่ มการสร้างเครื อข่ายการผลิตและการตลาดกลุ่มอาชีพสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต มาปรับใช้ในการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน โดยสหกรณ์จงั หวัดได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
และพัฒนากลุ่มอาชีพละการพัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่มสตรี สหกรณ์ และกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกร) รวมจํานวน15 กลุ่ม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 10 กลุ่ม (ข้อมูล วันที่ 21 ตุลาคม 2548) และได้
ดําเนินการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประจําปี 2548 จํานวน 7 กลุ่ม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และองค์กรระหว่างประเทศ
สิ่ งทีค่ ้ นพบจากการศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์ ในภาพรวมของกลุ่ม/องค์ กรชุ มชนทีไ่ ม่ ได้ จดทะเบียน
จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น ของการจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม/องค์กรชาชนที่ไม่ได้จด
ทะเบียนพบว่า มีอยูจ่ าํ นวนน้อย เนื่องจาก การส่ งเสริ มอาชีพและกิจกรรมชุมชนของส่ วนราชการที่ผา่ น
มาส่ วนใหญ่จะจัดตั้งและพัฒนาทุกพื้นที่
ทําให้กลุ่มทางธรรมชาติส่วนใหญ่เข้ามาร่ วมกับกลุ่มทาง
ราชการ ส่ วนการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจากชุมชนเองส่ วนใหญ่ จะเกิดจากการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย
ชุมชน ในด้านการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว การส่ งเสริ มวิสากิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีหน่วยงาน
รัฐให้การสนับสนุนหรื อเป็ นพี่เลี่ยงในบางเรื่ อง ได้แก่ การส่ งเสริ มการจําหน่ายสิ นค้า การฝึ กอบรมและ
พัฒนาการบริ หารจัดการ ส่ วนการจัดหาแหล่งทางการตลาด เครื อข่ายชุมชนเริ่ มเข้ามาดําเนินการเองบ้าง
เช่น การจัดงานจําหน่ายสิ นค้า OTOP ในงานกาชาด และงานวันที่ 5 ธันวาคม 2548 ทั้งนี้เนื่องจาก
เครื อข่ายมีความคิดริ เริ่ มที่จะเข้ามาบริ หารจัดการเอง ไม่ตอ้ งการเป็ นภาระของทางราชการ
นอกจากนี้ การที่มีภาคเอกชน หรื อผูป้ ระกอบการ SMEs เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการกลุ่ม/เครื อข่าย ที่มีวิสยั ทัศน์ที่ตอ้ งการเข้าร่ วมกิจกรรมกับกลุ่มชุมชน ทําให้เครื อข่าย
สามารถแก้ไขปั ญหาในเรื่ องความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดแบ่งพื้นที่ขาย และการร่ วมออกร้านในงานต่างๆ
ได้ ทั้งนี้ เพราะมีการบริ หารจัดการกลุ่มและการประชาสัมพันธ์ที่ดี ดังนั้นจะเห็นได้จากการเข้ามามีบท
บาทาของเครื อข่ายร้านค้าชุมชน OTOP ที่มีผปู ้ ระกอบการสิ นค้าชุมชน ร้านพรทิพย์ ร้านแม่จู ้ และร้าน
กรทอง เข้ามาร่ วมบริ หารงาน ทําให้กลุ่มได้เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาการการบริ หารจัดการไปร่ วมกัน
ซึ่งต่อมา ได้รวมตัวกันจดทะเบียนเป็ นเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายสิ นค้า OTOP จังหวัดภูเก็ต
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ในเวลาต่อมา
คณะวิจยั

โดยการริ เริ่ มของชุมชนและการศึกษาเรี ยนร้าจากเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ

การศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการส่ งเสริมงานตามกรอบนโยบายและภารกิจของหน่ วยงาน
การวิเคราะห์ ระบบองค์ กร (SWOT)

โดยใช้

คณะศึกษาวิจยั ได้เข้าร่ วมประชุม และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การพัฒนาและส่ งเสริ ม
อาชีพ ตลอดทั้งการเข้าร่ วมประชุมกับสมาชิกสหกรณ์ประเภทต่างๆ จํานวน 5 ครั้ง และได้รับ
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากกลุ่มกิจกรรมต่างๆในการส่ งเสริ มงานของหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอด
ทั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2548 ดังนี้
จุดแข็ง
1. หน่วยงานที่มีการจัดตั้งและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม/องค์กรชุมชนมาเป็ นเวลานาน
และมีเจ้าหน้าที่หรื อบุคลากรปฏิบตั ิงานอยูใ่ นพื้นที่ ระดับอําเภอ จะมีบทบาทสําคัญในการส่ งเสริ มการ
สร้างเครื อข่ายองค์กรชุมชนได้ดีกว่าหน่วยงานที่มีทีมปฏิบตั ิงานอยูใ่ นจังหวัดหรื อส่ วนกลาง ดังจะเห็น
ได้จาก สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานระดับตําบล ประจําสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอทุกอําเภอทัว่ ประเทศ ทําให้หน่วยงานของรัฐ สามารถบริ หารสัง่ การ และให้การสนับสนุน
การพัฒนาองค์กรชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และองค์กรชุมชนสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ในการ
สร้างเครื อข่ายพันธมิตรได้สาํ เร็ จได้คลอบคลุมมากกว่า เช่น การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตของจังหวัดภูเก็ต ที่มีการดําเนินงานมากว่า 20 ปี ปั จจุบนั มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ จํานวน
29 กลุ่ม สมาชิก 2,747 คน เงินทุนสัจจะ 16,548,740 บาท (สํารวจ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2548) โดยเงิน
ส่ วนใหญ่นาํ ไปให้สมาชิกกูย้ มื ประกอบอาชีพและช่วยเหลือความเดือดร้อน นอกจากนี้เงินรายได้หรื อ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ได้นาํ ไปแบ่งปันให้กบั สมาชิกและจัดสวัสดิการสังคมให้กบั สมาชิกและบริ การ
สาธารณะ นอกจากนี้กลุ่มออมทรัพย์ฯ ยังมีการดําเนินกิจกรรมเครื อข่าย ได้แก่ กิจกรรมการกูย้ มื ธนาคาร
ข้าว สถานีบริ การนํ้ามัน โรงสี ยุง้ ฉาง ลานตากผลผลิต และการดําเนินธุรกิจบริ การ สามารถพัฒนาเป็ น
วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 7 กลุ่ม และมีเครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอําเภอ 2 กลุ่ม
2. คณะกรรมการและสมาชิก จะเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง ทําให้กลุ่ม/องค์กรมีการพัฒนาการ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทําให้
กลุ่มมีการเคลื่อนไหว และเกิดกิจกรรมต่างๆมากมาก ทั้งที่โดยรัฐบาลได้จดั หามาให้และที่ดาํ เนินการเอง
เพราะการบริ หารจัดการเริ่ มให้องค์กรชุมชนคิด ริ เริ่ ม ดําเนินการได้ดว้ ยตนเองมากขึ้น เป็ นการเรี ยนรู ้
และพัฒนาไปสู่ขบวนการสหกรณ์ที่สมบูรณ์ในที่สุด เช่น การติดตามผลการปฏิบตั ิงานและการรายงาน
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ผลของกลุ่ม/องค์กร ทั้งในด้านการเงินและผลการดําเนินงานในรอบเดือน รอบปี นอกจากนี้ยงั มีการ
ประกวดกิจกรรมผลงาน ที่ทาํ ให้เจ้าหน้าที่และกลุ่ม/กิจกรรม ได้เกิดการเรี ยนรู ้และสร้างสัมพันธ์ภาพใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนา นอกจากนี้ยงั เป็ นการจัดระดับการพัฒนา
ของกลุ่ม/องค์กร เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถให้การสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ ดังจะเห็นได้จากการ จัด
ระดับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก้าวหน้า ระดับปานกลาง และระดับ
ปรับปรุ ง และการจัดระดับสิ นค้า OTOP ตามประเภทสิ นค้า หนึ่งดาว ถึง 5 ดาว เป็ นต้น
จุดอ่ อน
1. การสนับสนุน ส่ งเสริ มการพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชนโดยหน่วยงานของรัฐที่ผา่ นมา
แต่ละหน่วยงานมีการดําเนินงานเป็ นของตนเอง และไม่มีการนํากลุ่ม/กิจกรรมาสร้างเป็ นเครื อข่ายพันธ์
มิตรร่ วมกัน แต่มีการเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายภายในหน่วยงานเดียวกัน
2. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นส่ วนใหญ่ ยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีหรื อได้รับข้อมูลจาก
การดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรชุมชน เนื่องจากความไม่เข้าใจในระบบการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุน เช่น กลัวว่าหน่วยงานของรัฐที่เคยให้การสนับสนุนจะหยุดให้ความช่วยเหลือ หรื อหากมี
หน่วยงานอื่นมาให้ความช่วยเหลือ จะต้องตั้งกลุ่ม และคณะกรรมการใหม่หรื อไม่
อุปสรรค
1. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกลุ่มองค์กรชุมชน มีกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน มีการตั้ง
กลุ่มและคณะกรรมการซ้อนกันในแต่ละหมู่บา้ น/ชุมชน เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานเลือกปฏิบตั ิที่จะให้การ
สนับสนุน เนื่องจากความใกล้ชิดกับผูน้ าํ หรื อมีธุรกิจร่ วมกัน เนื่องจากเป็ นเขตพื้นที่เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว ทําให้กลุ่ม/องค์กรชุมชนบางกลุ่มได้รับการสนับสนุนมาก หรื อไม่ได้รับการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. หน่วยงานรัฐขาดการติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่ม/กิจกรรม เนื่องจากเป็ นกลุ่ม
ที่จดั ตั้งขึ้นตามหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน หน่วยงานอื่นจะไม่เข้าไปก้าวก่ายในการสนับสนุนข้าม
หน่วยงาน
3. การถ่ายโอนอํานาจและภารกิจในการส่ งเสริ มกิจกรรมชุมชนให้กบั องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ที่ขาดความชัดเจน และไม่มีหน่วยงาน หรื อบุคลากรปฏิบตั ิงานในพื้นที่ จะมีผลต่อการทํา
ให้กลุ่ม/องค์กรขาดความเชื่อมโยงในกิจกรรมต่างๆ เกิดการอยูอ่ ย่างโดยเดี่ยว และกลุ่มสลายไปในที่สุด
4. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชนของหลายหน่วยงานที่มีลกั ษณะกิจกรรมและ
การดําเนินงานที่เหมือนกัน ทําให้มีการจัดตั้งกลุ่มซํ้าซ้อนกันในลักษณะกิจกรรม เช่น มีการตั้งกลุ่ม
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บาติกในหมู่บา้ นเดียวกันหลายกลุ่ม ทําให้เกิดการขัดแย้ง และแย่งงานกันทํา นอกจากนี้ยงั ทําให้
ประชาชนเกิดการแบ่งพักแบ่งพวก และขัดแย้งกัน
โอกาส
1. กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่มีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและจัดตั้งขึ้นมาเอง เริ่ มเกิดการเรี ยนรู ้ที่จะแสวงหาความร่ วมมือ และงบประมาณสนับสนุน
จากหลายส่วนราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กลุ่มที่
มีความเข้มแข็งมีนอ้ ย ทําให้หน่วยงานภาครัฐแสวงหาความช่วยเหลือ เพราะเมื่อได้รับการสนับสนุน
แล้ว สามารถบริ หารจัดการและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งได้เร็ วกว่ากลุ่มอื่น ตัวอย่างเช่น นโยบายของรัฐให้
ความสําคัญกับการส่ งเสริ มกิจกรรมหมู่บา้ นเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง และหมู่บา้ น OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว ทําให้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ สามารถให้การสนับสนุนชุมชนที่มีการพัฒนาการผลิต
และการจัดการตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานรัฐกําหนดในการให้ความช่วยเหลือ
ปัจจุบนั มีการจัดตั้ง
เครื อข่ายสิ นค้า OTOP ตามประเภทสิ นค้า 8 เครื อข่าย และได้เริ่ มดําเนินงาน
2. กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมีเครื อข่าย สามารถเชื่อมโยงกิจกรรม และ
งบประมาณ ในการส่ งเสริ มกิจกรรมชุมชนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยการนําเสนอโครงการ
เข้าแผนพัฒนาตําบลประจําปี แผน 3 ปี และแผนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ดังจะ
เห็นได้จากการเกิดขึ้นของเครื อข่ายหมู่บา้ นเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็ นการรวมตัวกันของ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร กลุ่มสตรี และเครื อข่ายชุมชนบ้านบาง
โรง รวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บ้านบางโรง ตําบลป่ าตลอก
อําเภอถลาง
โดยได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งจากกองทุนชุมชนและหน่วยงานของรัฐ ปั จจุบนั มี
กิจกรรมร้านอาหารเรื อนแพ การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกองทุนกลุ่มออมทรัพย์ฯ
3. หน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบ และวางแผนงาน/โครงการในการสนับสนุน
กิจกรรมได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานรัฐได้จดั ทําเบียนครัวเรื อนยากจน (ตัวชี้วดั ความจําเป็ น
พื้นฐาน จปฐ.) การจัดระดับการพัฒนาของหมู่บา้ น(ตามเกณฑ์ ระดับการพัฒนาหมู่บา้ น กชช.2ค ) การ
สํารวจฐานะเศรษฐกิจของกลุ่มประชากรในชุมชน และการจัดระดับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสิ นค้า OTOP การ
รับรองมาตรฐานสิ นค้าอุตสาหกรรม (มอก.)สิ นค้ามาตรฐานอุตสาหกรรมชุมชน (มอช.) การรับรอง
คุณภาพคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การรับรองฮาราล เป็ นต้น
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นวัตกรรมใหม่ ทเี่ กิดขึน้ จากการเชื่อมโยงเครือข่ ายสหกรณ์ และธุรกิจชุ มชน
1. ในเดือนธันวาคม 2548 เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้เข้าร่ วมออกร้านจําหน่ายสิ นค้า
ในงาน 5 ธันวา และการจัดงานกาชาดจังหวัดภูเก็ต ที่บริ เวณสะพานหิ น โดยคณะกรรมการเครื อข่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ริเริ่ มการบริ หารจัดการด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ในการดําเนิน
ธุรกิจชุมชนอื่นๆ
2. ในการส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนียน ของจังหวัดภูเก็ต ได้รับความไว้วางใจ
จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย ให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนเคหะรัษฎา จํากัด ศูนย์การท่องเที่ยว
กีฬาและนันทนาการจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดภูเก็ต เป็ นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต ในการ
จัดการประชุมใหญ่สหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย ประจําปี 2548 ที่จงั หวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2548 และได้รับการคัดเลือกให้เป็ นตัวแทนภาคใต้ จัดการประชุมใหญ่สหกรณ์เครดิต
ยูเนียนแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2549 ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2549 คาดว่าจะมีสมาชิกจาก
ทัว่ ประเทศมาร่ วมประชุมและเข้าร่ วมกิจกรรมประมาณ 10,000 คน โดยคณะทํางาน ได้จดั เตรี ยมการ
ต้อนรับอย่างยิง่ ใหญ่ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูท่ รงครองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมทั้ง
ได้เชื่อมโยงเครื อข่ายกับส่ วนราชการองค์กรชุมชน และภาคเอกชนในการจัดหาที่พกั พาหนะ การ
ท่องเที่ยว และการเข้าร่ วมกิจกรรมสหกรณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 เป็ นต้นไป
3. ความคิดริ เริ่ มการจัดการธุรกิจบริ การ เชื่อมโยงเครื อข่ายกับสหกรณ์อื่น โดยในการ
ประชุมใหญ่สหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่ งประเทศไทย ที่จงั หวัดเชียงใหม่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนเคหะ
รัษฎา จํากัด ได้นาํ เสนอให้มีคระกรรมการเครื อข่ายสหกรณ์ภาคใต้ ร่ วมกันจัดประชุมใหญ่สหกรณ์
เครดิตยูเนียนแห่ งประเทศไทย ประจําปี 2549 ขึ้น เพือ่ สร้างประสบการณ์และการบริ หารจัดการธุรกิจ
การท่องเที่ยว โดยจะจัดเส้นทางการท่องเที่ยว และการเยีย่ มชมกิจรกรมของสหกรณ์ทุกประเภทในเขต
พื้นที่ภาคใต้ ให้กบั คณะสหกรณ์ที่จะมาร่ วมประชุมใหญ่ พร้อมทั้งจะสนับสนุนให้สหกรณ์ทุกประเภท
ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ร่ วมกันจัดเตรี ยมกิจกรรมการส่ งเสริ มรายได้ และการบริ การให้พร้อม เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวภาคใต้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 เป็ นต้นไป
รู ปแบบองค์กรชุมชนที่แยกกันดําเนินงานเฉพาะกลุ่ม
ประธาน
ฝ่ าย

ฝ่ าย
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สิ่ งทีไ่ ด้ จากการกระตุ้น ส่ งเสริมการตลาด
1. เครื อข่ายการตลาด เริ่ มมีการตื่นคัวว่า องค์กรของตนมีคุณค่า และมีความสําคัญต่อการ
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน โดยการมีตวั แทนเจรจาทางการค้า โดยการจัด ROAD SHOW และการออกร้าน
จําหน่ายสิ นค้าในเทศกาล และงานที่ทางราชการจัดขึ้น เช่น งานมหกรรม OTOP งานสุ ดยอดสิ นค้า
ชุมชน และงานมหัศจรรย์ของดี 4 ภาค เป็ นต้น โดยเฉลี่ยมีงานที่ออกร้าน ประมาณ 15 วัน/เดือน มี
ร้านค้าเข้าร่ วมโครงการ ประมาณ 40 ราย
2. การเสนอผูน้ าํ อาชีพก้าวหน้า เข้ารับรางวัลพระราชทาน “สตรี ผนู ้ าํ ส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ขนม
ไทย” เนื่องในวันแม่แห่ งชาติ เพื่อส่ งเสริ มคุณความดีให้กบั สตรี ที่มีความรู ้ ความสามารถในการผลิตและ
จําหน่ายขนมไทย และสร้างความอบอุ่นให้กบั ครอบครัว ควบคู่กบั การบําเพ็ญประโยชนช่วยเหลือ
สังคม โดยจังหวัดภูเก็ต ได้เสนอสตรี ผมู ้ ีผลงานดีเด่น เข้าประกวด ได้แก่ นางปราริ ดา ผลสิ งห์ และ
ได้รับรางวัลประทานจากพระบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินดั ดามาตุ เมื่อวันที่ 1
สิ งหาคม 2549 ที่หา้ งสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล นนทบุรี ซึ่งเป็ นแบบอย่างให้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพให้มีความ
ตั้งใจและสร้างสรรค์ผลงาน จะทําให้มีความเจริ ญก้าวหน้า และเป็ นแบบอย่างในการสร้างงานสร้าง
อาชีพให้กบั ประชาชนต่อไป
3. การสอนแนะให้รู้จกั การวางแผนการตลาด การคิดค่าการตลาด และการบริ หารจัดการตลาด
ให้กบั เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารงาน จะมีค่าตอบแทน และเงินสมทบ
กองทุนเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 15 – 25 เพื่อให้ทุกคนที่ปฏิบตั ิงานมีกาํ ลังใจและมีค่าตอบแทน
4. การฝึ กให้คณะกรรมการและสมาชิก ได้เกิดการเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการ การตลาด มีการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ทําให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหา จุดบกพร่ องที่เกิดขึ้นได้
โดยเฉพาะปัญหาการแย่งกันออกร้าน แก้ไขโดยการจัดคิวการออกร้าน และแบ่งกลุ่มประเภทสิ นค้า
เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และมีร้านค้ารวม จําหน่ายสิ นค้าทัว่ ไปให้กบั สมาชิกที่ไม่สามารถไป
ร่ วมงานออกร้านจําหน่ายสิ นค้าได้ เป็ นต้น
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ตัวอย่ าง การออกร้ านจําหน่ ายสิ นค้ าของเครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
กิจกรรม
มหัศจรรย์ของดี 4 ภาค
สิ นค้า OTOP ทัว่ ไทย
มหกรรมสิ นค้า OTOP
เทศกาลสงกรานต์
สิ นค้าวันแรงงาน
มหกรรมขนมทัว่ ไทย
OTOP แชมเปี้ ยน
OTOP สัญจรทัว่ ไทย
การเจรจาทางธุรกิจสิ นค้า OTOP

ช่วงระยะเวลา
1 – 10 ธ.ค. 2548
20 – 31 ธ.ค. 2548
1 – 20 ก.พ. 2549
1 – 15 เม.ย. 2549
1 – 5 พ.ค. 2549
1 – 12 ส.ค. 2549
1 – 20 ส.ค. 2549
20 – 30 ส.ค. 2549
มี.ค. – ส.ค. 2549

ผลงานที่เกิดขึ้น
จําหน่ายสิ นค้า 190 ร้านค้า
จําหน่ายสิ นค้าทัว่ ประเทศ 800 ร้านค้า
จําหน่ายสิ นค้า 4 ภาค 250 ร้านค้า
จําหน่ายสิ นค้า 14 จังหวัดภาคใต้
จําหน่ายสิ นค้าอาหาร และ OTOP
จําหน่ายขนมไทย 150 ร้าน
จําหน่ายสิ นค้า 1,200 บูธ ที่เมืองทอง
จําหน่ายสิ นค้าในห้าง เซ็นทรัล ภูเก็ต
แลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างภูมิภาค

5. การเสริ มตัวเร่ ง โดยการเป็ นที่ปรึ กษาวิสาหกิจชุมชน
ผูว้ ิจยั ได้ประเมินผลในเบื้องต้น เกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่ วมกับเครื อข่ายองค์กรชุมชน ใน
การเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่ม/องค์กรชุมชน โดยประสานความร่ วมมือกับส่ วนราชการใน
พื้นที่ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใน 4 พื้นที่/กิจกรรม ได้แก่
5.1 กลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนตําบลราไวย์ ดําเนินการในเขตพื้นที่ตาํ บลราไวย์
ดําเนินการเต็มพื้นที่ จํานวน 7 หมู่บา้ น ตําบลราไวย์ อําเภอเมือง
กลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนตําบลราไวย์ เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชน ที่มี
ความต้องการนํากิจกรรมที่เคยได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ มาปรับให้เข้ากัน นอกจากนี้ยงั มี
ความคิดริ เริ่ มที่จะบูรณาการโครงการและกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าถึง
บริ การและได้รับประโยชน์อย่างทัว่ ถึง โดยมีกลุ่ม/กิจกรรม เข้ารวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
ตําบลราไวย์ ได้แก่
กลุ่มเลีย้ งผึง้ ตําบลราไวย์
กลุ่มเลี้ยงผึ้งตําบลราไวย์ จัดตั้งขึ้นเมืองปี 2542 มีสมาชิก 70 คน ได้รับการสนับสนุน
จากทางราชการฝึ กอบรมการเลี้ยงผึ้งโพรง และได้รับเงินทุนหมุนเวียนดําเนินการ 200,000 บาท ต่อมา
ขาดผูบ้ ริ หาร ทําให้กลุ่มหยุดชะงัก และเริ่ มมีปัญหาทางการเงิน เนื่องจาก ได้นาํ เงินทุนหมุนเวียนไป
ลงทุนทํานํ้าผึ้ง และไม่มีการจัดระบบบัญชีที่ดี ทําให้เงินขาดบัญชี แต่เนืองจากมีผนู ้ าํ กลุ่มบางคน ที่มี
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ความตั้งใจจะดําเนินการต่อ จึงมีการดูแลรักษาผึ้งโพรงไว้ และเมื่อคณะวิจยั ได้เข้ามาพบ จึงได้เสนอแนะ
ให้นาํ ปัญหาและข้อจํากัดมาหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาร่ วมกัน โดยมีแกนนํากลุ่ม 20 คน ร่ วมกันสาน
งานต่อ โดยผูว้ ิจยั ได้ประสานความร่ วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่ งประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนฝึ้ ง
พันธุ์ จํานวน 100 รัง พร้อมอุปกรณ์สลัดนํ้าหวาน มาให้กบั กลุ่ม เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่ม
จนกลายเป็ นจุดศึกษาดูงานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวของตําบลในที่สุด
ปัญหา อุปสรรคและทางแก้ไข
กลุ่มเลี้ยงผึ้งตําบลราไวย์ ประสบปัญหาเกี่ยวกับผูน้ าํ ขาดความไว้วางใจ และมีปัญหา
หนี้สินและสิ นค้าคงเหลือหมดสภาพ เนื่องจากการบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั ไม่ดีพอ นอกจากนี้ผ้ งึ พันธุ์ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ประสบปัญหาผึ้งไม่มีเกสรดอกไม้ เพราะเริ่ มเข้าช่วงหน้า
ฝน จึงได้แก้ไขโดยให้กินนํ้าตาลเชื่อมแทน ทําให้ผ้ งึ ทิ้งรังกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น คณะวิจยั จึงได้
ปรึ กษาหารื อกับกลุ่มเลี้ยงผึ้งฯ และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต ขอความร่ วมมือให้เจ้าหน้าที่ศูนย์
พัฒนาสหกรณ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญด้านฝึ้ งมาให้คาํ แนะนําแก้ไข โดยการจัดสถานที่ให้
สะอาด และจัดวางรังผึ้งใหม่ ปั จจุบนั ผึ้งมีปริ มาณมากขึ้น และมีแผนงานที่จะขยายการเลี้ยงผึ้งไปสู่
เกษตรกรที่ยากจน และประชาชนที่สนใจ นอกจากนี้ ได้ปรับปรุ งสภาพพื้นที่ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้งาน
ด้านการเลี้ยงผึ้ง แลเป็ นสถานที่จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ได้แก่ นํ้าผึ้ง เทียนไข นํ้ามันสี ผ้ งึ และผึ้งทิ้งรัง
โดยมีคณะกรรมการเป็ นวิทยากร
และได้มีกิจกรรมเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วย
กลุ่มผ้ าบาติก บ้ านบางคณฑี
กลุ่มผ้าบาติก บ้านบาทคณฑี ตําบลราไวย์ เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกที่มีอาชีพ
การเย็บผ้า และมีความสนใจต้องการรับการสนับสนุนความรู ้ในการผลิตผ้าบาติก จึงได้ขอรับการ
สนับสนุนวิทยากรและทุนในการฝึ กอบรมจากสหกรณ์จงั หวัดและศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด
ปั จจุบนั มีสมาชิก 21 คน ได้รับงานตัดชุดจากโรงแรม และสถานบริ การในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต จนมี
ชื่อเสี ยง ต่อมา ได้เชื่อมโยงกับกลุ่มปักดิ้น นําผ้าบาติกมาปักดิ้น และตัดเป็ นชุด ทําให้เกิดมูลค่าเพิม่ และ
เป็ นต้นแบบของการประยุกต์ชุดของพนักงานโรงแรม ชุดแต่งกายของสตรี มุสลิม และชุดย่าหยา (ในพิธี
แต่งงานของชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต)
ผลงานที่ภาคภูมิใจ ของกลุ่มบาติกบ้านบางคณฑี ได้แก่ การได้มีส่วนสําคัญในการ
แนะนําส่ งเสริ มการผลิตผ้าคลุมศรี ษะ ผ้าพันคอ และชุดแต่งกายของกลุ่มตัดเย็บเสื้ อผ้าจังหวัดปัตตานี
โดยมีการทําข้อตกลงความร่ วมมือในการส่ งเสริ มการพัฒนาการผลิต และการตลาด เมื่อเดือนกรกฎาคม
2549 และมีการลงนามความร่ วมมือในการสัง่ ผลิตผ้าคลุมผมสตรี และงานปั กดิ้นกว่า 200,000 บาท
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กลุ่มเลีย้ งกุ้งเจ็ดสี ตําบลราไวย์
กลุ่มเลี้ยงกุง้ เจ็ดสี หรื อกุง้ มังกร เป็ นการรวมตัวกันของชาวประมงตําบลราไวย์ ที่
ประกอบอาชีพการทําประมง และเลี้ยงปลาในกระชัง โดยได้ข้ นึ ทะเบียนกับประมงจังหวัดภูเก็ต ในการ
เพาะเลี้ยงกุง้ /ปลาในกระชัง ในเขตพื้นที่บริ เวณรอบเกาะโหลน และพื้นที่ชายฝั่ง ที่มีน้ าํ ไหลผ่านและมีที่
บังลมมรสุ ม ต่อมา ได้มีการเลี้ยงกุง้ เจ็ดสี หรื อกุง้ มังกร โดยนําลูกกุง้ ในทะเลมาเพาะเลี้ยงประมาณ 8 –
10 เดือน และนําไปจําหน่าย ในราคากิโลกรัมละ 1,400 – 1,600 บาท นอกจากนี้ยงั ได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่ งประเทศไทย ให้ยมื เงินทุนหมุนเวียน เป็ นเงิน 300,000 บาท โดยมีการ
วางแผนการตลาดรองรับไว้ล่วงหน้า โดยมีตวั แทนกลุ่มเป็ นกลไกกลางทางการตลาด เพื่อให้เกิดความ
เป็ นธรรมในการตั้งราคา
5.2 กลุ่มเครื อข่ายในเขตพื้นที่ตาํ บลป่ าคลอก ดําเนินการบ้านพารา ตําบลป่ าคลอก อําเภอ
ถลาง
กลุ่มเครือข่ ายบาติกบ้ านพารา ในเขตพืน้ ทีต่ ําบลป่ าคลอก เป็ นกลุม่ การผลิตที่มีการ
ดําเนินงานมาตั้งแต่ปี 2537 แต่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการผลิตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการอพยพแรงงาน
และหาช่างฝี มือที่มีความอดทนได้ยาก นอกจากนี้ ฝี มือในการผลิตยังไม่ได้รับการพัฒนาไปสู่ ระบบ
การตลาด ทําให้สินค้าไม่เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้า ดังนั้น ในปี 2545 จึงได้มีการฟื้ นฟู และพัฒนา
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ และเมื่อทีมวิจยั ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แนะนําให้ประสาน
ความร่ วมมือกับภาคเอกชน (ร้านชัยบาติก) เพื่อขอรับงานและเป็ นแหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์ โดยทางร้าน
ชัยบาติก จะนําผ้าไปตัดเย็บและตกแต่งเพือ่ เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ทางร้านยังส่ งเสริ มให้สมาชิก
กลุ่มบาติกต่างๆ ได้พฒั นารู ปแบบผลิตภัณฑ์ และสร้างเอกลักษณ์สินค้า โดยใช้เกลือและนํ้าตาลเป็ นตัว
ช่วยในการสร้างลวดลายบนผืนผ้า นอกเหนือจากการเขียนลายผ้าบาติก นอกจากนี้ยงั สร้างรู ปแบบการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยการให้นกั ท่องเที่ยวได้ทดลองการเขียนลายผ้าบาติก และการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่รอบหมู่บา้ น ได้แก่ การเดินป่ า การเที่ยวป่ าชายเลน และการท่องเที่ยว
ทางทะเล โดยสมาชิกกลุ่มบาติกจะทําหน้าที่เป็ นอาสาสมัครส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชน ปัจจุบนั มี
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ มาเยีย่ มชมกิจกรรมโดยเฉลี่ย ทุกสัปดาห์
5.3 กลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ดําเนินงานเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการตลาดสิ นค้า OTOP
โดยประสานความร่ วมมือกับชมรมนักบริ การงานบุคคล และฝ่ ายจัดซื้อของโรงแรมและสถานบริ การ
ต่างๆ ในการนําผลิตภัณฑ์ไปจําหน่าย ได้รับความสนใจจากผูป้ ระกอบการเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะนํ้าปลา
รัษฎา และผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อนําไปจัดวางไว้ในห้องพัก และโรงแรม
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6. การร่ วมสร้างรู ปแบบการบริ หารจัดการเครื อข่ายผลิตและการตลาดกับหน่วยงานภายนอก
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ผูว้ ิจยั ได้ประสานความร่ วมมือกับเครื อข่ายกลุ่ม / องค์กรต่างๆ ในการส่ งเสริ มการผลิตและ
การตลาด โดยได้ประสานกิจกรรมกับองค์กรนิติบุคคลในรู ปแบบต่างๆ ในระดับเดียวกันและที่สูงกว่า
ได้แก่
6.1 การเชื่อมโยงเครื อข่ายการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค
ทีมวิจยั ได้ประสานความร่ วมมือกับชุมชนท่องเที่ยว และสมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสหกรณ์บริ การขนส่ ง เข้าร่ วมการสร้างเครื อข่ายการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
โดยภาคใต้มอบหมายให้ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นศูนย์
ประสานงาน พร้อมทั้งได้กาํ หนดยุทธศาสตร์และแผนงานส่ งเสริ มการท่องเที่ยวร่ วมกัน สําหรับในเขต
พื้นที่กลุ่มอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลที่ยงั่ ยืน
เป็ นหลัก นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 – 15 สิ งหาคม 2549 คณะผูแ้ ทนเครื อข่ายการท่องเที่ยวภาคใต้ และ
จังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางไปประสานความร่ วมมือกับเครื อข่ายการท่องเที่ยวภาคเหนือ ที่จงั หวัดเชียงราย
เชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ลงนามความร่ วมมือในการประสานธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค และได้
วางแผนการประสานธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เพื่อให้คน
ไทยได้เดินทางท่องเที่ยวได้ทวั่ ทุกภูมิภาคของประเทศในราคาประหยัดได้ตลอดปี
การดําเนินงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่ วนจากสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดําเนินโครงการเสริ มสร้างขีดความสามารถในการบริ หาร
จัดการการท่องเที่ยว 14 จังหวัดภาคใต้ โดยได้มีการจัดตั้งรู ปแบบการบริ หารจัดการองค์กรเครื อข่าย
ท่องเที่ยว 14 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย 5 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี ชุมพร
ระนอง กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครศรี ธรรมราช พัทลุง ตรัง กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย จังหวัด
ภูเก็ต กระบี่ พังงา กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล และกลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย จังหวัด
นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สําหรับจังหวัดภูเก็ต ได้มีการสร้างเครื อข่ายภายในจังหวัด และเชื่อมต่อไปยัง
ภูมิภาคและต่างประเทศ ตามรายละเอียดโครงสร้างเครื อข่ายการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ดังนี้
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ตารางภาพ แสดงการสร้างเครื อข่ายผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวอันดามันและภูมิภาค และการผสมผสาน
เครื อข่ายหมู่บา้ น OTOP เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เขต 4 จังหวัดภูเก็ต

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต
สมาชิก 120 ราย

สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จังหวัดภูเก็ต
สมาชิก 40 ราย

ส่ วนราชการจังหวัด
เกษตร/สหกรณ์/ท่องเที่ยว

เครื อข่าย
ท่องเที่ยว
ทัว่ ไทย
4 ภาค

เครื อข่ายท่องเที่ยว
14 จังหวัด
เครื อข่ายประมง
อันดามัน
เครื อข่ายประมง
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

เครื อข่าย OTOP
ชุมชนท่องเที่ยว 14

จังหวัดภาคใต้
เครื อข่ายOTOPและท่องเที่ยว
ชุมชน
4 เครื อข่าย

6.2 การสร้างมาตรฐานการบริ การธุรกิจบริ การรถยนต์
ทีมวิจยั ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ธุรกิจบริ การขนส่ งบริ การภูเก็ต จํากัด ว่ามีความ
ต้องการได้รับความรู ้เกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานการบริ การการขนส่ ง เนื่องจากรถยนต์ให้บริ การลีมูซีน
ซึ่งเป็ นรถบริ การ จากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ถึงโรงแรมที่พกั โดยไม่แวะรับผูโ้ ดยสาร มีการ
บริ การที่มีราคามาตรฐาน แต่พนักงานขับรถ และพนักงานบริ การ ยังขาดความรู ้ ความสามารถในการใช้
ภาษาและการบริ การ จึงขอความร่ วมมือให้โครงการวิจยั ขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
ประชุมประเมินคุณภาพการให้บริ การ และจัดหาวิทยากรให้ความรู ้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและ
สร้างมาตรฐานในการให้บริ การประทับใจทุกระดับ โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมเป็ น 4 รุ่ น ๆ ละ 2 วัน
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ในช่วงเดือน กรกฏาคม - สิ งหาคม 2549 รวมผูเ้ ข้ารับการอบรม 135 ราย นอกจากนี้ ยังได้วางแผน
งานที่จะเจรจาทางธุรกิจกับภาคเอกชนและโรงแรม ในการเป็ นตัวแทนการรับส่ งผูโ้ ดยสารจากท่าอากาศ
ยายนานาชาติภูเก็ตถึงโรงแรมที่พกั และการรับเหมาการท่องเที่ยว เพือ่ ให้ธุรกิจสหกรณ์มีความเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ ไม่ตอ้ งไปกังวลในการรับประมูลตามสัญญากับการท่าอากาศยานแห่ งประเทศไทย ที่มีผล
ผูกพัน 1 – 2 ปี ทําให้มีความเสี่ ยงในการลงทุนระยะยาว
การพัฒนาประสิ ทธิภาพเครือข่ ายการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตสิ นค้ า OTOP ในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็ นนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล ในการต่อสูก้ บั
ปัญหาความยากจน และช่วยยกระดับความเป็ นอยูข่ องชุมชนให้ดีข้ ึน โดยจังหวัดภูเก็ต ได้กาํ หนดให้
หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการสนับสนุนให้ชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาและ
ทรัพยากรในท้องถิ่น พัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ มาสร้างเป็ นจุดขายของตนเอง โดยมี
ความเชื่อพืน้ ฐานว่ า การให้ ชุมชนได้ คดิ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของตนเอง จะทําให้ ชุมชนสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก และยกระดับความเป็ นอยู่ของชุ มชนให้ มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขนึ้ โดยจังหวัดภูเก็ต มีกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความเข้มแข็ง จํานวน 54 กลุ่ม และเครื อข่ายสิ นค้า OTOP จํานวน 8 เครื อข่าย
ได้มีการประชุมสัมมนาเกครื อข่าย OTOP เมื่อเดือนตุลาคม 2548 และที่ประชุมได้เสนอผลิตภัณฑ์หลัก
OTOP จํานวน 7 กลุ่ม เข้าร่ วมการพัฒนาประสิ ทธิภาพเครื อข่ายการบริ หารจัดการกลุ่มผูผ้ ลิตสิ นค้า
OTOP โดยจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ตเป็ นหน่วยงานหลัก ร่ วมกับเกษตร
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุ ขจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด ศูนย์การท่องเที่ยว
กีฬาและนันทนาการจังหวัดภูเก็ต ร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้กาํ หนดกลุ่มเป้ าหมายการ
พัฒนาประสิ ทธิภาพ และการบริ หารจัดการเครื อข่ายกลุ่มผูผ้ ลิตสิ นค้า OTOP ประกอบด้วยกลุ่มผูผ้ ลิต
ประเภทอาหาร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านเกาะสิ เหร่ เสน่หา และกลุ่มศูนย์ผลิตนํ้าปลา
รัษฎา ประเภทผ้าและเครื่ องแต่งกาย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกูก้ รู ่ วมใจ และกลุ่มพาราบาติก ประเภทเครื่ องดื่ม
และเครื่ องประดับตกแต่ง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรทําสวนป่ าคลอก และกลุ่มผลิตภัณฑ์
เปลือกหอยและมุก ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาพเพ้นท์กระจก
รวมกลุ่มเข้าร่ วมปฏิบตั ิงาน 7 กลุ่ม
การดําเนินงานในช่วงระหว่างปี 2548 - 2549 สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต ได้
ประสานความร่ วมมือกับส่ วนราชการ ภาคเอกชนและองค์กรชุมชน ในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในรู ปแบบของการปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม(Participatory Action Research) โดยการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้ชุมชนได้เกิดการตื่นตัว กระตือรื อร้นที่จะพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งขึ้น ทั้งในด้าน
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การพัฒนาปั จจัยการผลิต การบริ หารธุรกิจ การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และการฝึ กการตลาด โดยการ
นําไปศึกษาดูงานและออกร้านจําหน่ายสิ นค้าในสถานที่ต่างๆทั้งในจังหวัดภูเก็ต และกรุ งเทพมหานคร
แต่กลุ่มส่ วนใหญ่ยงั มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
การขาด
ทักษะการจัดการ การบริ หารเงินทุน การวางแผนการตลาด และการขาดการมีส่วนร่ วมของสมาชิก ทั้งนี้
เนื่องจาก วิทยากรส่ วนใหญ่เมื่อฝึ กอบรมแล้ว จะไม่กลับมาทบทวนหรื อเสริ มความรู ้ต่อเนื่องให้ เพราะมี
แผนการฝึ กอบรมและปฏิบตั ิงานในพื้นที่ต่างๆทัว่ ประเทศ และบางส่ วนมีหน้าที่การงานประจําอยูแ่ ล้ว
นอกจากนี้ ระบบราชการยังมีขอ้ จํากัดการจัดสรรงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงนโยบายทําให้ภารกิจ
หลักขาดการเชื่อมโยงและต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2548 สหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต จึงได้ประสานความร่ วมมือ
กับทีมวิจยั โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพรหมโชติ ไตรเวช
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดภูเก็ต เป็ นหัวหน้าคณะวิจยั โดยสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้นางสาวสมจิตต์ เช้าฉ้อง นักวิชาการสหกรณ์ 7 ว เป็ นนักวิจยั โครงการฯ
ได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์และดําเนินการแก้ไขจุดอ่อน เสริ มสร้างจุดแข็งให้กบั วิสาหกิจชุมชน โดยการ
สร้างทีมวิจยั สนามจังหวัดภูเก็ตขึ้น ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต และแกน
นําเครื อข่ายหลักของกลุ่มผูผ้ ลิต จํานวน 7 คน ได้แก่
นางประคอง ตันกูล
ประธานกลุ่มแม่บา้ นเกาะสิ เหร่ เสน่หา
นางประนี
แสงศรี
ประธานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรทําสวนป่ าคลอก
นายเสรี
แซ่เฮง
ประธานกลุ่มเปลือกหอยและมุก
นายพรชัย
สวัสดิ์ศรี
ประธานกลุ่มผูผ้ ลิตนํ้าปลาตรารัษฎา
ประธานกลุ่มพาราบาติก
นายอดุลย์
พันธุ์ทิพย์
นายชํานาญ ยอดแก้ว
รองประธานกลุ่มกูก้ รู ่ วมใจ
นายทวิช
จรัสวัชริ นทร์ ประธานกลุ่มภาพเพนท์กระจก
เข้ารับการอบรมการเป็ นผูน้ าํ วิทยากรชาวบ้าน เพื่อสร้างต้นแบบของการถ่ายทอดการเรี ยนรู ้โดยอาศัย
ความเป็ นผูน้ าํ ชุมชนในการเสริ มสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งได้แบ่งบทบาทหน้าที่
ในการเป็ นวิทยากรกระบวนการตามความถนัด
ควบคู่กบั การเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดูงานของนักเรี ยน
นักศึกษา กลุ่มอาชีพ และประชาชนทัว่ ไปทั้งในและนอกจังหวัดภูเก็ต ทําให้เกิดประสบการณ์การ
ทํางานเป็ นทีม (TEAM) และได้จดั ตั้งเป็ นกลุ่มวิทยากร “กลุ่ม มุกอันดา” ขึ้น เพื่อเป็ นวิทยากรช่วยเหลือ
ทางราชการ ในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพและสร้างเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์ของจังหวัดภูเก็ต
เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้กบั “กลุ่มมุกอันดา” ให้มีประสิ ทธิภาพ และมีความสามารถในการส่ งเสริ ม
ขบวนการสหกรณ์และการสร้างเครื อข่ายพันธมิตรในการส่ งเสริ มกิจกรรมชุมชนร่ วมกัน
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การสร้ างขบวนการความร่ วมมือ “ผสมงาน ผสานใจ” ของทีมวิทยากร “มุกอันดา”
ทีมวิทยากร “มุกอันดา” เป็ นรู ปแบบของการสร้างวิทยากรชาวบ้าน ที่เกิดขึ้นจากการ
อาสาสมัครของผูน้ าํ ชุมชน ที่มีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการกลุ่มฯ และกิจกรรมของชุมชนที่
แตกต่างกัน แต่มีความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มกิจกรรมชุมชนร่ มกับเจ้าหน้าที่ โดยมี
จุดประสงค์เพือ่ ส่ งเสริ มให้เกิดภาวะผูน้ าํ ของชุมชน ให้สามารถบริ หารจัดการ และแก้ไขปัญหา
อุปสรรค ตลอดทั้งการวางแผนงานและกําหนดทิศทาง เป้ าหมายของการดําเนินงานของกลุ่มได้
นอกจากนี้ ยังเป็ นการสร้างตัวแทนของเจ้าหน้าที่ ให้เป็ นวิทยากรชาวบ้าน ที่มีบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่สามารถเป็ นพี่เลี้ยง และเชื่อมประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและ
ประชาชนในการส่ งเสริ มเศรษฐกิจ และการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
โดยมีบทบาทหน้าที่และกิจกรรมหลักที่สาํ คัญในการส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์ ดังนี้
1. การสร้ างทีมวิทยากรกระบวนการ โดยทางราชการสนับสนุนให้ทีม “มุกอันดา” เข้า
มามีส่วนร่ วมในการเป็ นวิทยากรร่ วมกับเจ้าหน้าที่
โดยมีการประชุมวางแผนและฝึ กปฏิบตั ิงานจน
สามารถเป็ นผูช้ ่วยวิทยากร และพัฒนาไปสู่วิทยากรกระบวนการในที่สุด ดังจะเห็นได้จาก การดําเนิน
โครงการฝึ กอบรมวิทยากรถ่ายทอดในโครงการอบรมจัดทําบัญชี วิเคราะห์ตน้ ทุนและแผนธุรกิจ ปี
2549 โดยจังหวัดภูเก็ต ได้คดั เลือก “กลุ่มมุกอันดา” เข้ารับการอบรมการเป็ นวิทยากร เพื่อสร้างและ
พัฒนาทีมวิทยากรถ่ายทอดฯ ในลักษณะเกมส์ธุรกิจ หลังจากนั้น ได้มอบหมายให้ทีมวิทยากรที่ผา่ นการ
ฝึ กอบรม
นําความรู ้ไปถ่ายทอดให้กบั ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต โดยได้ดาํ เนินการฝึ กอบรมการจัดทําบัญชี วิเคราะห์ตน้ ทุนและแผนธุรกิจ ให้กบั สมาชิก
กลุ่มอาชีพ 25 กลุ่ม จํานวน 125 คน จํานวน 2 ครั้ง ในช่วงปี 2549 โดยทีมวิจยั พัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต ได้ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ “ทีมมุกอันดา” พบว่า
1.1 ในระยะเริ่ มแรก เจ้าหน้าที่จงั หวัดเป็ นผูน้ าํ เกมส์ธุรกิจ โดยมีทีมมุกอันดา เป็ น
ผูช้ ่วย ต่อมาเมื่อมีประสบการณ์ ได้ปล่อยให้ดาํ เนินการเอง โดยนําประสบการณ์ที่สะสมมาจากชุมชนว่า
การบรรยายควรที่จะมีวิธีการหรื อกลยุทธ์ที่เหมาะสม
1.2 เจ้าหน้าที่จะแนะนําให้สมาชิกทีมแบ่งงานออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนหน้า
ทําหน้าที่ละลายพฤติกรรมและจัดกิจกรรมสมาชิก ส่ วนหลัง เป็ นผูถ้ ่ายภาพกิจกรรมและสรุ ปผลการ
ดําเนินงาน ส่ วนข้าง ทําหน้าที่ในการเป็ นผูช้ ่วยวิทยากรกลุ่มย่อย โดยมีการเตรี ยมการแบ่งบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ พร้อมจัดหาเครื่ องมือ อุปกรณ์ และคิวการแสดงเกมส์ธุรกิจ ทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ
เกิดความสนุก และอยากเรี ยนรู ้ โดยรู ปแบบของการกระตุน้ และสร้างสถานการณ์ขบวนการสหกรณ์
โดยมีวิทยากรกลางเป็ นพี่เลี้ยง
2. การสร้างเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์ในระดับชุมชน เป็ นการผสมผสานแนวคิดและ
วิธีการของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่สามารถเข้ามาร่ วมและติดตามสนับสนุนกิจกรรมชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้
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สร้างผูน้ าํ ชุมชนเป็ นตัวแทนทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษา และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ในการสนับสนุน
ส่ งเสริ มและประสานงานส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่กบั การเป็ นแกนนําปฏิบตั ิงานในชุมชน ทําให้
สามารถแก้ไขปั ญหา ความต้องการในระดับพื้นฐานได้ โดยไม่ตอ้ งรอรับความช่วยเหลือ ส่ วนที่เกินขีด
ความสามารถ จะนําเข้าเวทีการเรี ยนรู ้และเสนอขอความช่วยเหลือต่อไป ทําให้ชุมชนสามารถดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ด้วยความรวดเร็ วและมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ยังได้วางแผนที่จะส่ งเสริ มกิจกรรมเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กร และสร้างเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนร่ วมกับเครื อข่ายชุมชนอื่น ดังนี้
1. การศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์บริ การรถยนต์ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ
สนามบินเชียงใหม่ และโครงการตามแนวทฤษฏีใหม่
2. การส่ งเสริ มการออมทรัพย์ เพื่อครอบครัวและเยาวชน โดยรณรงค์ให้เยาวชน
และครอบครัวได้ฝากออมเป็ นรายเดือน เพื่อสร้างกองทุนรวม และนําไปใช้
ประโยชน์เพื่อกิจการสหกรณ์และสวัสดิการสหกรณ์
3. การส่ งเสริ มมัคคุเทศก์นอ้ ยลีมูซีน โยคัดเลือกเยาวชนในสถานศึกษา และ
ครอบครัวสมาชิก เข้าร่ วมเป็ นมัคคุเทศก์ แนะนําการท่องเที่ยว เพื่อสร้างอาชีพ
รายได้เสริ มให้กบั เยาวชนและครอบครัว
4. โครงการส่ งเสริ มร้านค้าเคลื่อนที่ โดยสนับสนุนให้สมาชิกที่มีรถยนต์ นําสิ นค้า
อุปโภค บริ โภคที่จาํ เป็ น ไปจําหน่ายให้กบั สมาชิกและประชาชนในชุมชน โดย
ร่ วมมือกับเครื อข่ายสิ นค้า OTOP จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างเครื อข่ายธุรกิจชุมชน

ความสุ ขทีแ่ ท้ จริงของมนุษย์ ก็คอื การอยู่ร่วมกันอย่ างสั นติธรรม
โดยมีขบวนการสหกรณ์ ทีม่ ่ ุงสร้ างความเป็ นพันธมิตรและสามัคคีธรรมเป็ นทีต่ ้งั
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การร่ วมสร้ างแผนปฏิบตั ิงานเครือข่ ายขบวนการสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
(ระหว่ างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2549)
ทีมวิจยั ได้ประสานความร่ วมมือกับเครื อข่ายองค์กรชุมชนและสหกรณ์ในเขตพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต ดําเนินการศึกษา ทบทวน และดําเนินกิจกรรมต่อยอดจากการร่ วมดําเนินงานที่ผา่ นมา
เพื่อให้องค์กรชุมชน และเครื อข่ายกิจกรรม สามารถบริ หารจัดการได้ดว้ ยตนเอง โดยได้กาํ หนดกลยุทธ์
วิธีการดําเนินงาน ตามรายละเอียดกิจกรรม ได้แก่
1. การขยายพันธมิตรเครื อข่ายในระดับจังหวัด สู่ ภูมิภาค และระดับประเทศ
2. การทบทวนปัญหา อุปสรรคและเสนอแนวทางในการส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์ร่วมกัน
3. การนําประสบการณ์ และวิธีปฏิบตั ิไปถ่ายทอดองค์ความรู ้ สู่กลุ่ม/องค์กรอื่น เพื่อสร้างแนว
ร่ วมพันธมิตรเครื อข่ายสหกรณ์ต่อไป
4. การร่ วมสร้างเครื อข่ายพันธมิตรอันดามัน ร่ วมกับองค์กรระหว่างประเทศและภาคีต่างๆ ใน
การพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งระดับอ่าวพังงา (อยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา) โดยมี
องค์กรภาคีร่วมเป็ นพันธมิตร ได้แก่ กรมประมง กรมทรพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์จงั หวัด เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน OTOP ชุมชนชายฝั่ง และสมาคม/ชมรมเพื่อการ
ท่องเที่ยว มูลนิธิคุม้ ครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
และโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง CHARM
5. การสนับสนุน ส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์ “อัลอามานะห์” ของกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลราไวย์ ตําบลราไวย์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยได้นาํ หลักการทางศาสนา
อิสลาม มาปรับใช้ในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งและเศรษฐกิจชุมชนให้ยงั่ ยืน
6. การส่ งเสริ มการตลาดวิสาหกิจชุมชน ร่ วมกับเครื อข่ายบูโดสันติสุข (สหกรณ์การเกษตร
กะพ้อ จํากัด)จังหวัดปั ตตานี เพื่อสนับสนุนส่ งเสริ มให้กลุ่มสตรี มุสลิม ได้มีรายได้จากการ
รับจ้างการผลิตผ้าคลุมศรี ษะ และชุดพนักงาน นอกจากนี้ยงั มีแผนที่จะส่ งเสริ มการ
แลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรแปรรู ป เช่น นํ้าบูดู ข้าวเกรี ยบปลา และสิ นค้าหัตถกรรม
นอกจากนี้ ยังได้วางแผนปฏิบตั ิการร่ วมกับเครื อข่ายองค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นโดยได้วางแผนงาน/กิจกรรม ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2549 ดังนี้
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ตาราง รายละเอียดกิจกรรมการสร้ างเครือข่ ายพันธมิตรสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต

กิจกรรม
1.การสรุ ปทบทวนกรอบทิศ
ทางการพัฒนาเครื อข่าย
องค์กร/กลุ่ม/สหกรณ์ในเขต
พื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
2.การจัดเวทีการดําเนินงาน
สหกรณ์/กลุ่ม ร่ วมกับ
- เครื อข่ายสิ นค้า OTOP
- เครื อข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
3.การสร้างมิติใหม่ของการ
พัฒนาเครื อข่ายพันธมิตร
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กร
ในพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
4. การจัดทํารู ปเล่ม

5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
6.การจัดเวทีเครื อข่ายสหกรณ์
เครดิตยูเนียน จังหวัดภูเก็ต
และการจัดเตรี ยมการจัดวัน
เครดิต ยูเนียนสากลใน
ประเทศไทย
- การปล่อยเต่าทะเล และการ
ปลูกป่ าชายเลนเพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

วัน/เดือน/ปี /
สถานที่
1 – 5 ต.ค. 49
สหกรณ์จงั หวัด
ภูเก็ต

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

68 คน

8 – 10 ต.ค. 49

56 คน

12 – 21 พ.ย. 49
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
สหกรณ์จงั หวัด
พ.ย. 49

70 คน

-เกิดแนวร่ วมสร้างสรรค์
ของนักวิจยั และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานสนามในการ
สร้างเครื อข่ายสหกรณ์
-เกิดความรู ้ ความเข้าใจ
สถานการณ์ปัจจุบนั ของ
ขบวนการสหกรณ์ จ.
ภูเก็ต
- การจัดเจรจาทางธุรกิจ
และวางแผนกลยุทธ์การ
ส่ งเสริ มธุรกิจสหกรณ์
ร่ วมกับทางราชการ
รายงานผลเสนอ สกว.
สถาบันการจัดการด้าน
สหกรณ์
เผยแพร่ ความรู ้สู่มวลชน
-ศึกษาเรี ยนรู ้การ
ดําเนินงานสหกรณ์เครดิต
ยูเนียนและการสร้าง
เครื อข่ายแนวร่ วมระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ
- การสร้างจิตสํานึก
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ

พ.ย. – ธ.ค. 49
10 - 11 ต.ค. 48
สหกรณ์เครดิต
ยูเนียนรัษฎา
จังหวัดภูเก็ต

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

25 คน
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กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี /
สถานที่
7.การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
6 – 10 พ.ย. 49
ประสบการณ์การพัฒนา
สหกรณ์จงั หวัด
เครื อข่ายองค์กร/กลุ่ม/สหกรณ์ ภูเก็ต
ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
2.การจัดเวทีเจรจาทางธุรกิจ
ระหว่างภูมิภาคด้านการ
ท่องเที่ยว สิ นค้า OTOP เครดิต
ยูเนียน
3.การร่ วมจัดงานวันสหกรณ์
เครดิตยูเนียนโลก และ
มหกรรมสิ นค้า OTOP ทัว่ ไทย

ชุมชนราไวย์ อ.
เมือง

1 – 10 ธ.ค. 49
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
สหกรณ์จงั หวัด
3 อําเภอ
4.การนําเสนอผลงานผ่าน
20 – 25 ธ.ค. 2549
สื่ อมวลชน และการจัด
ศูนย์การท่องเที่ยว
นิทรรศการถาวรในชุมชน
กีฬาและ
นันทนาการจังหวัด
5.การจัดเวทีสร้างความเข้าใจ 1 – 31 ธ.ค. 2549
ระหว่างกลุ่ม/องค์กรชุมชนใน โรงแรมเอส ที
การเชื่อมโยงเครื อข่ายสหกรณ์
และกลุ่มอาชีพ OTOP
6.การขยายผลไปสู่ ชุมชนและ 1 – 31 ธ.ค. 2549
เครื อข่ายชุมชนสหกรณ์อื่นๆ สหกรณ์เครดิต
เข้าร่ วมโครงการ และ
ยูเนียนรัษฎา
จัดทําเอกสารเผยแพร่
จังหวัดภูเก็ต
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั
เครื อข่ายจังหวัดอื่น

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

ผลผลิตของกิจกรรม

-เกิดแนวร่ วมสร้างสรรค์
ของนักวิจยั และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานสนามในการ
สร้างเครื อข่ายขบวนการ
สหกรณ์
50 คน
-เกิดความรู ้ ความเข้าใจ
สถานการณ์ปัจจุบนั ของ
ขบวนการสหกรณ์ จ.
ภูเก็ต
ผูน้ าํ สหกรณ์ฯ -ได้เครื อข่ายพันธมิตร
จํานวน 15,000 คน ระหว่างประเทศ และ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

60 คน

20 คน

50 คน

125 คน

-นิทรรศการ ผลงานและ
กิจกรรมการพัฒนา
ขบวนการเครื อข่าย
สหกรณ์
-ขยายกิจกรรมเครื อข่าย
ความร่ วมมือระหว่าง
สหกรณ์กบั กลุ่มอาชีพ
และธุรกิจเอกชน
-ศึกษาเรี ยนรู ้การ
ดําเนินงานสหกรณ์เครดิด
ยูเนียนและการสร้าง
เครื อข่ายแนวร่ วมระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ
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บทสรุปผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
การศึกษาวิเคราะห์ SWOT
การดําเนินงานส่ งเสริมขบวนการสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
จากการที่ได้ศึกษาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ตที่ผา่ นมา พบว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน
อุปสรรค และโอกาสที่จะส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์ให้มี่ความเจริ ญก้าวหน้าได้หลายแนวทาง และเพื่อ
ให้การศึกษาวิเคราะห์ มีความน่าเชื่อถือ ผูว้ ิจยั จึงได้จดั ประชุมเครื อข่ายสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่ม/องค์กรชุมชน ที่มีอยูใ่ นเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต เมื่อเริ่ มดําเนินงานโครงการเมื่อเดือนกันยายน 2548
เพื่อศึกษาข้อเท็จจริ งของการดําเนินงานที่ผา่ นมาพร้อมทั้งปั ญหา อุปสรรคของการดําเนินงานส่ งเสริ ม
ขบวนการสหกรณ์ โดยวิธีการศึกษาแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research) ควบคู่กบั การ
สร้างแรงเสริ มและการกระตุน้ ในรู ปแบบของการเข้าถึงชุมชนอย่างใกล้ชิดโดยวิธีการร่ วมกิน ร่ วมนอน
ร่ วมทํากิจกรรม และร่ วมปรึ กษาหารื อ ติดตามผลงาน (ตามทฤษฏีการพัฒนาชุมชนของ Y . C . Yen)
และการสร้างขบวนการสหกรณ์แบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทฤษฏีใหม่มีผลการดําเนินงาน
ศึกษาในเบื้องต้น ดังนี้
1. กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน มีการจดทะเบียนซํ้าซ้อน เนื่องจากกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด เป็ นหน่วยงานหลักในการจดทะเบียน ในขณะที่กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ โดยสหกรณ์จงั หวัด มีกฎหมายรับรองในการจัดตั้งกลุ่มและกิจการสหกรณ์ ดังนั้น ในการ
ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของหลายหน่วยงาน
จึงเกิดความซํ้าซ้อนในการสนับสนุนและดําเนิน
กิจกรรมระหว่างหน่วยงาน
2. การจัดระเบียนกลุ่ม องค์กรชุมชน เนื่องจากมีกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดตั้งและพัฒนากลุ่ม /องค์กรชุมชนหลายฉบับ ที่มีลกั ษณะเหมือนและแตกต่างกัน ทําให้เกิดช่องโหว่
ของกฎหมาย มีการจดทะเบียนกลุ่มซ้อน และเมื่อเกิดปัญหาในการบริ หารจัดการกลุ่ม ไม่มีผรู ้ ับผิดชอบ
โดยตรง
3. การสร้างกลุ่ม และเครื อข่ายองค์กรชุมชนในการส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์ มีหลาย
หน่วยงานที่ดาํ เนินการสร้างเครื อข่าย ทําให้เกิดความซํ้าซ้อน และขาดการประสานความร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงาน
4. นโยบายของรัฐบาล มีความซับซ้อน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจน ได้
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง มีคณะกรรมการระดับหมู่บา้ นดูแล การ
ส่ งเสริ มสิ นค้า OTOP และ SME ตลอดทั้งวิสาหกิจชุมชนและเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่มีลกั ษณะการ
บริ หารจัดการในกลุ่มหมู่บา้ น หลายกลุ่ม หลายประเภท ทําให้เกิดความสับสนในการบริ หารจัดการ ทํา
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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ให้งบประมาณและความช่วยเหลือที่รัฐบาลส่ งให้ไป ขาดองค์กรกลางดูแล ทําให้งบประมาณหลายส่ วน
มีการใช้จ่ายไปอย่างไม่ประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีการแย่งงานกันในระหว่างกลุ่ม
5. กลุ่ม องค์กรและเครื อข่ายที่มีการจัดตั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการส่ วน
ใหญ่ จะเริ่ มมีปัญหาในการสนับสนุนต่อเนื่อง เนื่องจากงบประมาณของทางราชการมีจาํ กัด และการ
ดําเนินงานที่ผา่ นมา เป็ นการสนับสนุนจากฝ่ ายราชการเพียงฝ่ ายเดียว ไม่ได้เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่ วม
และการระดมทุนร่ วมของภาคราชการและประชาชน ทําให้ประชาชนและกลุ่ม องค์กรต่างๆ ขาด
ประสบการณ์ และความเชื่อมัน่ ในการดําเนินธุรกิจ
การศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการส่ งเสริมงานตามกรอบนโยบายและภารกิจของหน่ วยงาน
โดยใช้ การวิเคราะห์ ระบบองค์ กร (SWOT)
คณะศึกษาวิจยั ได้เข้าร่ วมประชุม และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การพัฒนาและส่ งเสริ ม
อาชีพ ตลอดทั้งการเข้าร่ วมประชุมกับสมาชิกสหกรณ์ประเภทต่างๆ จํานวน 15 ครั้ง และได้รับ
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากกลุ่มกิจกรรมต่างๆในการส่ งเสริ มงานของหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอด
ทั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังนี้
จุดแข็ง
1. หน่วยงานที่มีการจัดตั้งและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม/องค์กรชุมชนมาเป็ นเวลานาน
และมีเจ้าหน้าที่หรื อบุคลากรปฎิบตั ิงานอยูใ่ นพื้นที่ ระดับอําเภอ จะมีบทบาทสําคัญในการส่ งเสริ มการ
สร้างเครื อข่ายองค์กรชุมชนได้ดีกว่าหน่วยงานที่มีทีมปฏิบตั ิงานอยูใ่ นจังหวัดหรื อส่ วนกลาง ดังจะเห็น
ได้จาก สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานระดับตําบล ประจําสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอทุกอําเภอทัว่ ประเทศ ทําให้หน่วยงานของรัฐ สามารถบริ หารสัง่ การ และให้การสนับสนุน
การพัฒนาองค์กรชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และองค์กรชุมชนสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ในการ
สร้างเครื อข่ายพันธมิตรได้สาํ เร็ จได้คลอบคลุมมากกว่า เช่น การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตของจังหวัดภูเก็ต ที่มีการดําเนินงานมากว่า 20 ปี ปั จจุบนั มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ จํานวน
29 กลุ่ม สมาชิก 2,747 คน เงินทุนสัจจะ 16,548,740 บาท (สํารวจ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2548)
2. เงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มออมทรัพย์ จะนําไปให้สมาชิกกูย้ มื ประกอบอาชีพและ
ช่วยเหลือความเดือดร้อน นอกจากนี้เงินรายได้หรื อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ได้นาํ ไปแบ่งปันให้กบั สมาชิก
และจัดสวัสดิการสังคมให้กบั สมาชิกและบริ การสาธารณะ นอกจากนี้กลุ่มออมทรัพย์ฯ ยังมีการดําเนิน
กิจกรรมเครื อข่าย ได้แก่ กิจกรรมการกูย้ มื ธนาคารข้าว สถานีบริ การนํ้ามัน โรงสี ยุง้ ฉาง ลานตากผลผลิต

โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
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และการดําเนินธุรกิจบริ การ สามารถพัฒนาเป็ นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 7 กลุ่ม และมีเครื อข่ายกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอําเภอ 2 กลุ่ม
3. หน่วยงานของรัฐ จะมีแผนงาน/โครงการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการในระดับอําเภอ
ตําบล ทําให้สามารถปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนงาน/โครงการที่กาํ หนดไว้ได้ นอกจากนี้ ยังมีงบประ
มารสนับสนุนพิเศษ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน และการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
4. คณะกรรมการและสมาชิก จะเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง ทําให้กลุ่ม/องค์กรมีการพัฒนาการ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทําให้
กลุ่มมีการเคลื่อนไหว และเกิดกิจกรรมต่างๆมากมาก ทั้งที่โดยรัฐบาลได้จดั หามาให้และที่ดาํ เนินการเอง
เพราะการบริ หารจัดการเริ่ มให้องค์กรชุมชนคิด ริ เริ่ ม ดําเนินการได้ดว้ ยตนเองมากขึ้น เป็ นการเรี ยนรู ้
และพัฒนาไปสู่ขบวนการสหกรณ์ที่สมบูรณ์ในที่สุด เช่น การติดตามผลการปฏิบตั ิงานและการรายงาน
ผลของกลุ่ม/องค์กร ทั้งในด้านการเงินและผลการดําเนินงานในรอบเดือน รอบปี นอกจากนี้ยงั มีการ
ประกวดกิจกรรมผลงาน ที่ทาํ ให้เจ้าหน้าที่และกลุ่ม/กิจกรรม ได้เกิดการเรี ยนรู ้และสร้างสัมพันธ์ภาพใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนา นอกจากนี้ยงั เป็ นการจัดระดับการพัฒนา
ของกลุ่ม/องค์กร เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถให้การสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ ดังจะเห็นได้จากการ จัด
ระดับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก้าวหน้า ระดับปานกลาง และระดับ
ปรับปรุ ง และการจัดระดับสิ นค้า OTOP ตามประเภทสิ นค้า หนึ่งดาว ถึง 5 ดาว เป็ นต้น
จุดอ่ อน
1. การสนับสนุน ส่ งเสริ มการพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชนโดยหน่วยงานของรัฐที่ผา่ นมา
แต่ละหน่วยงานมีการดําเนินงานเป็ นของตนเอง และไม่มีการนํากลุ่ม/กิจกรรมาสร้างเป็ นเครื อข่ายพันธ์
มิตรร่ วมกัน แต่มีการเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายภายในหน่วยงานเดียวกัน
2. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นส่ วนใหญ่ ยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีหรื อได้รับข้อมูลจาก
การดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรชุมชน เนื่องจากความไม่เข้าใจในระบบการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุน เช่น กลัวว่าหน่วยงานของรัฐที่เคยให้การสนับสนุนจะหยุดให้ความช่วยเหลือ หรื อหากมี
หน่วยงานอื่นมาให้ความช่วยเหลือ จะต้องตั้งกลุ่ม และคณะกรรมการใหม่หรื อไม่
3. นโยบายการส่ งเสริ มให้ภาคประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ยังไม่คลอบ
คลุมทัว่ ถึงทุกพื้นที่ เนื่องจากสํานักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งเป็ นเจ้าของเรื่ อง และเป็ นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงาน ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นในการสนับสนุน ส่ งเสริ ม และการเชื่อมโยง
โครงการ/กิจกรรม ต่างหน่วยงาน ในการสนับสนุนกิจกรรมขบวนการสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนได้
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4. นโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน และการ
สนับสนุนเงินกองทุนให้กบั หมู่บา้ นในรู ปแบบต่างๆ ขาดความต่อเนื่อง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในระดับหมู่บา้ นขึ้นมาหลายชุด
ทําให้เกิดความซํ้าซ้อน
และมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในกลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานในระดับพื้นที่ยงั ขาดการเชื่อมโยงกิจกรรม ทําให้กิจกรรม
การส่ งเสริ มชุมชน ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
อุปสรรค
1. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกลุ่มองค์กรชุมชน มีกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน มีการตั้ง
กลุ่มและคณะกรรมการซ้อนกันในแต่ละหมู่บา้ น/ชุมชน เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานเลือกปฏิบตั ิที่จะให้การ
สนับสนุน เนื่องจากความใกล้ชิดกับผูน้ าํ หรื อมีธุรกิจร่ วมกัน เนื่องจากเป็ นเขตพื้นที่เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว ทําให้กลุ่ม/องค์กรชุมชนบางกลุ่มได้รับการสนับสนุนมาก หรื อไม่ได้รับการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. หน่วยงานรัฐขาดการติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่ม/กิจกรรม เนื่องจากเป็ นกลุ่ม
ที่จดั ตั้งขึ้นตามหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน หน่วยงานอื่นจะไม่เข้าไปก้าวก่ายในการสนับสนุนข้าม
หน่วยงาน
3. การถ่ายโอนอํานาจและภารกิจในการส่ งเสริ มกิจกรรมชุมชนให้กบั องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ที่ขาดความชัดเจน และไม่มีหน่วยงาน หรื อบุคลากรปฏิบตั ิงานในพื้นที่ จะมีผลต่อการทํา
ให้กลุ่ม/องค์กรขาดความเชื่อมโยงในกิจกรรมต่างๆ เกิดการอยูอ่ ย่างโดยเดี่ยว และกลุ่มสลายไปในที่สุด
4. การจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชนของหลายหน่วยงานที่มีลกั ษณะกิจกรรมและ
การดําเนินงานที่เหมือนกัน ทําให้มีการจัดตั้งกลุ่มซํ้าซ้อนกันในลักษณะกิจกรรม เช่น มีการตั้งกลุ่ม
บาติกในหมู่บา้ นเดียวกันหลายกลุ่ม ทําให้เกิดการขัดแย้ง และแย่งงานกันทํา นอกจากนี้ยงั ทําให้
ประชาชนเกิดการแบ่งพักแบ่งพวก และขัดแย้งกัน
โอกาส
1. กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่มีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและจัดตั้งขึ้นมาเอง เริ่ มเกิดการเรี ยนรู ้ที่จะแสวงหาความร่ วมมือ และงบประมาณสนับสนุน
จากหลายส่วนราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กลุ่มที่
มีความเข้มแข็งมีนอ้ ย ทําให้หน่วยงานภาครัฐแสวงหาความช่วยเหลือ เพราะเมื่อได้รับการสนับสนุน
แล้ว สามารถบริ หารจัดการและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งได้เร็ วกว่ากลุ่มอื่น ตัวอย่างเช่น นโยบายของรัฐให้
ความสําคัญกับการส่ งเสริ มกิจกรรมหมู่บา้ นเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง และหมู่บา้ น OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว ทําให้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ สามารถให้การสนับสนุนชุมชนที่มีการพัฒนาการผลิต
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

91

และการจัดการตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานรัฐกําหนดในการให้ความช่วยเหลือ
ปัจจุบนั มีการจัดตั้ง
เครื อข่ายสิ นค้า OTOP ตามประเภทสิ นค้า 8 เครื อข่าย และได้เริ่ มดําเนินงาน
2. กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมีเครื อข่าย สามารถเชื่อมโยงกิจกรรม และ
งบประมาณ ในการส่ งเสริ มกิจกรรมชุมชนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยการนําเสนอโครงการ
เข้าแผนพัฒนาตําบลประจําปี แผน 3 ปี และแผนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ดังจะ
เห็นได้จากการเกิดขึ้นของเครื อข่ายหมู่บา้ นเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็ นการรวมตัวกันของ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร กลุ่มสตรี และเครื อข่ายชุมชนบ้านบาง
โรง รวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บ้านบางโรง ตําบลป่ าตลอก
อําเภอถลาง
โดยได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งจากกองทุนชุมชนและหน่วยงานของรัฐ ปั จจุบนั มี
กิจกรรมร้านอาหารเรื อนแพ การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกองทุนกลุ่มออมทรัพย์ฯ
3. หน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบ และวางแผนงาน/โครงการในการสนับสนุน
กิจกรรมได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานรัฐได้จดั ทําเบียนครัวเรื อนยากจน (ตัวชี้วดั ความจําเป็ น
พื้นฐาน จปฐ.) การจัดระดับการพัฒนาของหมู่บา้ น(ตามเกณฑ์ ระดับการพัฒนาหมู่บา้ น กชช.2ค ) การ
สํารวจฐานะเศรษฐกิจของกลุ่มประชากรในชุมชน และการจัดระดับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสิ นค้า OTOP การ
รับรองมาตรฐานสิ นค้าอุตสาหกรรม (มอก.)สิ นค้ามาตรฐานอุตสาหกรรมชุมชน (มอช.) การรับรอง
คุณภาพคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การรับรองฮาราล เป็ นต้น
4. การเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรชุมชน เริ่ มมีความเหนียวแน่น และสร้างสายใยสัมพันธ์
ระหว่างเครื อข่ายมากยิง่ ขึ้น ดังจะเห็นได้จากการรวมพลังของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน กับกลุ่มสิ นค้า
OTOP และเครื อข่ายชุมชนท่องเที่ยว ได้ประสานความร่ วมมือจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน โดยมี
เครื อข่ายกลุ่มเรื อประมงชายฝั่ง เข้ามาร่ วมให้บริ การรับส่ งผูโ้ ดยสาร และเป็ นมัคคุเทศก์นาํ เที่ยวในชุมชน

ต้ องสร้ างตน ให้ เป็ นคน คิดก้ าวหน้ า
รักษาตน ให้ เป็ นคน พูดสร้ างสรรค์
ประพฤติตน ให้ เป็ นคน ดีต่อกัน
สื่ อสั มพันธ์ ให้ เป็ นคน สหกรณ์
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บทที่ 5
สรุปบทเรียน
จากการดําเนินการวิจยั ของคณะวิจยั โดยเน้นหนักกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวน
ร่ วม (Participatory Action Research : PAR) ตั้งแต่ระยะที่ 1 – 5 คณะวิจยั ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์
สรุ ปบทเรี ยนจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีประเด็นเนื้อหาที่สาํ คัญที่ได้คน้ พบจากการดําเนินโครงการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต ตลอดทั้งปัญหา และข้อเสนอแนะในการวิจยั มี
รายละเอียด ดังนี้
สิ่ งทีไ่ ด้ ค้นพบจากการดําเนินโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต
คณะวิจยั ได้ดาํ เนินงานตามแผนปฏิบตั ิงาน มีสิ่งที่ได้คน้ พบและเป็ นนวัตกรรมใหม่ใน
การเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ขบวนการสหกรณ์หลายประการ โดยเฉพาะการเสริ มสร้างกิจกรรม
และการ กระตุน้ เสริ มแรงของคณะวิจยั และวิทยากรจากส่ วนราชการ เอกชน ที่มีความเข้าใจในการ
ส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์ ดังนี้
1. ความไม่เข้าใจในพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนทําให้มีทะเบียนองค์กรชุมชน
ซํ้าซ้อน
คณะวิจยั ได้ดาํ เนินการปฏิบตั ิงานตามขึ้นตอนของโครงการ โดยได้มีการปรับแผน
แผนปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของการพัฒนา เนื่องจาก
ทางราชการได้สนับสนุนให้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แต่มีประชาชนบางส่ วนเกิดความไม่เข้าใจ
สงสัย คิดว่าจะมาจัดตั้งกลุ่มใหม่ หรื อให้ยกเลิกกลุ่มเก่า โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนในหมู่บา้ น ทําให้ตอ้ งทําการประชุม ชี้แจง และ
สร้างความเข้าใจกับส่ วนราชการอื่น และชุมชนควบคู่กนั ไป ทําให้มีกลุ่มองค์กรชุมชนสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิกอยูใ่ นกลุ่มของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพียง 43 กลุ่ม
เท่านั้น ในขณะที่จงั หวัดภูเก็ต มีกลุ่ม/กิจกรรมชุมชนกว่า 200 องค์กร
2. การสร้างขบวนการสหกรณ์โดยขบวนการแซงแซง โดยความยินยอมขององค์กร
การสร้างขบวนการสหกรณ์โดยขบวนการแทรกแซง ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต เป็ น
กลยุทธ์ หรื อยุทธวิธีการหนึ่งของคณะวิจยั ที่ตอ้ งการที่จะศึกษาถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ว่า ได้เข้าไปสัมพันธ์กบั เครื อข่ายองค์กรชุม มากน้อยเพียงใด และเข้ามามี
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บทบาทสําคัญในการวางแผนและพัฒนาชุมชนมากน้อยเพียงใด ปรากฏว่า มีบางหน่วยงานที่มีบุคคลากร
เข้าร่ วมปฏิบตั ิงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่เป็ นในรู ปของการศึกษาวิจยั แบบมีส่วนร่ วม ได้แก่สหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่เข้าร่ วมโครงการ จะได้รับการอบรมเสริ มความรู ้จากกรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ได้ทาํ การศึกษา
วิจยั กลุ่ม / องค์กรชุมชน 7 กลุ่ม จากที่มีอยู่ 54 กลุ่ม ปรากฏว่าการที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปร่ วมกิจกรรมกับ
ชุมชน สามารถทําให้ชุมชนมีความรู ้ ความเข้าใจ และมีความเป็ นปึ กแผ่น ร่ วมมือร่ วมใจกันดําเนิน
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง จึงแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานของรัฐและท้องถิ่น จะต้องเข้ามามีส่วนร่ วมใน
ไม่ใช่เพียงแต่การติดตามประเมินผล
หรื อสัง่ การเท่านั้น
ขบวนการสหกรณ์ชุมชนเพิม่ มากขึ้น
จําเป็ นต้องเข้าร่ วมประชุม และสนับสนุน ส่ งเสริ ม กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ มต้นจากการให้ชุมชน
ได้ช่วยเหลือตัวเองก่อน และขอการสนับสนุนในส่วนที่เกินขีดความสามารถ
3. การสร้างทีมวิทยากรนักรบขบวนการสหกรณ์ “มุกอันดา” เป็ นกิจกรรมสําคัญของ
สหกรณ์จงั หวัด และทีมวิจยั ที่ได้คน้ พบภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่ได้เข้าร่ วมโครงการวิจยั ขบวนการ
สหกรณ์ และได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้างทีมวิทยากร
โดยการฝึ กอบรมให้เข้าใจถึงหลักการ
ขบวนการสหกรณ์ ควบคูก่ บั การนําเกมส์กิจกรรมการเสริ มสร้างความเข้มแข็งมาปรับใช้ และให้ฝึก
ปฏิบตั ิ เช่น เกมส์ละลายพฤติกรรม เกมส์การสร้างเพื่อนและพันธมิตร เกมส์การรวมพลังสหกรณ์(เกมส์
แย้ลงรู ) การจัดฐานกิจกรรม Walk Rally การจัดเกมส์การตลาดสมมุติ และการฝึ กปฏิบตั ิการลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ โดยมีการวางแผนทางธุรกิจเป็ นบทเรี ยนพิสูจน์ความสําเร็ จขององค์กร ก่อนที่จะปิ ดการ
อบรม หลังจากนั้น จะมีการทบทวนความรู ้ โดยการเยีย่ มบ้าน และประชุมกลุ่ม/กิจกรรม ประจําเดือน
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้น โดยมีหวั ใจสําคัญของการประชุม คือ
“การเก็บเงินสัจจะออมทรัพย์ และการรายงานผลทางการเงิน” ทุกครั้ง รวมทั้งการรายงานผลการเงิน
ของกองทุนหมู่บา้ น กองทุน SML หรื อกองทุนอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสนใจและมีความก้าวหน้าใน
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
4. สิ่ งที่ได้จากการทํางานแบบภาคี 3 ร (ราษฏร์ รัฐ โรงเรี ยน )
ทีมปฏิบตั ิงาน มุกอันดา และชุมชนเครื อข่ายจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันสรุ ปแนว
ความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์ไว้ ดังนี้
4.1 การทําให้เจ้าหน้าที่กบั ผูน้ าํ ชุมชน ไว้วางใจและร่ วมกันทํางานแบบภาคี ความ
ร่ วมมือ โดย
- การจัดทําโครงการแบบต่อเนื่อง 3 – 5 ปี โดยมีชุมชนรับรู ้ทุกขั้นตอน
- เจ้าหน้าที่ตอ้ งปรับความคิดใหม่ ให้คิดแบบกรรมการหมู่บา้ น คือทํางานได้
กับ ทุกกระทรวง หรื อเป็ นคนของทุกกระทรวง ไม่มีวนั หยุด
- ผูน้ าํ ท้องถิ่น ต้องสลัดคราบของนักการเมือง และทํางานทุ่มเท
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- เจ้าหน้าที่และผูน้ าํ ชุมชน ควรมีแผนงานร่ มกัน ให้จดั ทําแผนพัฒนาประจําปี
และแผนงาน 3 ปี หรื อ 5 ปี และมีความเข้าใจงานซึ่งกันและกัน
- เจ้าหน้าที่และผูน้ าํ ชมชน ควรมีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ชุมชน ตามขบวนการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความร่ วมมือและความยัง่ ยืน โดยมี(คณะทํางานสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานระดับตําบล ร่ วมกับกรรมการหมู่บา้ น และชุมชน
5. รู ปแบบการสร้างเครื อข่ายชาวบ้านที่เหมาะสม เครื อข่ายชุมชน ได้ให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาเครื อข่ายแบบชาวบ้าน โดยมุ่งเน้นให้
- การทํางานของเจ้าหน้าที่ ควรมองชุมชนก่อนเป็ นหลัก ไม่ใช่มองงบประมาณเป็ น
หลักว่ามีหรื อ ไม่ ควรคํานึงถึงวิถีชีวิต ประเพณี ของท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน และให้ชุมชนได้มีส่วน
คิดเอง บริ หารเอง เพื่อให้รู้จดั ตนเองในการพัฒนาท้องถิ่นร่ วมกัน
- ควรพิจารณาถึงความสําเร็ จของชุมชนที่มีการดําเนินงานมากว่า 10 ขึ้นไปว่าสามารถ
ดําเนินการได้ผล ว่าเป็ นเพราะเหตุใด และนําสิ่ งที่ดี เป็ นประโยชน์มาเป็ นบทเรี ยน โดยค้นหาถึงหลักคิด
วิธีปฏิบตั ิ ความมุ่งหวัง และกิจกรรมที่เกิดขึ้น ให้เกิดเป็ นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าแห่ งการเรี ยนร่ วมกัน
- มีการสร้างเครื อข่ายกิจกรรม เป็ นระดับ เช่น ระดับตําบลหมู่บา้ น ระดับอําเภอ ระดับ
จังหวัด โดยมีตวั แทนแต่ละระดับเป็ นศูนย์รวมความคิดและกระจายข่าวสาร แต่ไม่ควรมีหลายเครื อข่าย
ในหลายหน่วยงาน ทําให้องค์กรซํ้าซ้อน และมักจะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผูน้ าํ แกน
หลัก
6. การสร้างเครื อข่ายให้เป็ นองค์กรเข้มแข็ง มีอายุยนื ยาว
ผูน้ าํ ชุมชน เสนอความเห็นว่า การสร้างเครื อข่ายให้เป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ในที่สุด จะมีอยูน่ อ้ ย ทั้งนี้เพราะทางราชการและผูส้ นับสนุน ได้กาํ หนดรู ปแบบ วิธีการและ
งบประมาณให้ตามกําลัง ทําให้ได้รับการสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง เพราะหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายและแผนงาน/โครงการเป็ นประจํา จึงควรพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
- ควรคํานึงถึงความเป็ นจริ งว่า กลุ่ม หรื อ องค์กรชุมชน นั้นมีตวั จริ งหรื อไม่ ไม่ควร
โกหก จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์ และสร้างพลังกลุ่มให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ก่อนที่จะสร้างเครื อข่าย
- กลุ่ม องค์กร เครื อข่าย สหกรณ์ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ไม่ควรแยกประเภทให้
เกิดความสับสน และมีความหลากหลาย เพราะอยูใ่ นกลุ่มขององค์กรชุมชนเหมือนกัน จะเป็ นบุคคล
หรื อนิติบุคคลหรื อไม่เท่านั้น แต่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากทางราชการเป็ นหลัก จะทําให้เกิดคามเท่า
เทียมกันและสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้ผลคุม้ ค่า กว่าการแยกกันปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงาน
- ควรส่ งเสริ มให้เยาวชน คนรุ่ นใหม่ เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการกลุ่ม/องค์กร
ชุมชน และการสร้างเครื อข่าย เพื่อเสริ มสร้างใยเหล็กให้มีความเข้มแข็งให้มากขึ้น
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- กระตุน้ ให้ชุมชนรู ้จกั “ ฝัน วางแผนจากสิ่ งที่เป็ นจริ ง ” เริ่ มจากการไม่พ่ งึ พิงภายนอก
โดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ และมีการให้การศึกษาเรี ยนรู ้ในสิ่ งแปลกใหม่ สิ่ งที่คน้ พบ และการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ตลอดเวลา เพราะการศึกษา เป็ นการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
- สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้เข้าใจถึงขบวนการสหกรณ์ และการ
เสริ มสร้างเครื อข่ายความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้จดั สรรงบประมาณและประโยชน์ลงสู่ ชุมชนได้
อย่างเหมาะสม ไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย
- ในการประชุมกลุ่ม /องค์กร และเครื อข่ายสหกรณ์ ทุกครั้ง จะต้องมีการจดรายงาน
การประชุม พร้อมสรุ ปผลการประชุมให้กบั ที่ประชุมทุกครั้ง พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ
เข้ามาร่ วมรับฟังและให้ขอ้ คิดเห็น เพื่อให้ชุมชนมีความรู ้ ความเข้าใจ และเกิดความเป็ นเจ้าของในการ
พัฒนาท้องถิ่น และขบวนการสหกรณ์ที่มนั่ คง ยัง่ ยืน
7. การสร้างแนวความคิด “งานสอนคน” จากการเปิ ดเวทีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ทีมวิจยั ได้ศึกษารู ปแบบ แนวทางมาหลายแนวทาง แต่ที่ได้จากชุมชนที่เข้าร่ วม
สัมมนากันก็คือ “งานสอนคน ไม่ใช่คนสอนงาน” เพราะการเรี ยนการสอนมีเกิดขึ้นมากมาก หลาย
รู ปแบบ เมื่อวิทยากรมาสอน ก็จะจากไป และคนใหม่กจ็ ะมาสอนใหม่อีก ให้จดจําใหม่ โดยไม่ได้มี
การศึกษาทบทวนความรู ้เก่าและใหม่เข้าด้วยกัน ดังนั้น บทเรี ยนสําคัญของการเรี ยนรู ้ในขบวนการ
สหกรณ์คือ การให้งานสอนคน จะได้เป็ นบทเรี ยนที่ดีต่อการพัฒนาต่อไป โดยสิ่ งที่เห็นเด่นชัดใน
การศึกษาเรี ยนรู ้ร่วมกันก็คือ
- การหามันสมอง หรื อเพชรในชุมชน ให้ได้ และเสริ มความรู ้ เติมความเข้าใจ ใส่
วิธีการเข้าไป จะเป็ นการสร้างมนุษย์สหกรณ์พนั ธ์ใหม่ ให้เกิดขึ้น และยึดการบัญชี เป็ นหัวใจของความ
ยัง่ ยืน
- การให้ความรู ้ อย่าไปยัดเยียด อย่ามองแค่เป้ า ต้องมองที่ความคิดของชุมชน ให้เติม
เต็มในสิ่ งที่ขาดอยู่ และให้ขยายผลในสิ่ งที่ดีแล้ว
- ในการศึกษาขบวนการสหกรณ์ของกลุ่มมุสลิม ไม่ควรมอบกําไรหรื อดอกเบี้ย แต่ให้
มองเป็ นค่าตอบแทน
- ให้มอบว่ากิจการสหกรณ์ เป็ นธุรกิจของชุมชน จะต้องเกิดจากความต้องการที่แท้จริ ง
มีเวลาทดสอบ และทดลองงานไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และต้องมีการหารายได้ มีกาํ ไร ขาดทุน ควบคู่กบั การ
จัดสวัสดิการและการช่วยเหลือส่ วนรวม
8. สิ่ งที่ได้จากทีมวิจยั ขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
ทีมวิจยั ได้มองเห็นบทบาทและความสําคัญของขบวนการสหกรณ์ ว่าเป็ นกิจการที่
เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม และยังส่งผลถึงบุคคล ครอบครัว ให้เกิดความเท่าเทียมกัน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน และได้มีขอ้ สรุ ปสิ่ งที่ได้จากการเสริ มสร้างขบวนการสหกรณ์ ดังนี้
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- จังหวัดภูเก็ต มองกิจกรรมเป็ นผลประโยชน์ จะทําอย่างไรให้ผลประโยชน์ที่มองหา
เป็ นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทุกคน และทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทัว่ ถึง
- กิจการสหกรณ์ และกลุ่ม องค์กรหลายประเภท เริ่ มล้มลุกคลุกคลาน บางแห่ งกําลังจะ
สลาย เมื่อมีการกระตุน้ ทําให้สมาชิกและกลุ่มองค์กรต่างๆ เกิดกําลังใจ ดังนั้น เจ้าหน้าที่และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานสนามทุกคน จะต้องต่อเติม เสริ มสร้าง ไม่ยอ่ ท้อต่อความยากลําบาก และดึงภาคเอกชนและ
ผูม้ ีประสบการณ์มาร่ วมสร้างอุดมการณ์และกิจการสหกรณ์ให้กา้ วหน้า
- ทุกคนต้องทํางานด้วยใจรัก รู ้จกั สานร้อยเรี ยง มีจิตตารมย์ที่ดี และพัฒนาอย่างมุ่งมัน
ต่อเนื่อง ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย

เพราะ การทํางานหนัก เป็ นดอกไม้ ของชีวติ

ปัญหา อุปสรรคในการวิจัย
ทีมวิจยั
ได้ดาํ เนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิดและแผนปฏิบตั ิงานร่ วมกับเครื อข่ายพันธมิตร
สหกรณ์ ได้พบกับปั ญหา อุปสรรคในการดําเนินงานหลายด้าน ซึ่งจะเป็ นแนวทางในการนําไปปรับแก้
ไขในการดําเนินงานพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป ได้แก่
1. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงเครื อข่ายของคณะกรรมการเครื อข่าย/
กลุ่มองค์กรชุมชนที่เป็ นสมาชิก ได้แก่
- ความไม่คงที่และการเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการเครื อข่าย ในการส่ งผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุม
ทําให้ขาดความเชื่อมต่อและความเข้าใจที่มีต่อกันใน การพัฒนาขบวนการสหกรณ์
- ระบบการบันทึกข้อมูลไม่เป็ นปัจจุบนั กลุ่ม/องค์กรส่ วนใหญ่และคณะกรรมการเครื อข่ายส่ วน
ใหญ่ไม่มีการจดบันทึก หรื อจดบันทึกเฉพาะประเด็นที่สนใจ
ทําให้การสื่ อสารมีความ
คลาดเคลื่อน และข้อมูลบางส่ วนหายไป
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมกาตัวแทนเครื อข่ายมีนอ้ ย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากตัวแทนเครื อข่าย
ยังไม่มีอาํ นาจเต็ม ต้องรอการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ หารของแต่ละกลุ่มก่อน นอกจากนี้
ยังขาดการจัดการระบบข้อมูลที่ดี ทําให้เครื อข่ายขาดอํานาจในการตัดสิ นใจและไม่มีมาตรการ
การใช้บงั คับกับสหกรณ์และกลุ่มต่างๆที่เข้าร่ วม
2. ปั ญหาของคณะวิจยั ที่มีภารกิจหลัก ทําให้มีขอ้ จํากัดในการเข้าร่ วมกิจกรรม แต่ได้ใช้เวลา
ในช่วงคํ่าแทน จึงควรที่จะมีผปู ้ ฏิบตั ิงานสนาม ที่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมกับชุมชนได้ตลอดเวลา และ
เป็ นตัวเชื่อมประสานความร่ วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานต่าง
3. ปั ญหาในส่ วนของกลุ่ม/องค์กรที่เข้าร่ วมขบวนการเครื อข่ายสหกรณ์ ยังขาดความเข้าใจและ
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ความร่ วมมือในการวางแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและ
องค์กรโดยตรง เนื่องจากไม่มีกองทุนหรื องบประมาณในการดําเนินงานได้ดว้ ยตนเอง
4. ปั ญหาจากภายนอกที่เข้ามากระทบ ได้แก่ บทบาทของส่ วนราชการบางหน่วยงานที่กาํ หนด
รู ปแบบการสร้างเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมกับเครื อข่ายของกลุ่มอื่นๆได้ ตลอด
ทั้งค่านิยมและความเคยชินของการได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความร่ วมมือจากหน่วยงานต้น
สังกัดในการจัดตั้งองค์กรของตน
ข้อเสนอแนะในการวิจยั
จากกระบวนการปฏิบตั ิการวิจยั ทําให้คณะวิจยั ได้คน้ พบองค์ความรู ้ และข้อเสนอแนะที่จะเป็ น
แนวทางในการพัฒนาและส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ได้แก่
1. ด้านการปฏิบตั ิการ
1.1 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สหกรณ์จงั หวัด เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น และหน่วยงานภาคธุรกิจชุมชน จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตร รู ปแบบการสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้ในขบวนการสหกรณ์เชิงปฏิบตั ิการ โดยมีการฝึ กปฎิบตั ิร่วมกับชุมชนตลอดเวลา
เพื่อให้เกิดประสบการณ์และความชํานาญร่ วม โดยมีระบบการตรวจสอบบัญชี การส่ งเสริ มการสร้าง
คุณค่าสหกรณ์ และการพัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้านควบคู่กบั การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้
ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
1.2 การเตรี ยมความพร้อมของกลุ่ม องค์กรและสหกรณ์ที่เข้าร่ วมเครื อข่ายพันธมิตร จะต้อง
มีการศึกษาเรี ยนรู ้กระบวนการของกลุ่มดั้งเดิม และการเชื่อมต่อที่สามารถประสานกันได้ เพื่อให้เกิด
ความรู ้ ความเข้าใจ และมีธุรกิจชุมชนที่มีความสัมพันธ์กนั จะทําให้ทุกฝ่ ายเกิดความเข้าใจในเชิง
ประจักษ์ได้ เพราะเกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้ของจริ ง และปฏิบตั ิได้จริ ง
1.3 การทําวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ควรมีกิจกรรมต่อยอดออกไปอีก เพื่อสร้าง
การเรี ยนรู ้เชิงลึก เข้มข้นทั้งในระดับหน่วยงาน เครื อข่าย และหน่วยปฏิบตั ิการ ให้สามารถทําหน้าที่ ผู ้
อํานวยความสะดวก (Facilitator) ให้สามารถหนุนเสริ มได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และขยายการเชื่อมโยง
เครื อข่ายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในวงกว้างมากขึ้น
2. ด้านนโยบาย
2.1 การส่ งเสริ มการจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม องค์กรสหกรณ์ ควรมีการหนุนเสริ มจาก
หน่วยงานของรัฐ ที่มีการเตรี ยมความพร้อมในด้านของความรู ้ ความเข้าใจ และการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
ของเจ้าหน้าที่ ให้มีความเป็ นเอกภาพ ไม่ควรมีการแบ่งแย่งกลุ่มองค์กรระหว่างหน่วยงาน เช่น การ
ส่ งเสริ มการจัดตั้งกลุ่ม/เครื อข่ายสหกรณ์ และเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ของสองหน่วยงานในกระทรวง
เดียวกัน ทําให้ไม่มีเอกภาพและขัดแย้งกันในบางส่ วน
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2.2 การปรับปรุ งแก้ไขระเบียบกฎหมายสหกรณ์ ในการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ
ระหว่างกลุ่ม/องค์กร โดยเฉพาะสหกรณ์ประเภทต่างๆ ที่มีขอ้ จํากัดทางกฎหมายในการดําเนินกิจกรรม
เครื อข่าย ได้แก่ การเชื่อมโยงธุรกิจด้านเงินทุน การลงทุนร่ วม และการส่ งเสริ มสวัสดิการชุมชน ที่
จะต้องมีการปรับปรุ งให้สอดคล้องกันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมโลก
บทสรุ ปจากการศึกษาขบวนการสหกรณ์ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
คณะวิจยั ได้เริ่ มต้นการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ โดยการเข้าไปศึกษาเรี ยนรู ้วิถีชีวิต
ของประชาชนในชุมชนมาก่อนที่จะเข้ามาศึกษาวิจยั โดยอาศัยประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ ทั้ง
จากตํารา เอกสาร การลงปฏิบตั ิงานในพื้นที่ และการเข้ามามีส่วนร่ วมกับภาคธุรกิจ เอกชน ในการ
สนับสนุน ส่ งเสริ มขบวนการสหกรณ์ ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า แต่สิ่งสําคัญของการศึกษาเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ก็คือ ความแตกต่างของทีมวิจยั ที่มีท้ งั เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์จงั หวัด พัฒนาชุมชน ท่องเที่ยวและกีฬา
และภาคธุรกิจเอกชน ที่มีความแตกต่างกันทั้งความคิด รู ปแบบ กรอบการปฏิบตั ิงาน และระยะเวลาที่มี
ไม่ตรงกัน ทําให้ในระยะแรกมีอุปสรรคในการเข้าร่ วมประชุมกับกลุ่มพันธมิตรสหกรณ์ แต่เมื่อได้เห็น
ความตั้งใจของประชาชน ที่ตอ้ งการได้แนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์แล้ว ทําให้ทีมวิจยั มี
กําลังใจการสร้างความเป็ นพันธมิตร และได้ใช้เวลาปฏิบตั ิงาน ในเวลาปกติ และในช่วงกลางคืนเป็ น
หลัก ทั้งนี้เพราะประชาชนไม่มีเวลาว่าง เพราะต้องทํามาหากิน แต่เมื่อได้เข้าร่ วมกิจกรรมกันบ่อยๆ ทํา
เพราะทุกครั้งจะมีการเสริ มความรู ้
ให้ประชาชนเริ่ มเรี ยนรู ้ถึงคุณประโยชน์ในการเข้าร่ วมประชุม
ประสบการณ์ ควบคู่กบั การให้ตวั แทนประชาชน มาเล่าประสบการณ์ ความสําเร็จ และความล้มเหลว
หรื อแนวทางแก้ไข เพื่อเป็ นการปลูกขวัญ กําลังใจให้กบั มวลสมาชิก ทําให้สามารถรวมตัวกันเป็ น
เครื อข่ายได้อย่างรวดเร็ วถึง 7 เครื อข่าย 125 กลุ่ม/องค์กร โดยมีภาคราชการเข้าร่ วมให้การสนับสนุน
กว่า 15 หน่วยงาน และภาคเอกชนกว่า 10 หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีภูมิภาคต่างๆ ได้เข้ามาร่ วมสร้าง
สี สนั พันธมิตรในการเจรจาทางธุรกิจกับจังหวัดปั ตตานี และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค
สิ่ งสําคัญที่ได้จากการศึกษาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต ที่สาํ คัญ ได้แก่
การสร้างผูน้ าํ ชุมชน เป็ นแกนนําเครื อข่ายสหกรณ์ “กลุ่มมุกอันดา” ซึ่งเป็ นตัวแทนของชุมชน ที่
เพราะมีพ้นื ฐานเคยเข้ารับการอบรมจาก
ปฏิบตั ิงานแทนเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานได้เป็ นอย่างดี
หน่วยงานต่างๆ มาพอสมควร และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเจริ ญก้าวหน้า
นอกจากนี้ ยังมีการสร้างพันธมิตรเครื อข่ายชุมชน ที่มุ่งการพัฒนาขบวนการสหกรณ์แบบองค์รวม โดย
การรวมกลุ่มเครื อข่ายสิ นค้า หมู่บา้ น OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ร่ วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
สหกรณ์ เป็ นเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการร่ วม
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นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดผลของการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์
โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดภูเก็ต ให้ดาํ เนินการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่ายขบวนการ
สหกรณ์ดา้ นการท่องเที่ยวและสิ นค้า OTOP ควบคู่กบั การสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน และยังได้
ประสานความร่ วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สถาบันเทคโนโลยี และ
โรงเรี ยนสตรี ภูเก็ต ในการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน และกิจการสหกรณ์ในโรงเรี ยน/สถานศึกษา ซึ่งจะ
เป็ นแนวทางใหม่ในการเปิ ดกลยุทธ์กิจการสหกรณ์ เข้าไปสู่ โรงเรี ยนและชุมชนได้อย่างมัน่ คงต่อไป
โมเดล ของกลุ่มภูเก็ต ก็คือ การสร้างกลยุทธ์การค้นหา “เพชรในชุมชน” และสร้าง
กลุ่ม “แกนนําชุมชน มุกอันดา” เพื่อเป็ นแกนนําในการต่อเติมและสร้างเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์ให้
เต็มรู ปแบบ “แบบการฝังตัวในหอยมุก เพือ่ บ่มเพาะเลี้ยงมุกให้เข็มแข็ง” ให้มีการเชื่อมโดยบุคลากรของ
ชุมชน ที่สามารถบริ หารจัดการ และดําเนินกิจกรรมได้ ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชน

บทเรียนจากขบวนการสหกรณ์

คิด ให้ เป็ นแนวทางเดียวกัน
พูด ให้ ได้ เนือ้ หาใจความเดียวกัน
ทํา ให้ เกิดประโยชน์ ต่อส่ วนรวมและไม่ ลืมเสี ยงส่ วนน้ อย
รู้ รั ก สามัคคี มีนา้ํ ใจสหกรณ์
( บังอดุลย์ )
บทเรี ยนการสร้ างพันธมิตรสหกรณ์
ทีมภูเก็ต
ใช้ เคล็ดลับ คลายปั ญหา
เริ่ มบุกฝ่ า
แนวความคิ ด ที่ หลากหลาย
นําสหกรณ์
มาผูกมิตร ไม่ ติดตาย
ไม่ แบ่ งสาย
กลุ่มองค์ กร ที่ ตงั้ มา
สร้ างแนวร่ วม
รวมพลัง ตัง้ ถิ่นฐาน
ร่ วมกันวาง
ข้ อตกลง ตรงเป้ าหมาย
ระดมทุน
ออมทรั พย์ ทั้งหญิงชาย
สานเครื อข่ าย
ร่ วมซื ้อขาย หายโศกตรม
โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต

100

เอกสารประกอบการศึกษาวิจัย
1. การจัดการกลุ่มองค์กรและเครื อข่ายธุรกิจเกษตร ภายใต้รูปแบบวิสาหกิจชุมชน , กรม
ส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , พ.ศ. 2549
2. การสร้างเครื อข่ายพันธมิตร และแนวทางการจัดทําแผนบริ หารจัดการพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม , พ.ศ. 2548
3. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริ มสร้างเครื อข่ายคุณค่า เพือ่ การพัฒนาองค์กรประชาชน/สหกรณ์
ให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน (จังหวัดภูเก็ต – ปั ตตานี) , สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดปัตตานี ,พ.ศ. 2549
4. สรุ ปยอดรวมแบบรายงานผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนผูล้ งทะเบียนเพื่อแก้ไขปั ญหา
สังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ,สํานักงานจังหวัดภูเก็ต ,จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2549
5. รายงานผลการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเครื อข่าย,สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดภูเก็ต , พ.ศ. 2549
6. รายงานการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร , สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต กรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์ , พ.ศ. 2548 - 2549
7. สรุ ปข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ การดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ และการพัฒนาและ
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และการบรรจุภณ
ั ฑ์ , สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต , พ.ศ. 2549
8. รายชื่อวิสาหกิจชุมชน , สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดภูเก็ต,จังหวัดภูเก็ต, พ.ศ. 2549
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เอกสารประกอบ
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต
- สรุ ปบทเรี ยนจากคํากลอน การสร้าขบวนการเครื อข่ายสหกรณ์ภูเก็ต
- สรุ ปยอดผลการให้ความช่วยเหลือประชาชน
- รายชื่อการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์
- แบบข้อมูลการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพและการพัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
- รายชื่อวิสาหกิจชุมชน
- เครื อข่ายการผลิตและการตลาดกลุ่มอาชีพสหกรณ์
- คําสัง่ คณะกรรมการเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนตําบลราไวย์
- โครงสร้างองค์กรเครื อข่ายท่องเที่ยว 14 จังหวัดเภาคใต้
- บันทึกข้อความการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชน
- บันทึกความร่ วมมือระหว่างเครื อข่ายพันธมิตรจังหวัดภูเก็ต - ปั ตตานี
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