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คํานํา
โครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ” เป็ นการหา
รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุม่ และองค์กรภาคประชาชน ซึง่ มีทงั ้
สหกรณ์ที่จดทะเบียนและไม่ได้ จดทะเบียน เพื่อให้ เกิดความเข้ มแข็งในระดับสมาชิก ระดับองค์กร
ระดับเครื อข่าย
และเพื่อให้ เกิดความร่วมมือซึง่ กันและกันที่จะอํานวยประโยชน์ร่วมกันอย่างมี
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รวมถึงเกิดประโยชน์ร่วมกัน ซึง่ จะเกื ้อหนุนให้ เกิดการเชื่อมโยงเครื อข่ายอย่างแท้ จริง
กระบวนการวิจยั ได้ ศกึ ษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ และองค์กรภาคประชาชน
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ต้ องการบรรลุผลไว้ อย่างชัดเจน เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ รวมถึงการนําองค์ความรู้ไปขยาย
ผลในขบวนการสหกรณ์ตอ่ ไปในอนาคต
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ชื่อทีมงานวิจยั :
นางวีรอร วัดขนาด และคณะทีมงาน
ปี การศึกษา :
2548
โครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ” เป็ นการหา
รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุม่ และองค์กรภาคประชาชน ซึง่ มี
ทังสหกรณ์
้
ที่จดทะเบียนและไม่ได้ จดทะเบียน เพื่อให้ เกิดความเข้ มแข็งในระดับสมาชิก ระดับ
องค์กร ระดับเครื อข่าย และเพื่อให้ เกิดความร่วมมือซึง่ กันและกันที่จะอํานวยประโยชน์ร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน โดยเน้ นกิจกรรมร่วมกันอย่างจริ งใจ มีการพึง่ พาช่วยเหลือ
เกื ้อกูลต่อกัน รวมถึงเกิดประโยชน์ร่วมกัน ซึง่ จะเกื ้อหนุนให้ เกิดการเชื่อมโยงเครื อข่ายอย่าง
แท้ จริง
กระบวนการวิจยั
ได้ ศกึ ษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ และองค์กรภาค
ประชาชน การเสริมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ หาวิธีการเชื่อมโยงเครื อข่าย โดยมีการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของกลุม่ การกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กิจกรรม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลไว้ อย่างชัดเจน เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้
รวมถึงการนําองค์ความรู้ไปขยายผลในขบวนการสหกรณ์ตอ่ ไปในอนาคต
นอกจากนัน้
ทีมวิจยั ได้ ใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั ซึง่ ประกอบด้ วย 1) การวิจยั เชิง
คุณภาพ โดยจัดโครงการนําร่อง (pilot project) “บ้ านมัน่ คงชุมชนนางนวลร่วมพัฒนา” ด้ วย
การสัมภาษณ์ผ้ นู ํากลุม่ 2)การวิจยั เชิงปริมาณ โดยได้ สร้ างแบบทดสอบจํานวน 1 ชุด เพื่อใช้
ทดสอบผู้นําและสมาชิกกลุม่ จํานวน 135 ราย และนําข้ อมูลที่ได้ มาทําการประเมิน โดยการ
หาค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษา สถานการณ์ การดําเนินงานของกลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชนใน
พืน้ ที่ พบว่ า
1. พฤติกรรมของผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่
เป็ นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถและมีศกั ยภาพสูง แต่การเมืองท้ องถิ่นในจังหวัดมีบทบาทสูง
ทําให้ ความสนใจของผู้นําต่อการเชื่อมโยงเครื อข่ายน้ อยลง รวมถึงความขัดแย้ งระหว่างผู้นํา
ในระดับบุคคลและระดับกลุม่ มีสว่ นทําให้ การเชื่อมโยงเครื อข่ายเป็ นไปด้ วยความยากลําบาก
2. บริบทของจังหวัดสมุทรปราการ เป็ นจังหวัดที่มีความเจริญทังทางเศรษฐกิ
้
จ และด้ านอุตสาหกรรม
อย่างมากในขณะที่โครงสร้ างพื ้นฐานที่รองรับความเจริญเติบโตของจังหวัดยังไม่เพียงพออีกทังประชากร
้

ก

แฝงในพื ้นที่มีปริ มาณสูงมาก จึงก่อให้ เกิดปั ญหาทางสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตกตํ่าซึง่ ต่างต้ องดิ ้นรนทํามาหาเลี ้ยงชีพ ทําให้ ความสนใจในการเชื่อมโยงเครื อข่ายน้ อยลง
3. ผู้วา่ ราชการจังหวัดให้ ความสนใจและใส่ใจต่อการเชื่อมโยงเครื อข่ายเป็ นอย่างดี
กระบวนการวิจัย
การดําเนินการของโครงการวิจยั ในจังหวัดสมุทรปราการได้ ยดึ มัน่ ตามกรอบแนวคิด
ของการเชื่อมโยงเครื อข่าย กล่าวคือ “เป็ นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือ ในวงสัมพันธ์ระยะ
ยาว ให้ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง เน้ นแผนการเรี ยนรู้เพื่อประสิทธิภาพสูอ่ งค์กรพันธมิตรและ
คุณภาพชีวิตของสมาชิกองค์กร”
การเริ่มต้ นของกระบวนการวิจยั แบ่ งเป็ น 4 ขัน้ ตอนได้ แก่
1. การศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ / องค์กรภาคประชาชน และเชิญ
ชวนผู้นําเข้ าร่วมโครงการ
2. การจัดเวทีประชุมเพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งแก่กลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
- ชี ้แจงกรอบแนวคิด ความสําคัญ ประโยชน์ของการสร้ างเครื อข่าย
- ร่วมกันวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
- กําหนดทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย
3. การจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ การหนุนเสริ มการเชื่อมโยงเครื อข่าย
พันธมิตร การเสริ มองค์ความรู้เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดกับกลุม่ /องค์กรภาคประชาชน รวมถึงการ
จัดทําแผนกลยุทธ์
4. การติดตามผลการดําเนินงานการเชื่อมโยงเครื อข่าย รวมถึงการให้ ข้อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะ
ผลลัพธ์ ของการเชื่อมโยงเครื อข่ ายพันธมิตรทางคุณค่ าในครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ใน 2
ลักษณะ กล่ าวคือ
1. เครือข่ ายพันธมิตรขัน้ ต้ น ได้ แก่ เครื อข่ายทางการเงิน และเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ ผู้นําของเครื อข่ายได้ ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมกับทีมวิจยั
และมีมติเห็นชอบที่จะเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรซึง่ กันและกัน โดยได้ มีการจัดทําบันทึกข้ อตกลง
และลงนามในพันธะสัญญาร่วมกันในวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 รวมถึงมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการของเครื อข่ายเพื่อทําหน้ าที่ในการบริหารและจัดการ คณะกรรมการได้ ระดม
ความคิดและจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อเป็ นกรอบทิศทางในการดําเนินงานไว้ แล้ ว แต่ยงั มิได้ มีการ
นําแผนงานไปปฏิบตั เิ พื่อเกิดประโยชน์แก่สมาชิกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ประธานของ
เครื อข่ายทังสองได้
้
รายงานแผนกลยุทธ์ตอ่ CEO จังหวัดสมุทรปราการ และสื่อมวลชนของ
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ท้ องถิ่นโดยให้ คํามัน่ สัญญาด้ วยวาจาว่าจะร่วมมือกันนําแผนงานไปดําเนินการปฏิบตั ใิ ห้
บรรลุผลสําเร็ จตามที่ได้ ตงใจไว้
ั้
2. เครื อข่ ายพันธมิตรที่แท้ จริง ได้ แก่ เครื อข่ายทางสังคม และเครื อข่ายความ
ร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
เครื อข่ ายทางสังคมเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มภาคประชาชนโดยมีการ
รวมตัวขึ้นเป็ น 2 ช่ วงดังนี้
ช่วงที่ 1 มีการตกลงร่วมกันด้ วยวาจาว่าจะร่วมมือกันทํางาน โดยให้ มีการรวมตัวจาก
้ ้เนื่องจากสถานภาพของกลุม่ เดิมมีความอ่อนแอและ
ฐานกลุม่ เดิมในพื ้นที่ขึ ้นรวม 7 กลุม่ ทังนี
ขาดพลัง การรวมตัวเป็ นกลุม่ ขึ ้นใหม่ในครัง้ นี ้ สมาชิกมีความเชื่อมัน่ ว่าจะสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กลุม่ เกิดพลังอํานาจในการต่อรองได้ ดียิ่งขึ ้น
ช่วงที่ 2 มีมติให้ รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายโดยใช้ ชื่อว่าเครื อข่ายทางสังคมและได้
ลงนามในพันธะสัญญาร่วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีกครัง้ หนึง่ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549
ต่อหน้ า CEO ของจังหวัดสมุทรปราการและสื่อมวลชน
เครื อข่ายความร่ วมมือทางธุรกิ จและวิ ทยาการ
เกิดจากการรวมตัวของเครื อข่าย
สหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ และเครื อข่ายกลุม่ อาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับเครื อข่ายความร่ วมมือทางธุรกิ จและวิ ทยาการ และเครื อข่ายทางสังคม ทัง้ 2
เครื อข่ายนี ้ มีองค์กรทําหน้ าที่รองรับในการบริหารจัดการ มีการเลือกตังคณะกรรมการเพื
้
่อทํา
หน้ าที่บริหารจัดการและได้ จดั ทําแผนกลยุทธ์ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว และมีการนําแผนงานบางส่วน
ไปดําเนินการ เพื่อให้ บริ การแก่สมาชิกของเครื อข่ายแล้ ว โดยสามารถประเมินผลลัพธ์จากการ
ดําเนินการได้ ทงในรู
ั ้ ปตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน
ข้ อเสนอสําหรั บแนวทางปฏิบัตเิ พื่อการเชื่อมโยงเครือข่ ายพันธมิตร
ก่อนที่ทีมงานวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดต่างๆจะเริ่ มปฏิบตั งิ านตามกระบวนการวิจยั หากได้
มีการเตรี ยมความพร้ อมแก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน ใน 5 ขันตอนเสี
้
ยก่อน จะช่วยให้
การดําเนินการเชื่อมโยงเครื อข่ายเกิดความคล่องตัวยิง่ ขึ ้น ได้ แก่
ในการบริ หารจัดการแก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาค
1. ปรับวิธีคดิ ปรับวิธีการปฏิบตั ิ
ประชาชน โดยเน้ นผลลัพธ์สดุ ท้ ายในด้ านมนุษย์นิยมแทนวัตถุนิยม กล่าวคือ ความสําเร็จของ
การบริหารจัดการในเรื่ องใดๆก็ตาม จะต้ องส่งผลให้ คนได้ รับเกียรติ ได้ รับคุณค่า รวมถึงได้ รับ
การเพิม่ เติมศักดิศ์ รี แทนที่จะมุง่ เน้ นผลลัพธ์สดุ ท้ ายในรูปของตัวเงินหรื อวัตถุนิยมเป็ นหลัก
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2. ทําความเข้ าใจแก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนให้ ตระหนักถึงความสําคัญของ
ตนเองในฐานะผู้นําที่จะไปเป็ นแกนนํา และขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครื อข่าย ให้ ประสบ
ความสําเร็จ
3. กระตุ้นและปลุกจิตสํานึกแก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน เพื่อให้ เกิดภาระใจที่
จะทํางานเพื่อส่วนรวม โดยมีจิตสํานึกอยูเ่ สมอว่าตนเองสวมบทบาทของผู้นํา และมีภาระกิจ
สําคัญที่จะต้ องสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรให้ สําเร็จ เพื่อนําพาสมาชิกให้ ก้าวสูค่ วามเข้ มแข็งอย่าง
ยัง่ ยืน เพราะหัวใจของผู้นําที่สมควรแก่การยกย่องคือการได้ มีสว่ นช่วยผู้ตามที่ยงั อ่อนแอกว่า
ให้ สามารถก้ าวเดินด้ วยตัวเองได้ อย่างมัน่ คง
4. ฝึ กอบรมแก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
ทํางานเป็ นทีมด้ วยบรรยากาศแห่งมิตรไมตรี
ข้ อเสนอสําหรับแนวทางการพัฒนาความเข้ มแข็งและความยั่งยืนของเครือข่ าย
พันธมิตร
1. ควรจัดองค์กรเพื่อทําหน้ าที่รวบรวมผลงานการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
ที่
ประสบความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืนและมีการแถลงผลงานเป็ นประจําทุกปี
โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ทกุ จังหวัดส่งผลงานเข้ าร่วมนําเสนอ
เครื อข่ายพันธมิตรใดที่
สามารถรักษาความเข้ มแข็งได้ อย่างยัง่ ยืน และมีการพัฒนาต่อยอดเครื อข่ายอย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่อง ควรได้ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และบันทึกผลงานไว้ ในแฟ้มประวัตผิ ้ นู ําชุมชนดีเด่น ทังนี
้ ้
เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจรวมถึงมีความภาคภูมิใจที่จะช่วยขยายผลการเชื่อมโยงเครื อข่าย
พันธมิตรของกลุม่ /องค์กรภาคประชาชนให้ กว้ างขวางยิง่ ขึ ้น
2. แม้ โครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ” จะ
สิ ้นสุดลง แต่การหนุนเสริมจากทีมงานวิจยั ในพื ้นที่ ในลักษณะหน่วยงานที่ปรึกษา ควรจะมี
การดําเนินการต่อไปอีกระยะหนึง่ เพื่อให้ เครื อข่ายมีความเข้ มแข็งยิ่งชึ ้น
3. การกระตุ้นตอกยํ ้าให้ ผ้ นู ําเครื อข่ายใช้ หลักการบริหารจัดการ ด้ วยกระบวนการ
“คิด ทํา ตามไปดู” อย่างครบวงจรจะช่วยให้ แผนงานที่แต่ละเครื อข่ายได้ จดั ทําขึ ้นบรรลุผล
สําเร็จได้ ดียิ่งขึ ้น
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของเครื อข่ายที่เชื่อมโยงกันสําเร็จอย่างจริงจัง ผ่าน
สื่อหนังสือ-พิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชมุ ชน ผู้บริหารต้ นสังกัด และต่อ CEO ของจังหวัดเป็ นประจํา
ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง จะทําให้ แกนนําของเครื อข่ายมีความตังใจและเอาจริ
้
งเอาจังรวมทังมี
้
ความรับผิดชอบต่อความสําเร็จของแผนงานได้ ดียิ่งขึ ้น
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Abstract
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Project on the Development of Co-operative Movement in
Samutprakarn Province
Veraorn Watkanad and team

Project on the Development of Co-operative Movement in Samutprakarn Province aims to find
structure and processes to develop and enhance/ connect Co-Op and Community organization’s
alliance network (including both registered and non-registered group). The alliance network
development aims to increase and strengthen collaboration between group members, and among
various organizations for future benefits.
Research processes include studying the current status of working situation of Co-Ops and
Community organizations and understanding fact-base and finding ways to connect existing
networks, conducting SWOT analysis to identify strengths, weaknesses, opportunities and Threats
of Co-Ops. The research study has identified clear visions, objectives, activities, and success
targets up front to enable exchanging useful information for future development of Co-Ops in
concrete matters.
Furthermore, the research team has conducted both qualitative and quantitative analysis with
following details;
1. Qualitative analysis is run with “pilot project” at Baan Munkong Chumchon Nangnuan
by interviewing group/ chumchon leaders.
2. Quantitative analysis is run with one set of questionnaire to test about ~135 of groups
leaders and members. Questionnaire results are weighted average to be group’s
‘representative’ answer.
Results of the currents status of working situation of Co-Ops and Community organization in the
area are as followings;
 Groups’ leaders are often of those well-educated and can deliver effective working
behaviors; however, local politics plays a major role – resulting in less interest in
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expanding and connecting groups’ network. Also some conflicts among groups’ leaders
on personal and group level are observed.
 Samutprakarn area is highly-industrialized and has strong economic growth
 While, social infrastructure is not well developed enough to sustain economic growth and
also population in the province is too high (including those who really reside in the area
and those who just come for work). This can result in lower living standard, other social
problems, and reduce to degree interest in connecting groups’ network
 Governor has high interest in Co-Ops alliance networking topic
This research study helps to connect Co-Ops alliance Networks by two ways;
1. Primary network includes financial networks, Small and Micro Community networks
(SMCE)
2. Real network includes social networks and academic/business collaboration networks
Recommendation next steps for connecting “Co-Ops alliance Networks”
Before research team could implement the recommendation next steps for connecting Co-Ops
alliance networks, some preparations for Co-Ops and Community organization leaders need to be
done to ease implementation processes;
1. Adjust way of thinking and adjust some management styles to focus on social prices than
materiality or monetary rewards. This is for the successful results of any project to yield
honorable feeling for the involvers rather than monetary rewards.
2. Educate Co-Ops and Community organization leaders to understand and realize the
importance of leaders to act as core “representatives” and to drive Co-Ops network
connection to finally succeed.
3. Encourage and enthusiast Co-Ops and Community organization leaders to understand the
importance of “leader role” and to help develop other members of the organization to be
able to be self-independent.
4. Educate and train to develop mindsets of Co-Ops and Community organization leaders to
be able to manage the working team and devote to all members
Recommendation next steps for strengthening and sustaining the alliance Networks
1. Should reward “honorable memorial reward” and record successful achievements of CoOps to encourage the improvement of the activities
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2. Should have ongoing study and follow-up activities to educate and train Co-Ops and
Community organization leaders even after the study project ends.
3. Enthusiast Co-Ops and Community organization leaders to use all-cycle-management
process and structure to further achieve set success targets.
4. Should report any network activities and achievement via local communication channels
i.e. local newspapers, television channels, etc.

1

รายงานการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการ”
บทนํา
การดําเนินการโครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ”
ในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อหารู ปแบบและแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุม่ /
องค์กรภาคประชาชน ทัง้ ที่เป็ นสหกรณ์ จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน(สหกรณ์ ภาคประชาชน)
เพื่อให้ เกิดความเข้ มแข็งในระดับสมาชิก ระดับองค์กร และระดับเครื อข่าย โดยเน้ นการทํากิจกรรม
ร่ วมกันอย่างจริ งใจ เพื่อให้ เกิดความร่วมมือที่จะอํานวยประโยชน์ต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยัง่ ยืน
การดําเนินโครงการวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ จะดําเนินการภายใต้ กรอบแนวคิด
ของการเชื่อมโยงเครื อข่าย ซึง่ หมายถึง การสร้ างความร่ วมมือระหว่างกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน
ตังแต่
้ 2 กลุ่มขึ ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างร่ วมกัน
อย่างจริ งใจ เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดขึ ้น มีการใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน เสี่ยงภัยร่ วมกัน
และการได้ รั บ ประโยชน์ ร่ ว มกัน โดยการวิ จัย จะให้ ค วามสํ า คัญในการหนุน เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
เชื่อมโยงเครื อข่าย เป็ นไปตามความสมัครใจของกลุม่ /องค์กรภาคประชาชนอย่างแท้ จริง
ผังการดําเนินงานโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการ”

ส.ค. – ธ.ค. 48
กิจกรรมที่อยูใ่ น
ความสนใจ
วิเคราะห์ศกั ยภาพของ
แต่ละกลุ่มพื้นที่

ข้อมูลคนจนจดทะเบียน
ข้อมูลกายภาพของ
สมุทรปราการจังหวัด

แผนองค์การปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น

ประชุมชี้แจงโครงการ

แผนแก้ปัญหาความยากจน
ชักชวนผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนกลุ่ม/องค์กร
ภาคประชาชนเข้าร่ วมโครงการ

- สื บค้นข้อมูลจาก Internet
- จากสนง.สหกรณ์จว.สป.
- จากเทศบาลตําบล
- จากเอกสารของจว.สป.

การวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่
และร่ วมพิจารณาประเด็นที่
อยูใ่ นความสนใจ
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กระบวนการวิจัย แบ่งเป็ น 4 ขันตอน
้
ได้ แก่
1. การศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ / องค์กรภาคประชาชน และเชิญชวนผู้นํา
กลุม่ /องค์กรภาคประชาชนเข้ าร่วมโครงการ
2. การจัดเวทีประชุมเพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งแก่กลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
- ชี ้แจงกรอบแนวคิด ความสําคัญ ประโยชน์ของการสร้ างเครื อข่าย
- ร่วมกันวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
- กําหนดทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย
3. การจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ การหนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย
พันธมิตร การเสริ มองค์ความรู้เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดกับกลุม่ /องค์กรภาคประชาชน รวมถึงการ
จัดทําแผนกลยุทธ์
4. การติดตามผลการดําเนินงานการเชื่อมโยงเครื อข่าย
รวมถึงให้ ข้อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะ
1.1 ลักษณะกายภาพของจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการเป็ นจังหวัดที่อยูห่ ่างจากกรุงเทพมหานคร เพียง 29 กิโลเมตร มีความ
เจริ ญทางเศรษฐกิจดีมาก เป็ นแหล่งรวมอุตสาหกรรมที่สําคัญเกือบทุกประเภท โดยมีมลู ค่าสูง
เป็ นอันดับสองรองจากกรุ งเทพมหานคร มีพื ้นที่การเกษตรที่เหมาะสม อีกทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่ง ทัง้ ทางบก ทางเรื อ และทางอากาศอี ก ด้ ว ย นอกจากนัน้ ยัง เป็ นที่ ตัง้ ของ
สนามบินสุวรรณภูมิ และเป็ นหนึ่งในกลุ่มยุทธศาสตร์ 5 จังหวัด ที่เรี ยกว่า “เบญจบูรพาสุวรรณ
ภูมิ” อันประกอบด้ วยสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ ว จึงได้ รับ
มอบหมายหน้ าที่ที่สําคัญให้ เป็ นเจ้ าภาพจัดการด้ าน Logistics ให้ กบั ภาคอุตสาหกรรม จากความ
เจริ ญ เติ บ โตอย่ า งก้ าวกระโดดของจั ง หวัด สมุท รปราการ ส่ ง ผลให้ ผู้ ประกอบการ กลุ่ ม
อุตสาหกรรม กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เข้ ามาลงทุนในพื ้นที่อย่างมาก ทําให้ จํานวน
ประชากรแฝงเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วเป็ นทวีคณ
ู ส่งผลกระทบให้ เกิดปั ญหาด้ านต่างๆ ตามมาอย่าง
มากมาย ส่ ง ผลให้ คุณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื น้ ที่ จัง หวัด สมุท รปราการตํ่ า กว่ า เกณฑ์
มาตราฐาน(จปฐ.) เกือบทุกตัวชี ้วัด อย่างไรก็ตามจังหวัดสมุทรปราการยังเป็ นเมืองหน้ าด่านทาง
ทะเลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในอดีต มีประเพณีที่น่าสนใจ มีประวัติศาสตร์ ที่ควรแก่การศึกษา
และเป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภาพ สามารถส่งภาษี แก่ภาครัฐได้ มากที่สดุ
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อักษรย่ อของจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ใช้อกั ษรย่อว่า “สป”

คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ
“ป้ อมยุทธนาวี พระเจดียก์ ลางนํ้า ฟาร์มจระเข้ใหม่ งามวิไล เมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณี รับบัว ครบถ้วนทัว่ อุตสาหกรรม”

ที่ตงั ้ และอาณาเขต
จังหวัดสมุทรปราการ ตังอยู
้ ร่ ิมฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ตอนปลายสุดของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
และเหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้ นรุ้งที่ 13 – 14 องศาเหนือ และเส้ นแวงที่ 100 – 101 องศา
ตะวันออก มีเนื ้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 627,557 ไร่ ตังอยู
้ ภ่ าค
กลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 29 กิโลเมตร มี
อาณาเขตติตอ่ กับจังหวัดใกล้ เคียง ดังนี ้
● ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร
● ทิศใต้
ติดต่อกับ
อ่าวไทย
● ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
● ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร
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ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่พื ้นที่เป็ นที่ราบลุม่ มีแม่นํ ้าเจ้ าพระยาไหลผ่านกลาง แยก
พื ้นที่ออกเป็ นด้ านตะวันตก และด้ านตะวันออกและมีลาํ คลองมากมาย
โดยทัว่ ไปแล้ วลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด สามารถแบ่งพื ้นที่ออกได้ เป็ น 3 ส่วนคือ
1. บริเวณแม่นํ ้าเจ้ าพระยาทังสองฝั
้
่ ง ซึง่ เป็ นที่ราบลุม่ ทังหมด
้
2. บริ เวณตอนใต้ ใกล้ ชายฝั่ งทะเล นํ ้าทะเลท่วมถึงและพื ้นดินจะเค็มจัดในฤดูแล้ ง
3. บริ เวณที่ราบกว้ างใหญ่ทางตอนเหนือและตะวันออก ซึง่ จะเป็ นที่ราบลุม่ ติดต่อกัน
ตลอดมีคลองชลประทานหลายแห่ง
หน่ วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็ น 5 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 50 ตําบล 398 หมูบ่ ้ าน 16
เทศบาล (1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง และ 13 เทศบาลตําบล) 33 องค์การบริ หารส่วน
ตําบล ดังนี ้
จํานวนองค์ การบริหารส่ วนตําบล/สภาตําบล/เทศบาลตําบล
อ.เมือง
สมุทรปราการ
อบต. 6 แห่ง
- แพรกษา
- บางด้ วน
- บางเมือง
- เทพารักษ์
- แพรกษาใหม่

อ.พระ
ประแดง
อบต. 6
แห่ง
- ทรงคนอง
- บาง
กระสอบ
- บางยอ
- บางนํ ้าผึ ้ง
- บางกะเจ้ า
- บางกอบัว

สภาตําบลไม่มี

สภาตําบลไม่
มี
อ.พระ
ประแดง

อ.เมือง
สมุทรปราการ

อ.บางพลี

อ.บางบ่อ

อ.พระสมุทร
เจดีย์
อบต. 4 แห่ง
อบต. 8 แห่ง อบต. 8
- บ้ านคลอง
- บางพลีใหญ่ แห่ง
- บางแก้ ว
- บางเพรี ยง สวน
- บางโฉลง - บ้ านระกาศ - ในคลองบาง
- คลองด่าน ปลากด
- ราชาเทวะ
- แหลมฟ้าผ่า
- หนองปรื อ - บางบ่อ
- บางพลีน้อย - นาเกลือ
- คลองนิยม
ยาตรา
- คลองสวน
- เปร็ง
สภาตําบลไม่ สภาตําบลไม่ สภาตําบลไม่มี
มี
มี
อ.บางพลี
อ.บางบ่อ
อ.พระสมุทร
เจดีย์

กิ่งอ.บางเสาธง
อบต. 3 แห่ง
- บางเสาธง
- ศีรษะจระเข้
น้ อย
- คีรษะจระเข้
ใหญ่

สภาตําบลไม่มี
กิ่งอ.บางเสาธร
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เทศบาล 6 แห่ง
- นครสมุทรปราการ
- ตําบลสําโรงเหนือ
- ตําบลบางปู
- ตําบลแพรกษา
- ตําบลด่านสําโรง
- ตําบลบางเมือง

เทศบาล 3
แห่ง
- เมืองพระ
ประแดง
- เมืองลัด
หลวง
- สําโรงใต้

เทศบาล 1
แห่ง
- ตําบลบาง
พลี

เทศบาล 3
แห่ง
- ตําบลบาง
บ่อ
- ตําบลคลอง
สวน
- ตําบลคลอง
ด่าน

เทศบาล 2
แห่ง
- ตําบลพระ
สมุทรเจดีย์
- ตําบลแหลม
ฟ้าผ่า

เทศบาล 1 แห่ง
- ตําบลบางเสา
ธง

ประชากร
จังหวัดสมุทรปราการ มีจํานวนประชากรมากเป็ นอันดับ 2 ของภาค รองจาก
กรุงเทพมหานคร ตังแต่
้ แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 5 เป็ นต้ นมา ที่ให้ จงั หวัดสมุทรปราการเป็ นจังหวัด
ที่รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานครทังในด้
้ านการผลิต คือ อุตสาหกรรม และการกระจาย
ตัวของประชากร ทําให้ สมุทรปราการมีประชากรย้ ายถิ่นจากที่อื่นเข้ ามาในจังหวัดเป็ นจํานวนมาก
ซึง่ ประชากรที่เคลื่อนย้ ายเข้ ามาในจังหวัดนี ้ มีทงที
ั ้ ่ย้ายและไม่ย้ายทะเบียนราษฎรเข้ ามาด้ วย ทํา
ให้ ประชากรที่อยูจ่ ริ งสูงกว่าจํานวนประชากรในทะเบียนราษฎร
ประชากร ณ เดือนมิถนุ ายน 2548 รวมทังสิ
้ ้น 1,058,117 คน ชาย 512,946
คน หญิง 544,171 คน โดยประชากรของจังหวัดสามารถแยกเป็ นรายอําเภอและเทศบาล ดังนี ้
อําเภอ/เทศบาล
รวมทัง้ สิน้
เมืองสมุทรปราการ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
กิ่งอําเภอบางเสาธง
เทศบาลตําบลบางเสาธง
เทศบาลแหลมฟ้าผ่า

ชาย
513,946
42,122
34,563
71,925
18,917
32,965
17,082
7,627
6,936

หญิง
544,171
45,297
35,657
78,165
20,285
34,042
17,792
8,305
7,159

รวม
1,058,117
87,419
70,220
150,090
39,202
67,007
34,874
15,932
14,095

จํานวนบ้ าน
401,518
33,713
21,093
74,236
11,177
21,336
18,619
9,119
4,289
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เทศบาลตําบลพระสมุทร
6,632
6,863
13,495
เจดีย์
เทศบาลตําบลบางพลี
3,550
3,739
7,289
เทศบาลตําบลบางบ่อ
2,537
2,599
5,136
เทศบาลตําบลคลองสวน
797
842
1,639
เทศบาลตําบลคลองด่าน
5,729
5,911
11,640
เทศบาลตําบลบางปู
54,177
56,374
110,551
เทศบาลตําบลแพรกษา
4,080
4,161
8,241
เทศบาลตําบลบางเมือง
45,137
49,635
94,772
เทศบาลตําบลด่านสําโรง
25,856
28,182
54,038
เทศบาลตําบลสําโรงใต้
39,251
41,304
80,555
เทศบางตําบลสําโรงเหนือ
16,053
17,466
33,519
เทศบาลเมืองลัดหลวง
36,107
38,602
74,709
เทศบาลเมืองพระประแดง
5,782
5,976
11,758
เทศบาลนครสมุทรปราการ
36,121
35,815
71,936
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ณ เดือน มิถนุ ายน
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาการผลิต
ภาคเกษตรกรรม
1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่ าไม้
2. การประมง
นอกภาคเกษตรกรรม
3. การทําเหมืองแร่และเมืองหิน
4. อุตสาหกรรม
5. การไฟฟ้า ก๊ าซและการประปา
6. การก่อสร้ าง
7. การค้ าส่งและค้ างปลีก การซ่อมยานยนต์และ
ของใช้

5,083
1,777
1,343
396
2,466
42,591
3,782
35,590
18,482
30,854
14,621
34,327
2,104
14,520
2548

ปี 2545 (2002)

ปี 2546 (2003)

472
11,738

452
11,116

0
290,295
11,158
3,713
25,273

0
297,117
12,443
4,327
3,615
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8. โรงแรมและภัตตาคาร
9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้ า และการคมนาคม
10. ตัวกลางทางการเงิน
11. การบริการด้ านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การให้
เช่าและบริ การธุรกิจ
12. การบริหารราชการแผ่นดิน การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม
13. การศึกษา
14. การบริการสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์
15. การบริการชุมชน สังคมและส่วนบุคคล
16. ลูกจ้ างในครัวเรื อนส่วนบุคคล
รวม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

6,982
8,453
5,130
3,710

6,590
9,554
5,749
3,938

1,485

1,575

2,495
2,577
1,974
517
375,973
327,296

2,606
2,619
1,963
542
387,205
336,452

การใช้ พนื ้ ที่และการถือครองที่ดนิ ทางการเกษตร
●
●
●
●
●

การใช้ พื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ
พื ้นที่ทงหมด
ั้
628,506 ไร่
เป็ นพื ้นที่เพื่อการเกษตร 238,526 ไร่ (37.95%)
พื ้นที่ป่าไม้ (ที่มีสภาพเป็ นป่ าชายเลน) 1,875 ไร่ (0.30%)
เป็ นพื ้นที่ ไม่ได้ จําแนก 388,105 ไร่ (61.75%)

การถือครองที่ดนิ ทางการเกษตร
เป็ นของเกษตรกรเอง 35,770 ไร่ (15%) ครัวเรื อนเกษตร 16,815 ครัวเรื อน
แรงงานภาคเกษตร 50,445 คน เป็ นพื ้นที่เช่าผู้อื่น 20,547 ไร่ (84.95%) และได้ ทําฟรี 200 ไร่
(0.08%)
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
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แหล่ งเงินทุนในท้ องถิ่น
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ มงุ่ พัฒนาชนบท เพื่อยกฐานะเศรษฐกิจของประชาชนให้ มี
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น
โดยส่งเสริมการใช้ แหล่งเงินทุนในท้ องถิ่น สําหรับการประกอบอาชีพ
พัฒนาการลงทุน การผลิตและการตลาด ตลอดจนการบริหารการจัดการเชิงธุรกิจในหมูบ่ ้ าน
โดยการรวมกลุม่ เพื่อช่วยเหลือกัน ซึง่ ได้ ดําเนินการในจังหวัดสมุทรปราการดังนี ้
1. จัดตังศู
้ นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 42 แห่ง มีเด็กเล็กที่เข้ ารับการอบรมเลี ้ยงดู 3,600 คน
และเด็กเล็กที่ได้ รับการพัฒนานอกศูนย์ 788 คน
2. จัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาตําบล และศูนย์เยาวชนตําบล 33 แห่ง สมาชิกนอกระบบ 1,700
คน ในระบบ 1,660 คน
3. จัดตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาสตรี ระดับต่าง ๆ รวม 352 คณะ 3,505 คน
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี จงั หวัด
1 คณะ 33 คน
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ
6 คณะ 169 คน
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล
33 คณะ 465 คน
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบ่ ้ าน
312 คณะ 2,808 คน
4. จัดให้ มีอาสาสมัคร โดยมีผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนอาสาพัฒนาชุมชน 1,248
คน และ อาสาพัฒนาชุมชน 66 คน
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ระดับการพัฒนาของหมูบ่ ้ าน จําแนกตามอําเภอปี 2548 จังหวัดสมุทรปราการ
จํานวน
หมู่บ้าน เร่ งรั ดพัฒนา
เร่ งรัดพัฒนา
เร่ งรัดพัฒนา
พืน้ ที่
ทัง้ หมด
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
อ.เมือง
0.00
1
3.03
32
33
96.96
0
0
0.00
12
17.64
82.35
อ.บางบ่อ
56
68
0
0.00
3
3.70
96.29
อ.บางพลี
78
81
0
0.00
6
9.09
90.90
อ.พระประแดง
60
66
0
0.00
3
9.09
90.90
อ.พระสมุทรเจดีย์
30
33
0
0.00
12
34.28
65.71
กิ่ง อ.บางเสาธง
23
35
316
0
0.00
37
11.70 279
88.29
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ดัชนีคุณภาพชีวิต (กชช. 2ค)
ปี 2548 จังหวัดสมุทรปราการจัดเก็บข้ อมูลพื ้นฐานระดับหมูบ่ ้ าน จํานวน 316
หมูบ่ ้ าน พบว่า เป็ นหมูบ่ ้ านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 จํานวน 279 หมูบ่ ้ าน (ร้ อยละ 88.29)
หมูบ่ ้ านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 จํานวน 37 หมูบ่ ้ าน (ร้ อยละ 11.70) และไม่มีหมูบ่ ้ านเร่งรัด
พัฒนาอันดับ 1
ความจําเป็ นพืน้ ฐาน
ผลการจัดเก็บข้ อมูลความจําเป็ นพื ้นฐาน (จปฐ.) ปี 2548 ซึง่ จัดเก็บข้ อมูลทุก
ครัวเรื อน ในพื ้นที่เขตชนบทจํานวน 63,722 ครัวเรื อน 324 หมูบ่ ้ าน 33 ตําบล 5 อําเภอ 1
กิ่งอําเภอ พบว่าคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสมุทรปราการ ตามเครื่ องชี ้วัด จปฐ. จํานวน 6
หมวด 37 ตัวชี ้วัด ในภาพรวมของจังหวัด ประชาชนไม่บรรลุเป้าหมาย จปฐ. จํานวน 26
ตัวชี ้วัด และบรรลุเป้าหมาย จปฐ. จํานวน 11 ตัวชี ้วัด
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องจั ง หวั ดสมุ ท รปราการ “เป็ นศูน ย์ ก ลาง Logistics
เพื่ อ การส่ง ออกสิน ค้ า
เกษตรกรรม และอุตสากรรม เป็ นเมืองอุตสาหกรรมของชาติ สะอาดน่าอยู่ และเป็ นแหล่งรองรับ
การขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ”
วิเคราะห์ ศักยภาพของจังหวัดสมุทรปราการ
(Strength) จุดแข็งที่โดดเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ จากการวิเคราะห์พบว่า
1. เป็ นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมที่สําคัญทังในและต่
้
างประเทศ
มีกลุม่ อุตสาหกรรมการ
ส่งออกที่มีศกั ยภาพ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ มีการวิจยั
พัฒนา (R&D) ซึง่ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ กบั เครื อข่ายอุตสาหกรรมทังขนาดกลาง
้
และขนาดย่อม (SMEs)
2. มีพื ้นที่ตดิ ต่อกับกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นตลาดใหญ่ที่มีกําลังซื ้อสูง มีความได้ เปรี ยบ
ทางด้ านเศรษฐกิจ การค้ า การลงทุน สามารถติดต่อและใช้ บริการจากสถาบันการเงินได้
สะดวก รวดเร็ว รวมทังอยู
้ ใ่ กล้ แหล่งศูนย์กลางข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ตัดสินใจของผู้ประกอบการ
3. มีเส้ นทางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงสูจ่ งั หวัดใกล้ เคียงและภูมิภาคอื่นๆของประเทศ
สะดวกในการเดินทางทังทางบก
้
และทางนํ ้า อาทิเช่น ถนนสายบางนา – ตราด ถนน
สุขมุ วิท ถนนมอเตอร์ เวย์ ที่เชื่อมถนนวงแหวนด้ านตะวันออก รวมทังสามารถใช้
้
แม่นํ ้า
เจ้ าพระยา เป็ นเส้ นทางขนส่งสินค้ าไปยังตลาดต่างประเทศได้ โดยสะดวก และที่สําคัญ
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เป็ นที่ตงของสนามบิ
ั้
นสุวรรณภูมิซงึ่ เป็ นสนามบินแห่งใหม่ที่ทนั สมัย มีแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
แม่นํ ้าบางปะกงไหลผ่าน และมีพื ้นที่ตดิ ฝั่ งทะเล ทําให้ เหมาะกับการทําประมงเพาะเลี ้ยง
สัตว์นํ ้า มีแหล่งนํ ้าลําคลองที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผัก และผลไม้
(Weakness) จุดอ่อนที่ต้องปรับเปลี่ยน ผลการวิเคราะห์พบว่า
1. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมที่เสื่อมโทรม ทังจากนํ
้
้าเสีย และกลิน่ จากโรงงาน
อุตสาหกรรม มลภาวะทางอากาศ การจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย และสิง่ ปฏิกลู จาก
โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน รวมทังมี
้ การทรุดตัวของดิน เนื่องจากมีการสูบนํ ้าบาดาล
มาใช้ เป็ นจํานวนมาก
โดยไม่แจ้ งย้ ายและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ านให้
2. มีประชากรแฝงที่อพยพเข้ ามาทํางาน
ถูกต้ องเป็ นจํานวนมาก ทําให้ จงั หวัดขาดรายได้ จากงบประมาณที่จดั สรรเพื่อการพัฒนา
พื ้นที่ตามจํานวนประชากร อีกทังก่
้ อให้ เกิดปั ญหาทางสังคมตามมาอย่างมากมาย
3. การประกาศใช้ กฎหมายผังเมืองรวม เป็ นอุปสรรคต่อการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
4. การขาดแคลนแรงงานฝี มือที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และการผลิตบุคลากรของ
สถาบันการศึกษายังไม่ตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
(Opportunity) โอกาสในการพัฒนาความเจริญก้ าวหน้ าให้ กบั จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
1. เป็ นที่ตงของสนามบิ
ั้
นสุวรรณภูมิ

ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศของภูมิภาค
จึงมีโอกาสพัฒนาเป็ นศูนย์กลางกระจายสินค้ าที่เชื่อมโยงทังทางถนน
้
รถไฟ ท่าเรือ และ
สนามบินสู่ อินโดจีนและตลาดโลก
2. นโยบายเปิ ดการค้ าเสรี ขององค์การการค้ าโลก และข้ อตกลงทวิภาคีของรัฐบาล ทําให้
ภาคอุตสาหกรรมมีโอกาสพัฒนา สามารถเข้ าถึงเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทําให้ สามารถลด
ต้ นทุน ซึง่ จะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้ าสูร่ ะดับสากลได้
3. กระแสนิยมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว และ
สามารถสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
4. กระแสนิยมบริ โภคสินค้ าปลอดสารพิษมากขึ ้น จึงมีโอกาสพัฒนาก้ าวเป็ นศูนย์กลางการ
ผลิตสินค้ าเกษตรแปรรูปที่มีมาตรฐานก้ าวสูต่ ลาดโลกได้
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(Threat) อุปสรรคที่ขดั ขวางการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ
1. ปั ญหาด้ านความสามารถในการแข่งขัน

และมาตรการกีดกันทางการค้ าที่ไม่ใช่ภาษี

(NTBs)
2. การขาดแคลนแรงงานฝี มือที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ปั ญหาแรงงานต่างด้ าว และผู้หลบหนี
เข้ าเมืองที่มีแนวโน้ มสูงมากขึ ้น ส่งผลกระทบต่อปั ญหาสังคมอย่างมาก
3. ขาดระบบการจัดการที่ดี
ทําให้ เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจโดยรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ของจังหวัด
จังหวัดสมุทรปราการได้ กําหนดยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื ้นที่ของจังหวัดไว้ รวม 6 ด้ าน
ดังต่อไปนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistics Center)
2.ศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเชื่อมโยง
(Industrial Cluster)
3.เป็ นแหล่งรองรับการขยายตัวทางอากาศ
4.รองรับยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุม่ จังหวัด

5.มีความสามารถแก้ ไขปั ญหาความยากจน
6.การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

เป้าประสงค์
1.1 เป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์
2.1เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่มีความต่อเนื่องและ
สามารถเชื่อมโยงต่อกันได้ (ด้ านรถยนต์ ชิ ้นส่วนยานยนต์
ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค สิง่ ทอ เครื่ องหนัง และอาหารแปรรูป)
3.1เป็ นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ
ทังทางด้
้
านพาณิชยกรรม ด้ านอุตสาหกรรม และการ
บริการอย่างครบวงจร
4.1 เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพเชิงนิเวศที่ใกล้ เมือง
หลวง (One day tour)
4.2 เป็ นแหล่งผลิตสมุนไพรและบริการด้ านการแพทย์
แผนไทย ที่ได้ รับการยอมรับ
5.1 ประชาชนรายได้ เพิ่ม และมีการกระจายรายได้ ที่ดี
รวมถึงมีความมัน่ คงในชีวิต และมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของ
ตนเอง
6.1 บ้ านเมืองสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีการจัดการ
สิง่ แวดล้ อมที่ดี
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1.2 ด้ านลักษณะกลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการ
1.2.1 ด้ านประเภทของกลุ่ม และองค์ กรภาคประชาชน
สหกรณ์ การรวมกลุ่มและแหล่ งเงินทุนในท้ องถิ่น
- สหกรณ์ภาคเกษตร 4 สหกรณ์ สมาชิก 5,948 คน สหกรณ์ภาคเกษตร ได้ แก่
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส.
สมุทรปราการ
- สหกรณ์นอกภาคเกษตร 81 สหกรณ์ สมาชิก 44,104 คน สหกรณ์นอกภาคเกษตร
ได้ แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์บริการ และร้ านสหกรณ์
ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ ปี 2547
จากการศึกษาข้ อมูลกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนของโครงการวิจัยในพื ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
สรุปได้ ดงั นี ้
- สหกรณ์ที่จดทะเบียน 127 แห่ง (ข้ อมูล มิ.ย. 49)
- กลุม่ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการที่จดทะเบียนคนจน 130 กลุม่
- กลุม่ อาชีพที่สงั กัดสหกรณ์มีจํานวน 42 กลุม่
- กลุม่ อาชีพที่มิได้ สงั กัดสหกรณ์มีจํานวน 12 กลุม่
- กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่มิได้ จดทะเบียน มีอยู่เป็ นจํานวนมาก กระจายครอบคลุมทุก
พื ้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ (ไม่สามารถรวบรวมเป็ นตัวเลขได้ )
สรุ ปจํานวนและประเภทสหกรณ์ ในจังหวัดสมุทรปราการแบ่ งออกเป็ นดังต่ อไปนี ้
ั้
127 สหกรณ์
กลุม่ สหกรณ์ที่จดทะเบียนในจังหวัดสมุทรปราการมีทงหมด
ที่
ประเภทสหกรณ์
ข้ อมูล ธ.ค. 2548 (แห่ง) ข้ อมูล มิ.ย. 2549 (แห่ง)
1 สหกรณ์การเกษตร
5
4
2 สหกรณ์ประมง
2
1
3 ร้ านค้ าสหกรณ์
5
3
4 สหกรณ์บริ การ
12
17
5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
5
20
6 สหกรณ์ออมทรัพย์
81
81
7 สหกรณ์นิคม
5
1
รวม
115
120
สรุ ปรายละเอียดของกลุ่มสหกรณ์ ภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ

13

จังหวัดสมุทรปราการมีกลุม่ อาชีพที่สงั กัดสหกรณ์รวมทังสิ
้ ้น 42 กลุม่ โดยแต่ละกลุม่ ได้ รับ
เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริ มสหกรณ์ เพื่อใช้ ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ อาทิเช่น การ
ั ฑ์ ในจํานวนนี ้บางกลุม่ ได้ รับการพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีคณ
ุ ภาพ และการพัฒนาบรรจุภณ
จนเป็ นที่พอใจของสมาชิกในระดับหนึง่ แต่บางกลุม่ ยังต้ องได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มสตรีอาชีพที่สังกัดสหกรณ์ มีทงั ้ สิน้ 42 แห่ ง ประกอบด้ วย
1. กลุม่ สตรี ที่สงั กัดสหกรณ์การเกษตรบางพลี จํากัด
2. กลุม่ สตรี ที่สงั กัดสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จํากัด
3. กลุม่ สตรี ที่สงั กัดสหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนนาคพิรุณ จํากัด
4. กลุม่ สตรี ที่สงั กัดสหกรณ์เคหสถานชุมชนแสนสุข จํากัด
5. กลุม่ สตรี ที่สงั กัดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชลเทพ – นิลบุ ล จํากัด
6. กลุม่ สตรี ที่สงั กัดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสําโรงเหนือ จํากัด
รวม
=

=
23
=
8
=
5
=
1
=
1
=
4
42 แห่ ง

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

หมายเหตุ : รายชื่อกลุ่มอาชีพที่สงั กัดสหกรณ์ ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ อยู่ในภาคผนวก
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1.2.2 บทบาทและภารกิจของกลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชน ในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการ ก่ อน
เริ่มเข้ าโครงการ
สหกรณ์ ทจ่ี ดทะเบียน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในเชิงธุรกิจยังอยูใ่ นขอบเขตที่จํากัด กล่าวคือ
สหกรณ์การเกษตร มีการดําเนินภารกิจเพื่อให้ บริการแก่สมาชิกในด้ านธุรกิจซื ้อ ธุรกิจขาย และธุรกิจ
สินเชื่อเป็ นหลัก ไม่มีบริการด้ านการส่งเสริมการเกษตร เพื่อต่อยอดการพัฒนาแก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ จัดเป็ นสหกรณ์ที่มีปริมาณสูงสุดในจังหวัดสมุทรปราการ คิดเป็ น.66.% ของ
สหกรณ์ทงหมด
ั้
ซึง่ ยังคงดําเนินภารกิจในการส่งเสริมการออม การให้ ก้ ู ส่วนด้ านการจัดสวัสดิการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกอย่างครบวงจร ยังไม่มีพฒ
ั นาการในด้ านนี ้
สหกรณ์ร้านค้ า
ส่วนใหญ่เป็ นสหกรณ์ร้านค้ าแบบปิ ด ที่เปิ ดรับสมาชิกเฉพาะที่สงั กัดในหน่วยงาน
เช่น สหกรณ์ร้านค้ าในสถานศึกษา และสหกรณ์ร้านค้ าในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็ นต้ น
เป็ นสหกรณ์ที่ให้ บริ การตามความต้ องการของสมาชิก ซึง่ ประกอบด้ วยสหกรณ์
สหกรณ์บริ การ
แท็กซี่ สหกรณ์เคหสถาน ซึง่ ก่อนเข้ าร่วมโครงการวิจยั กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนนางนวล กลุม่ ออมทรัพย์
ลําพู กลุม่ ออมทรัพย์คลองกันยา มีสมาชิกไม่มากนักที่สนใจมารวมตัวกัน เพื่อแก้ ไขปั ญหาด้ านที่อยู่
อาศัย ภายหลังได้ รับการหนุนเสริมจากหลายหน่วยงานทังภาครั
้
ฐ และเอกชน อาทิเช่น พอช. สกว.
CEO จังหวัด ประกอบด้ วยการไล่ที่เพื่อรองรับการเป็ นศูนย์Logistics ในเขตสุวรรณภูมิ ประชาชนใน
ชุมชนต่างประสบปั ญหาความเดือดร้ อน จึงได้ รวมตัวกันเป็ นพลังที่เข้ มแข็งขึ ้น โดยในปั จจุบนั สามารถ
จัดตังเป็
้ นสหกรณ์บริ การ และจดทะเบียนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
กลุ่มสหกรณ์ ภาคประชาชน (ที่มไิ ด้ จดทะเบียน) เป็ นการรวมตัวของกลุม่ คนในชุมชน ที่ประสบ
ปั ญหาคล้ ายๆกัน อาทิเช่นปั ญหาด้ านที่อยูอ่ าศัย ปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อม จากการศึกษาในพื ้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการ พบว่าผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่มาเข้ าร่วมโครงการวิจยั ในครัง้ นี ้ มี
ความพยายามที่จะรวมตัวกัน เพื่อสร้ างอํานาจต่อรองในการผลักดันปั ญหาของชุมชนไปสูป่ ั ญหาเชิง
นโยบายของจังหวัด ซึง่ จะช่วยให้ การแก้ ไขปั ญหาของชุมชนมีความสําเร็จได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้กิจกรรม
ของกลุม่ ต่างๆจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของการรวมตัวกัน ตัวอย่างเช่น
การรวมตัวของกลุ่มอาชีพ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งในการประกอบอาชีพของตนเป็ น
สําคัญ ลักษณะการทํางานของกลุม่ ที่ผา่ นมาเป็ นแบบต่างคนต่างทํา หากจะมีการรวมกลุม่ เกิดขึ ้นก็
ต่อเมื่อหน่วยงานของรัฐเป็ นผู้สนับสนุนเท่านัน้ ดังเช่น การจัดงานแสดงสินค้ าประจําเดือนของจังหวัด
การส่งเสริ มงานอาชีพในกิจกรรมคาราวานแก้ จน เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ยังมีการรวมตัวเป็ นกลุม่ ตาม
ธรรมชาติในชื่อต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น
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- กลุม่ สัจจะออมทรัพย์ระดับตําบล
- กลุม่ พัฒนาความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย
- กลุม่ พัฒนาสิง่ แวดล้ อม
- กลุม่ วิทยุชมุ ชนเพื่อการประชาสัมพันธ์
- กลุม่ สหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย์/กองทุนหมูบ่ ้ าน/กองทุนเพื่อสังคม
- กลุม่ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสวัสดิการ
- กลุม่ รณรงค์การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของประชาธิปไตย
- กลุม่ เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
สถานการณ์ของกลุม่ ต่างๆเหล่านี ้ พลังของกลุม่ ค่อนข้ างอ่อนแอ และมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ทังนี
้ ้เนื่องจากสมาชิกของกลุม่ ต้ องเผชิญกับปั ญหาด้ านเศรษฐกิจตกตํ่า
สมาชิกกลุม่ ค่อนข้ างหลวม
และปั ญหาด้ านการจราจรติดขัดมาก จึงส่งผลให้ โอกาสเดินทางมาประชุมปรึกษาหารื อกันน้ อยลง แม้
จะมีการรวมตัวเป็ นกลุม่ เกิดขึ ้นก็ตาม แต่ความสัมพันธ์ฉนั ท์เพื่อนกลับเบาบางลง จึงส่งผลให้ กลุม่ ที่
เกิดขึ ้นตามธรรมชาติขาดความเข้ มแข็ง
1.3 Baseline Survey เกี่ยวกับเครือข่ ายพันธมิตรที่มีอยู่เดิมก่ อนเข้ าร่ วมโครงการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับเครื อข่ายพันธมิตรที่มีอยูเ่ ดิม (ก่อนปี 2548) ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ
พบว่ามีเครื อข่ายที่เกิดจากการสนับสนุนตามนโยบายของภาครัฐ และเอกชน รวมทังเครื
้ อข่ายที่เกิดขึ ้น
เองตามธรรมชาติ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดงั นี ้
1.3.1 เครื อข่ ายความร่ วมมือของสหกรณ์ ท่จี ดทะเบียนในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการ
สหกรณ์ที่จดทะเบียนในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการที่มีการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายอย่างเป็ น
ทางการนัน้ โดยส่วนใหญ่เป็ นเครื อข่ายในลักษณะเครื อข่ายจัดตังที
้ ่เกิดจากข้ อบังคับ กติกาและเงื่อนไข
ขององค์กรที่ระบุไว้ วา่ จะต้ องมีการรวมตัวกัน หรื อจากการแนะนําของหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น จาก
สหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ ดังเช่นเครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ เป็ นเครื อข่ายที่เกิดจากการ
รวมตัวของสหกรณ์ทกุ ประเภทในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ ภายใต้ การริ เริ่มของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่
มีจดุ มุง่ หมายให้ สหกรณ์มีการเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกัน โดยมีการแต่งตังคณะกรรมการฝ่
้
ายต่างๆ ขึ ้นมา
บริ หารงานและร่วมกันจัดทําระเบียบข้ อบังคับเพื่อให้ สมาชิกเครื อข่ายถือปฏิบตั ิ
บทบาทและภารกิจของเครือข่ ายที่มีอยู่เดิมของเครือข่ ายสหกรณ์ จงั หวัดสมุทรปราการ
1. การเชื่อมโยงธุรกิจด้ านการเงิน ด้ านผลผลิต และด้ านผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
2. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจําปี เช่น กิจกรรม walk rally การจัดงานวันสหกรณ์ เป็ นต้ น
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เครือข่ ายความร่ วมมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการที่จดทะเบียนในพืน้ ที่
จังหวัดสมุทรปราการ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการที่จดทะเบียนในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการที่มีการรวมตัวเป็ น
เครื อข่ายอย่างเป็ นทางการ โดยส่วนใหญ่เป็ นเครื อข่ายในลักษณะเครื อข่ายจัดตังที
้ ่เกิดจากข้ อบังคับ
กติกาและเงื่อนไขขององค์กรที่ระบุไว้ วา่ จะต้ องมีการรวมตัวกันหรื อเกิดจากการชี ้ชวนจากกรมส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
บทบาทและภารกิจของเครือข่ ายที่มีอยู่เดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ในอดีตไม่มีการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย แต่มีการรวมตัวกันในลักษณะของกลุ่ม และมีบทบาท
ในการเข้ าร่วมในโครงการต่างๆ ตามที่หน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ดําเนินการให้ อีกทังกลุ
้ ม่ วิสาหกิจชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการจะรอการช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ ทังในด้
้ านงบประมาณ ด้ านการฝึ กอบรม และ
ในด้ านเครื่ องมือการประกอบอาชีพ สําหรับโครงการในปี 2548 ที่กรมส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการได้ ดําเนินการจัดโครงการต่างๆให้ มีกลุม่ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการเข้ าร่วมใน
โครงการได้ แก่ โครงการส่งเสริ มศักยภาพของผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนชุมชน โครงการร่วมต้ าน
ยาเสพติดของเยาวชน เป็ นต้ น
กลุ่มสตรี อาชีพที่สังกัดสหกรณ์ กลุม่ สตรี อาชีพที่สงั กัดสหกรณ์จํานวน 42 แห่ง อยูภ่ ายใต้
สังกัดสหกรณ์การเกษตรบางพลี จํากัด และกลุม่ สตรี อาชีพที่มิได้ สงั กัดสหกรณ์อีก 12 แห่ง มีการรวมตัว
เป็ นเครื อข่ายในลักษณะเครื อข่ายตามธรรมชาติ โดยใช้ ชื่อว่า เครื อข่ายกลุม่ อาชีพจังหวัดสมุทรปราการ
แต่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครื อข่ายค่อนข้ างหลวม ทังนี
้ ้เนื่องจากปั ญหาด้ านเศรษฐกิจตกตํ่า
และปั ญหาด้ านการจราจรติดขัดมาก จึงส่งผลให้ โอกาสเดินทางมาประชุมปรึกษาหารื อกันน้ อยลง
1.3.3 บทบาทและภารกิจของกลุ่มอาชีพที่สังกัดสหกรณ์ ท่ มี ีอยู่เดิมในจังหวัดสมุทรปราการ
- กลุม่ อาชีพต่างๆ จะจัดสินค้ าของตนไปจําหน่าย ยังสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐ และเอกชน เป็ น
ผู้จดั การให้
- กลุม่ อาชีพต่างๆ จะเข้ ารับการฝึ กอบรม เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งในอาชีพ ตามที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ ้น
สําหรับการรวมกลุม่ เป็ นเครื อข่ายในอดีตยังไม่เกิดขึ ้น
สรุ ปรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชน
1. กลุม่ สหกรณ์ที่จดทะเบียนในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ
ส่วนใหญ่ผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรมีผลประกอบการอยูใ่ นเกณฑ์ดี
แต่หลายแห่งก็ประสบปั ญหาถึงขันต้
้ องปิ ด
กิจการ เนื่องจากมีภาระหนี ้คัง่ ค้ างสูง และบางแห่งมีปัญหาการทุจริ ตของฝ่ ายบริ หารจัดการ ซึง่ ส่งผล
ให้ การประกอบการเกิดภาวะขาดทุน
ขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีจํานวนมากที่สดุ ในพื ้นที่จงั หวัด

17

สมุทรปราการ โดยส่วนรวมมีผลประกอบการดี เนื่องจากส่วนใหญ่สงั กัดอยูใ่ นสถานประกอบการ มี
ความเสีย่ งน้ อยในด้ านการกู้ยืม และจัดเป็ นสหกรณ์ประเภทเดียวที่มีศกั ยภาพสูง แต่ยงั ไม่เห็นภาพการ
รวมตัวเป็ นเครื อข่ายได้ สําเร็ จ
ในภาพรวมจัดว่าเป็ นกลุม่ ที่จะมี
2. กลุม่ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการที่จดทะเบียน
ศักยภาพอย่างมากในอนาคต เนื่องจากได้ รับความสนใจให้ การสนับสนุนอย่างมากจากหน่วยงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของจังหวัดสมุทรปราการในการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการมีเป้าหมายจะพัฒนากลุม่ วิสาหกิจชุมชนให้ มีศกั ยภาพและมีความพร้ อมใน
เชิงการแข่งขัน ได้ สง่ ผลให้ ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนในแต่ละชุมชนมีโอกาสเข้ าถึงองค์ความรู้ใน
ด้ านต่างๆได้ ทวั่ ถึงยิ่งขึ ้น แต่สงิ่ ที่ต้องทําควบคูก่ นั ไป ก็คอื การปรับเปลี่ยนแนวคิดของผู้นํากลุม่ /องค์กร
ภาคประชาชนชุมชนและสมาชิกชุมชนให้ ยดึ แนวคิดการพึ่งพิงตนเองเป็ นสําคัญ โดยไม่ต้องรอการ
ช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก แนวคิดนี ้หากสามารถปรับเปลี่ยนได้ สําเร็ จจะช่วยนําทางให้ ประชาชนใน
ชุมชนสามารถก้ าวพ้ นจากความยากจนได้ อย่างยัง่ ยืน
กลุม่ /องค์กรภาคประชาชนที่มิได้ จดทะเบียน ในภาพรวม มีผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนที่มีศกั ยภาพ
สูง มีบทบาทชัดเจนในการสร้ างเครื อข่าย แต่มีอปุ สรรคในด้ านเงินทุน และผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชนทํางานโดยไม่มีเงินเดือน ซึง่ ต้ องอาศัยการมีภาระใจสูง รวมถึงผู้นําต้ องมีความเสียสละต่อ
งานส่วนรวม อีกทังต้
้ องมีจิตสาธารณะสูง จึงจะทํางานได้ สําเร็ จ ดังนันการรวมตั
้
วเป็ นเครื อข่ายอย่าง
เข้ มแข็ง จึงยังเห็นภาพที่ไม่ชดั เจนนัก
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บทที่ 2 บทสังเคราะห์ ข้อมูลคนจน
แหล่ งข้ อมูลและวิธีการเก็บข้ อมูล
การรวบรวมข้ อมูลคนจนจดทะเบียนในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ รวม 5 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ ณ
มิถนุ ายน 2549 โดยสืบค้ นข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต พร้ อมทังได้
้ รับความร่วมมือจากสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ เทศบาลตําบล ทังนี
้ ้ทีมงาน
วิจยั ได้ นําข้ อมูลมาดําเนินการแยกแยะ จัดกลุม่ และประมวลผลได้ ข้อสรุปตามที่แสดงในข้ อ 2.2
ตารางวิเคราะห์ ข้อมูลคนจนจดทะเบียนในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ มิถุนายน 2549
รายการ
ประชากรในจังหวัด
ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวัด
- แบ่ งตามพืน้ ที่อาํ เภอ
- อําเภอเมือง
- อําเภอบางพลี
- อําเภอบางบ่ อ
- อําเภอพระสมุทรเจดีย์
- อําเภอพระประแดง
- กิ่งอําเภอบางเสาธง
- แบ่ งตามปั ญหาความยากจน
- ปั ญหาที่ดนิ ทํากิน (สย.1)
- ปั ญหาคนเร่ ร่อน (สย.2)
- ปั ญหาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย (สย.3)
- ปั ญหานร./นศ.มีรายได้ และอาชีพที่ไม่ เหมาะสม
- การถูกหลอกลวง
- หนีส้ ินภาคประชาชน
- ที่อยู่อาศัย
- ด้ านอื่นๆ

จํานวนคนจนจดทะเบียน

ค่ าร้ อยละ

107,919

100

44,436
16,122
11,473
8,976
13,752
10,160

41.18
14.94
10.63
8.32
12.74
9.41

4,665
25
44
2,487
790
54,304
41,470
21,134

4.32
0.02
0.04
2.30
0.73
50.32
38.43
19.58
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รายการ
สมาชิกสหกรณ์
- สหกรณ์ จดทะเบียน
- สหกรณ์ ภาคประชาชน

จํานวนคนจนจดทะเบียน
6,040
-

สมาชิกสหกรณ์ ท่ เี ข้ าร่ วมเครือข่ ายของโครงการ
ไม่ สามารถรวบรวมข้ อมูล
- สหกรณ์ จดทะเบียน
9,276
- สหกรณ์ ภาคประชาชน
หมายเหตุ : การรวบรวมข้ อมูลคนจนจดทะเบียนของของ
สหกรณ์ภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ทําได้ โดยการ
แจ้ งข้ อมูลจากผู้นํากลุม่ ในแต่พื ้นที่ เนื่องจากไม่มีข้อมูล
สารสนเทศที่จดั ทําไว้ ในส่วนราชการ มีแต่ข้อมูลดิบที่กระจัด
กระจาย ซึง่ เกินความสามารถที่จะสืบค้ นได้

ค่ าร้ อยละ
5.60
8.57
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ข้ อมูลทะเบียนคนจน จากรายงานฉบับร่ าง ปี 2547 – มิ.ย. 2548
ผู้นําที่มาร่วมในโครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ” ในครัง้
นี ้ มีสมาชิกในสังกัดที่เข้ าร่วมจดทะเบียนคนจนในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ โดยประมาณ จํานวน
9,276 คน ทังนี
้ ้การวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้นํากลุม่ พัฒนาความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย ได้ เสนอให้ นําปั ญหา
คนยากจนที่ไม่มีที่อยูอ่ าศัยมาดําเนินงานก่อน
เพราะเป็ นปั ญหาเร่งด่วนของพื ้นที่จงั หวัด
้
สมุทรปราการ และเป็ นปั ญหาที่ผ้ นู ํากลุม่ ให้ ความสนใจถึง 52.35% ของปั ญหาทังหมด
แสดงข้ อมูลพืน้ ฐานจํานวนผู้จดทะเบียน
จังหวัดสมุทรปราการ
ที่

อําเภอ/เขต/เทศบาล

1

อําเภอเมืองสมุทรปราการ

2

จํานวนประชากรใน จํานวนผู้จด จํานวนครัวเรือนที่
อําเภอ(คน)
ทะเบียน(คน) จดทะเบียน
26,369

19,946

อําเภอบางบ่อ

9,311

7,139

3

อําเภอบางพลี

12,185

9,721

4

อําเภอพระประแดง

3,273

2,595

5

อําเภอพระสมุทรเจดีย์

5,586

4,233

6

กิ่งอําเภอบางเสาธง

5,796

4,728

7

เทศบาลตําบลแหลมฟ้าผ่า

1,596

1,339

8

เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์

132

120

9

เทศบาลตําบลบางเมือง

4,608

3,215

10 เทศบาลตําบลสําโรงใต้

4,002

3,235

11 เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ

1,042

732

12 เทศบาลเมืองลัดหลวง

3,882

3,119

13 เทศบาลเมืองพระประแดง

298

230

14 เทศบาลนครสมุทรปราการ

2,555

1,626

ร้ อยละของจํานวน
ประชากรในอําเภอ

END
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ตารางแสดงจํานวนประชาชนผู้มาจดทะเบียนของ จังหวัดสมุทรปราการ
(แบบ สย.ข้ อมูลพืน้ ฐานของประชาชนผู้ประสบปั ญหาสังคมและความยากจน ข้ อ 1)
ที่

จังหวัด

1

อําเภอเมืองสมุทรปราการ

2

ถิ่นที่อยูต่ รงกับที่จด
ทะเบียน(คน)

ถิ่นที่อยูไ่ ม่ตรงกับที่จด
ทะเบียน(คน)

รวม

4

6

10

อําเภอบางบ่อ

56

37

93

3

อําเภอบางพลี

108

2

110

4

อําเภอพระประแดง

50

61

111

5

อําเภอพระสมุทรเจดีย์

178

32

210

6

กิ่งอําเภอบางเสาธง

64

44

108

7

เทศบาลตําบลแหลมฟ้าผ่า

0

0

0

8

เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์

0

0

0

9

เทศบาลตําบลบางเมือง

6

0

6

10 เทศบาลตําบลสําโรงใต้

178

15

193

11 เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ

0

0

0

12 เทศบาลเมืองลัดหลวง

0

0

0

13 เทศบาลเมืองพระประแดง

0

0

0

14 เทศบาลนครสมุทรปราการ

26

0

26

670

197

867

รวม
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ตารางแสดงรายได้ / เดือน ของผู้จดทะเบียนคนจน
จังหวัดสมุทรปราการ
ที่

อําเภอ

น้ อยกว่า 500-1,000 1,001-2,000 2,001- 4,001
บาท
4,000 บาท บาท
500 บาท
บาท

รวม

อําเภอเมือง
สมุทรปราการ

6,648

254

816

4,301 14,350

26,369

2 อําเภอบางบ่อ

2,050

367

788

2,184 3,922

9,311

3 อําเภอบางพลี

1,385

90

360

2,052 8,298

12,185

369

51

174

657 2,022

3,273

5 อําเภอพระสมุทรเจดีย์

1,337

86

295

1,120 2,748

5,586

6 กิ่งอําเภอบางเสาธง

1,532

104

213

1,097 2,850

5,796

7

เทศบาลตําบลแหลม
ฟ้าผ่า

270

50

115

456

705

1,596

8

เทศบาลตําบลพระ
สมุทรเจดีย์

26

2

5

26

73

132

9 เทศบาลตําบลบางเมือง

1,225

54

166

742 2,421

4,608

1
เทศบาลตําบลสําโรงใต้
0

544

41

172

633 2,612

4,002

1 เทศบาลตําบลสําโรง
1 เหนือ

274

14

34

159

561

1,042

1
เทศบาลเมืองลัดหลวง
2

472

44

140

664 2,562

3,882

42

6

6

638

44

16,812

1,207

1

4 อําเภอพระประแดง

1 เทศบาลเมืองพระ
3 ประแดง
1 เทศบาลนคร
4 สมุทรปราการ
รวม

48

196

298

86

433 1,354

2,555

3,370

14,572 44,674

80,635
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ตารางแสดงจํานวนประชากรจําแนกตามปั ญหาของผู้ลงทะเบียน(แบบ สย.1-7)
ที่

ประเภทปั ญหา

1. ปั ญหาที่ดนิ ทํากิน {***แสดงแผนที่}

จํานวน (ปั ญหา) ร้ อยละ
32,587

24.49

166

0.12

2,946

2.21

24,053

18.07

5. ปั ญหาจากการถูกหลอกลวง {***แสดงแผนที่}

756

0.57

6. ปั ญหาหนี ้สินภาคประชาชน {***แสดงแผนที่}

40,987

30.80

7. ปั ญหาที่อยูอ่ าศัยของคนจน {***แสดงแผนที่}

17,258

12.97

8. ปั ญหาอื่น ๆ

14,326

10.77

133,079

100

2. ปั ญหาคนเร่ร่อน {***แสดงแผนที่}
3. ปั ญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย {***แสดงแผนที่}
4.

ปั ญหาการให้ ความช่วยเหลือนักเรี ยน/นักศึกษาให้ มีรายได้
จากอาชีพที่เหมาะสม {***แสดงแผนที่}

รวม
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ตารางแสดงอาชีพของประชาชนผู้มาลงทะเบียน
อาชีพ

ผู้มาลงทะเบียน (คน)

เกษตรกรรม

ร้ อยละ

31,547

42.49

ค้ าขาย

6,545

8.82

รับจ้ าง

24,160

32.54

872

1.17

ไม่มีอาชีพ

6,817

9.18

อาชีพอื่น ๆ

3,767

5.07

392

0.53

ข้ าราชการทหาร

9

0.01

ข้ าราชการตํารวจ

17

0.02

ข้ าราชการพลเรื อน

6

0.01

ข้ าราชการอื่น ๆ

22

0.03

ลูกจ้ าง

92

0.12

0

0.00

74,246

100

นักเรี ยน/นักศึกษา

กลุม่ อาชีพข้ าราชการ/ลูกจ้ าง
ข้ าราชการครู

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รวม

บทสรุ ป
จากการรวบรวมข้ อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ สามารถสรุป
ผลได้ วา่ จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรในพื ้นที่ จํานวน 1,058,117 คน มีคนจนจดทะเบียน จาก 5
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ ณ มิถนุ ายน 2549 รวม 107,919 คน ซึง่ อําเภอที่มีคนจนจดทะเบียนมากที่สดุ ได้ แก่
อําเภอเมือง มีประชากรรวม 87,419 คน แต่จดทะบียนคนจนถึง 44,436 คน คิดเป็ น 41.18%
รองลงมาได้ แก่ อําเภอบางพลี มีประชากรรวม 150,090 คน มีคนจนจดทะเบียนรวม 16,122 คน คิด
เป็ น 14.94% สําหรับสหกรณ์ที่จดทะเบียน มีคนจนจดทะเบียนจํานวน 6,040 คน คิดเป็ น 5.60 %
หากพิจารณาข้ อมูลดังกล่าว สามารถแบ่งปั ญหาตามความยากจนพบว่า ปั ญหาอันดับ 1 ได้ แก่
การมีหนี ้สินของภาคประชาชน โดยเฉพาะการเป็ นหนี ้นอกระบบ ถึง 54,304 คน คิดเป็ น 50.32%
อันดับ 2 ได้ แก่ปัญหาประชาชนขาดที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง จํานวน 41,470 คน คิดเป็ น 38.43%
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บทที่ 3 ขัน้ ตอนและกระบวนการสร้ างเครือข่ ายพันธมิตรแห่ งคุณค่ าของทีมวิจัยจังหวัด
สมุทรปราการ
ทีมวิจยั จังหวัดสมุทรปราการ มีขัน้ ตอนการดําเนินการดังนี ้
1. การศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ / องค์กรภาคประชาชน และเชิญ
ชวนผู้นําเข้ าร่วมโครงการ
2. การจัดเวทีประชุมเพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งแก่กลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
- ชี ้แจงกรอบแนวคิด ความสําคัญ ประโยชน์ของการสร้ างเครื อข่าย
- ร่วมกันวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
- กําหนดทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย
3. การจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การหนุนเสริ มการเชื่อมโยงเครื อข่าย
พันธมิตร การเสริมองค์ความรู้เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดกับกลุม่ /องค์กรภาคประชาชน รวมถึงการ
จัดทําแผนกลยุทธ์
4. การติดตามผลการดําเนินงานการเชื่อมโยงเครื อข่าย รวมถึงการให้ ข้อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะ โดยจะแสดงภาพรวมของการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในจังหวัดสมุทรปราการ
ดังรายละเอียดในภาพแสดงที่ 3.1
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ข้อมูลทุติยภูมิ

การพูดคุยทาง
โทรศัพท์

การเข้าพบปะกัน
กล่มผ้นาํ ในพื้นที่

-คัดเลือกเชิญชวนผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรภาค
ประชาชนเข้าร่ วมโครงการวิจยั
เริ่ มต้น

-การจัดเวทีเพือ่ สร้างความเข้าใจแก่ผนู้ าํ กลุ่ม/
องค์กรภาคประชาชน ในเรื่ อง
ความสําคัญและประโยชน์ของการเชื่อมโยง
เครื อข่าย
“กรอบแนวคิดและแนวทางการเชื่อมโยง
เครื อข่าย”

การสังเกตุการณ์
ในพื้นที่

เกิดการรวมตัวในลักษณะกลุ่มขึน้
1. กลุ่มเคหสถานพัฒนาความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย
2. กลุ่มพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
3. กลุ่มวิทยุชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์
4. กลุ่มสหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย์/กองทุน
หมู่บา้ น/กองทุนสังคม
5. กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านสวัสดิการ
6. กลุ่มรณรงค์การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตย
7. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

SWOT
Analysis

Open - Approach

การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่
- วิเคราะห์ ศกั ยภาพของกลุ่ม
- กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม

- มีปัญหาความขัดแย้งระดับ
บุคคลในกลุ่มผูน้ าํ

- จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อแก้ไขปั ญหาให้
สอดรับกับกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่
-- จัดเวทีประชุม/การหนุนเสริ มเพื่อหาแนวทาง
การเชื่อมโยงเครื อข่าย

ติดตามผลและ
การให้ขอ้ เสนอแนะ

เข้าพบผูบ้ ริ หารของจังหวัดสมุทรปราการ
-รับฟังคําแนะนําในการเชื่อมโยง
เครื อข่ายอย่างยัง่ ยืน

-ลงนามในพันธะสัญญา/
บันทึกข้อตกลงร่ วมกัน

-แต่งตั้งคณะกรรมการของ
แต่ละเครื อข่าย

-ทําความเข้าใจแก่สมาชิก
เครื อข่ายเกี่ยวกับรายละเอียด
ในพันธะสัญญา

ภาพที่ 3.1 แสดงภาพรวมของการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในจังหวัดสมุทรปราการ

เกิดเครือข่ ายขั้นต้ น 2 เครื อข่ายเครื อข่ายทางการเงิน
- เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจว.สป.
เกิดเครือข่ ายที่แท้ จริง 2 เครื อข่ายเครื อข่ายทางสังคม
- เครื อข่ายความร่ วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ
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แผนการดําเนินการของทีมวิจัยจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม
1. ทีมงานวิจยั จังหวัดสมุทรปราการ
เข้าร่ วมประชุม สรุ ป/สังเคราะห์
บทเรี ยนจากชุดโครงการวิจยั 9
จังหวัด
2. การร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
สําหรับทีมวิจยั /ผูเ้ กี่ยวข้อง
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
ชี้แจงและทําความเข้าใจกับ
ทีมวิจยั /ผูเ้ กี่ยวข้องในเรื่ อง
เป้ าหมายและขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจยั
2.2 มอบหมายภารกิจแก่ทีมงาน
เพื่อดําเนินงาน “การ
เชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่ม/
องค์กรประชาชนในพื้นที่
จังหวัด”
3. การศึกษาสถานการณ์และบทบาท
การดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/
องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการ
3.1 ทีมงานวิจยั ทําการติดต่อ
ประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้อง
เพื่อนัดหมายวัน เวลา สถานที่
ในการเข้าศึกษาข้อมูลในพื้นที่
เขตจังหวัดสมุทรปราการ
3.2 ทีมงานวิจยั ทําการศึกษา
สถานการณ์ในพื้นที่เพื่อ
รวบรวมข้อมูล
3.3 วิเคราะห์ แยกแยะจัด
หมวดหมู่ สังเคราะห์ขอ้ มูล

ระยะเวลา
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค.
.
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4. การตรวจสอบข้อมูลคนจนจด
ทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่
จังหวัด
5. การจัดทําร่ างรายงาน
ความก้าวหน้า
5.1 สรุ ปผลข้อมูลจากการศึกษา
ในด้านต่างๆ และจัดทํา
รายงานความก้าวหน้า 4
เดือนแรก ซึ่ งประกอบด้วย
 รายงานการศึกษา
สถานการณ์ และบทบาท
การดําเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในพื้นที่จงั หวัด
 รายงานข้อมูลคนจนจด
ทะเบียนของสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในพื้นที่จงั หวัด
 ผลการประสานความ
ร่ วมมือกับองค์กร/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
4 เดือนแรก จํานวน 10
ชุด พร้อมไฟล์ขอ้ มูล
รวมถึงรายงานการ
เงินงวดที่ 1 โดยจะส่ ง
ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 48
6. จัดเตรี ยมกําหนดการเพื่อทําการ
จัดเวทีสร้างความเข้าใจแก่ผนู้ าํ
กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน เรื่ อง
ความสําคัญ ประโยชน์และกรอบ
ทิศทางการดําเนินงานเชื่อมโยง
เครื อข่ายพันธมิตร รวมถึงเรื่ อง
กระบวนการวิจยั ตลอดระยะเวลา
1 ปี
- โดยมีกาํ หนดการในการจัดเวที
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สร้างความเข้าใจดังนี้
ทุกสัปดาห์ที่ 2 จัดเวทีระดับ
จังหวัดโดยเชิญกลุ่ม/องค์กร/
สหกรณ์ที่สนใจเข้าร่ วมประชุม
หารื อเรื่ องการสร้างเครื อข่าย
พันธมิตร
ทุกสัปดาห์ที่ 2 จัดเวทีระดับ
อําเภอในทุกอําเภอเพื่อหาจุดร่ วม
ในการสร้างเครื อข่ายพันธมิตร
ทุกสัปดาห์ที่ 2 จัดเวทีระดับ
อําเภอในทุกอําเภอเพื่อหาจุดร่ วม
ในการสร้างเครื อข่ายพันธมิตร

















สัปดาห์ที่ 2 จัดเวทีเครื อข่าย
พันธมิตรตามความต้องการของ
กลุ่ม/องค์กร



7. การจัดทํากรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรภาค
ประชาชน
7.1 กรอบแนวคิดและการจัดทํา
ทิศทางการดําเนิ นงานของ
กลุ่ม/องค์กรประชาชนซึ่ ง
ประกอบด้วย
 วิสัยทัศน์ใน 3 ปี แห่ง
อนาคต Vision,
Mission, Action, Goal,
Strategy)
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7.2 สรุ ปแนวคิดและแนวทาง
รวมทั้งแผนกลยุทธ์ เพื่อ
ร่ วมกันสร้างและสาน
ความสําเร็ จตามแผน
การดําเนินงานที่จดั ทําขึ้น
8. การสนับสนุนการสร้างพันธมิตร/
การเชื่อมโยงเครื อข่ายในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ
8.1 ประสานงานกับสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ ม.
เกษตรศาสตร์ เพื่อขอ
สนับสนุน การสร้าง
พันธมิตร / การเชื่อมโยง
เครื อข่าย
8.2 นัดหมายกับทีมงาน : ทีม
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มก. เพื่อเข้าไปช่วยเสริ มองค์
ความรู ้ในพื้นที่จงั หวัด
8.3 จัดเวทีเสริ มองค์ความรู้แก่
ผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรภาค
ประชาชนในพื้นที่
9. การร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั
ทีมประสานงานกลาง
9.1 ทีมวิจยั เข้าร่ วมประชุมการ
ร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ทีม
ประสานงานกลาง
10. นําเสนอผลงานวิจยั
10.1 นําเสนอรายงานฉบับ
สมบูรณ์เพื่อแสดงผลงานวิจยั แก่
สกว.โดยรายงานประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
สรุ ปผลการประสานความ
ร่ วมมือกับองค์กร/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน 6 เดือนหลัง
สรุ ปผลการจัดเวทีสร้างความ
เข้าใจระหว่างผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร
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ภาคประชาชนกลุ่ม/องค์กร
พร้อมไฟล์ขอ้ มูลจํานวน 1 ชุด
และรายงานการเงิน
พร้อมทั้งผลงานฉบับสมบูรณ์
จํานวน 2 ชุด พร้อมรายงาน
การเงินส่ ง จํานวน 5 ชุด โดยจะ
จัดส่ งหลังจากได้รับแจ้งการ
ประเมินคุณภาพจากสถาบันไม่
เกิน 30 วัน
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ตารางแสดงแผนดําเนินการของทีมวิจยั จังหวัดสมุทรปราการในช่ วงเดือน สิงหาคม 2548 – ธันวาคม 2548
ลําดับ
ที่
1.

2.

กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์/กลุม่ องค์กร
ประชาชนในพื ้นที่ 36 จังหวัด
- รับฟั งการบรรยายและทํา workshop
- นําเสนอผลงานการทํา workshop

ระยะเวลา
วันที่
25 -27
ส.ค.48

เข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการสําหรับทีม 28 ส.ค. 48
วิจยั /ผู้เกี่ยวข้ อง
30 ส.ค. 48
วิธีการ
31 ส.ค. 48
- รับฟั งการชี ้แจง
- ซักถามข้ อสงสัย
- ทําความรู้จกั กับทีมงานวิจยั และ
ผู้เกี่ยวข้ อง

ช่วงเวลา
8.00 –
16.30 น.

8.30 –
16.00

สถานที่

จํานวนผู้เข้ าร่วม /
กลุม่ เป้าหมาย

จุดมุง่ หมาย

ผลงานที่เกิดขึ ้น

อาคาร 50 ปี กลุม่ เป้าหมาย
ม.เกษตรศาสตร์ ทีมงานวิจยั จาก 36
จังหวัด

เพื่อสร้ างความเข้ าใจถึงวิธีปฏิบตั ิ 1. ผู้เข้ าร่วมประชุม มีความรู้
ในโครงการวิจยั “การพัฒนา
และเข้ าใจถึงวิธีการ
ขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัด ดําเนินการวิจยั
2.ผู้เข้ าร่วมประชุมมีแนวทาง
เพื่อลงมือปฏิบตั ิในพื ้นที่ได้
ชัดเจนยิ่งขึ ้น

สมุทรปราการ

1. เพื่อชี ้แจงถึงแนวคิดและ
แนวทางปฏิบตั ิในการทําวิจยั ตาม
โครงการ “การพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ในพื ้นที่จว.สป.”
2.เพื่อสร้ างความรู้และความ
เข้ าใจในบทบาทภาระหน้ าที่ของ
ตนเองและสามารถจัด
ตารางเวลา เพื่อเข้ าปฏิบตั ิงาน
ในพื ้นที่ได้ ตามเวลากําหนด

จํานวน 12 คน
จํานวน 12 คน
จํานวน 15 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ทีมงานวิจยั และ
ทีมงานของภาครัฐที่
เกี่ยวข้ อง

1. ทีมงานวิจยั มีความเข้ าใจ
ในวิธีการปฏิบตั ิงานใน
ทิศทางเดียวกัน
2. สามารถกําหนด
ตารางเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการร่วมกันได้
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3.

4.

ศึกษาข้ อมูลในพื ้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการ
วิธีการ
- สํารวจข้ อมูลในพื ้นที่ตําบล/อําเภอ
ต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ
- รับฟั งข้ อคิดเห็นจากกลุม่ ผู้นํา/องค์กร
ภาคประชาชน
- ศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
- แยกแยะข้ อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล
- ประมวลผลข้ อมูล
จัดเวทีระดับจังหวัด
วิธีการ
- ชี ้แจงรายละเอียดของโครงการวิจยั
“การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ”
- รับฟั งความคิดเห็น
- แบ่งกลุม่ ในการประชุม
- ระดมความคิด
- นําเสนอผลการระดมความคิด

12 ก.ย. 48
15 ก.ย. 48

9.00 –
15.00 น.
9.00 –
15.00 น.

19 ก.ย. 48
22 ก.ย. 48

9.00-15.00
น.
9.00-15.00
น.

สถานพักฟื น้ บาง
ปู
ห้ องประชุมโพธิ์
ทองสําโรงเหนือ

จํานวน 45 คน
จํานวน60 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชนในตําบล
บางปูเก่า และใหม่
ตําบลบางพลี,
กิ่งอ.บางเสาธง, อ.
เมือง,
อ.พระประแดง, อ.
บางบ่อ

1. เพื่อทําความรู้จกั กับแกนนําใน
พื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลต่างๆ
ที่จําเป็ นต้ องรู้ เพื่อการดําเนินการ
วิ จัย รวมถึ ง ศึ ก ษาสภาพปั ญ หา
ข อ ง ส ห ก ร ณ์ / ก ลุ่ ม / อ ง ค์ ก ร
ประชาชนต่ า งๆในพื น้ ที่ จัง หวัด
สมุทรปราการ
3. เพื่อรวบรวมข้ อมูลท◌◌ี ่ จะ
นํามาวิเคราะห์/สังเคราะห์ในการ
จัดทําวิจยั ต่อไป

- ได้ รับการต้ อนรับที่ดีและได้
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ที่จะ
นําไปใช้ ในการศึกษาและ
ทํางานวิจยั

ห้ องประชุม 1
ศาลากลาง
จังหวัด
สมุทรปราการ

จํานวน67 คน
จํานวน 81 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่ และ
องค์กรภาค
ประชาชน รวมถึง
ตัวแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ

1. เพื่อชี ้แจงรายละเอียดของ
โครงการวิจยั
2.สร้ างความคุ้นเคยกับหน่วยงาน
ภาครัฐและผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่ องค์กรภาค
ประชาชน
3.เพื่อขออนุญาตเข้ าทํางานวิจยั
ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ

1. ได้ รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่ ายเป็ นอย่างดี ส่งผลให้ การ
ติดต่อขอข้ อมูลในด้ านต่างๆ
สะดวกขึ ้น
2. ผลพวงจากการจัดเวที
ระดับจังหวัด ทําให้ มีผ้ นู ํา
กลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
กลุม่ องค์กรภาคประชาชน
ในพื ้นที่ให้ ความสนใจเข้ า
ร่วมโครงการ
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จัดเวทีสร้ าง 25 ก.ย. 48
ความเข้ าใจใน 29 ก.ย. 48
ระดับอําเภอ 4 ต.ค. 48

9.0015.00 น.
9.00–
15.00น.
9.00–
15.00น.

- วัดอโศกา
ราม
- ห้ อง
ประชุม
ตํารวจนํ ้า
- ห้ อง
ประชุม
มูลนิธิ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

1. เพื่อชี ้แจงความสําคัญ
และประโยชน์ของการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
จํานวน 94 คน
2. เพื่อชี ้แจงกรอบแนวคิด
กลุม่ เป้าหมาย
และทิศทางการเชื่อมโยง
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค เครื อข่าย
ประชาชนกลุม่ และ 3. เพื่อรับฟั งความคิดเห็น
องค์กรภาค
จากผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชน
ประชาชนกลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชน
4. เพื่อหาจุดร่วมในการ
สร้ างเครื อข่ายพันธมิตร

จํานวน 77 คน
จํานวน 106 คน

1. ได้ รับความสนใจจากผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ และองค์กร
ภาคประชาชนมาก ซึง่ ได้ แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ดําเนินงาน
2. ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนที่มาร่วมประชุมได้ เสนอให้ ทกุ คนมอง
ภาพรวม โดยหยิบยกปั ญหาภายในชุมชนและยุทธศาสตร์ ของจังหวัด
สมุทรปราการ มาร่วมพิจารณาในการเชื่อมโยงเครื อข่าย ซึง่ จะทําให้ เกิด
การช่วยเหลือเกื ้อกูลต่อกันอย่างครบวงจร และพร้ อมใจกันจัดตังกลุ
้ ม่ ขึ ้น
รวม 7 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุม่ พัฒนาความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย
2. กลุม่ พัฒนาสิ่งแวดล้ อม
3. กลุม่ วิทยุชมุ ชนเพื่อการประชาสัมพันธ์
4. กลุม่ สหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย์/กองทุนหมูบ่ ้ าน/กองทุนสังคม
5. กลุม่ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสวัสดิการ
6. กลุม่ รณรงค์การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้ างความ
เข้ มแข็งของประชาธิปไตย
7. กลุม่ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
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6.

จัดเวทีประชุมระดับจังหวัด
เพื่อวิเคราะห์ ศักยภาพของกลุม่
SWOT Analysis
ปัจจัยภายใน
- จุดแข็ง
ของแต่ละกลุ่ม
- จุดอ่อน
ปัจจัยภายนอก
- โอกาส
- อุปสรรค แต่ละกลุ่ม
วิธีการ
- บรรยายหลักการ
- ระดมความคิด
- ประชุมภายในกลุม่
- อภิปรายรับฟั งความคิดเห็น
- ประมวล และสรุปผลในการประชุมแต่
ละครัง้

8 ต.ค.
48
11 ต.ค.
48
18 ต.ค.
48
26 ต.ค.
48
30 ต.ค.
48

9.00-15.00น.
9.00-15.00น.
9.00-15.00น.
9.00-15.00น.
9.00-15.00น.

ห้ องประชุม
มูลนิธิพฒ
ั นา
คุณภาพชีวิต

จํานวน 51 คน
จํานวน 93 คน
จํานวน 85 คน
จํานวน 35 คน
จํานวน 93 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่ และ
องค์กรภาค
ประชาชน

1.เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของแต่ละ
กลุม่ ว่ามีจดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ ้นในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
รวมถึงการหาแนวทางป้องกัน
ปั ญหาและอุปสรรคไว้ ลว่ งหน้ า

1.สามารถวิเคราะห์
ศักยภาพของกลุม่ ได้
สําเร็จ โดยรายละเอียด
จะนําเสนอในรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ตอ่ ไป
2. สามารถรวบรวม
ข้ อมูลได้ แต่ขาดความ
สมบูรณ์ เนื่องจากข้ อมูล
ส่วนใหญ่ที่ได้ รับเป็ น
ข้ อมูลดิบ ยังไม่มีการ
จัดทําเป็ นข้ อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
นําไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ทํา
ให้ ต้องใช้ เวลาในการ
รวบรวมข้ อเท็จจริงมา
ประกอบการวิเคราะห์
ใหม่
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จัดเวทีระดับจังหวัด
- เพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพ
ของกลุม่ /องค์กรภาคประชาชนให้
เข้ มแข็งยิ่งขึ ้น

8 พ.ย. 48
15 พ.ย. 48
21 พ.ย. 48
3 ธ.ค. 48
8 ธ.ค. 48

9.00 – 15.00 น.
9.00 – 15.00 น.
9.00 – 15.00 น.
9.00 – 15.00 น.
9.00 – 15.00 น.

ห้ องประชุมศาลากลาง
จังหวัดสมุทรปราการ

จํานวน 81คน
จํานวน 87 คน
จํานวน 87 คน
จํานวน 13 คน
จํานวน 45 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่ และ
องค์กรภาค
ประชาชน

เพื่อหาแนวทางแก้ ไข
จุดอ่อนของแต่ละ
กลุม่ และหาทางเสริม
จุดแข็งของแต่ละ
กลุม่

1. ได้ แนวทางแก้ ไขจุดอ่อนและ
แนวทางเสริมจุดแข็งของทุกกลุม่ โดย
รายละเอียดจะนําเสนอในรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ตอ่ ไป
2. อุปสรรคที่พบในการหาแนว
ทางแก้ ไข พบว่า ผู้นํากลุม่ /องค์กร
ภาคประชาชนกลุม่ /องค์ภาค
ประชาชนมักหาทางออกด้ วยการโยน
ภาระในการแก้ ไขให้ แก่ภาครัฐ แทนที่
จะ พยายามใช้ แนวคิด “การพึง่ พิง
ตนเอง” เป็ นหลัก จึงต้ องใช้ เวลาใน
การชี ้แจง ทําความเข้ าใจค่อนข้ างมาก

แผนการดําเนินงาน (ระหว่ าง มกราคม 2549 – สิงหาคม 2549) ของทีมวิจัยจังหวัดสมุทรปราการ
วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ/วิธีการ

3 ม.ค. 49  จัดเวทีระดับจังหวัด
(9.00-15.00 วิธีการ
น.)
- เสริมองค์ความรู้ที่สอดรับกับปั ญหาของกลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
ในแต่ละพื ้นที่
- ทําความเข้ าใจแก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชน เพื่อลดปั ญหาความขัดแย้ ง โดยใช้ หลักการ “แสวงจุดร่วม
สงวนจุดต่าง”
ประชุมกลุม่ ย่อยเพื่อหาแนวทางประสานสัมพันธ์การทํางานของกลุม่
ต่อไป

สถานที่

กลุม่ เป้าหมาย

ห้ องประชุม 1
75 คน
ศาลา
กลุม่ เป้าหมาย
กลางจว.สป. ผู้นํากลุม่ /
องค์กรภาค
ประชาชน
จาก 4 อําเภอ
1 กิ่งอําเภอ

5 ม.ค. 49  จัดเวทีระดับจังหวัด
ห้ องประชุม
(9.00-15.00 เพื่อหาแนวทางสมานฉันท์ระหว่างผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ ตํารวจนํ ้า
น.)
วิธีการ
- ประชุมกลุม่ เพื่อหาทางทําความเข้ าใจต่อกัน โดยใช้ หลัก win : win
- ให้ ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ /องค์กรภาคประชาชนคํานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้
10 ม.ค. 49  จัดเวทีระดับตําบลในเขต กิ่งอ.บางเสาธง และอ.บางพลี
วัดบางตําหรุ
(9.00-15.00 วิธีการ
น.)
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวางกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย
พันธมิตร
- แบ่งกลุม่ เพื่อระดมสมอง
- สรุปผลและรายงานผล

48 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์
ภาคประชาชน
จาก 4 อําเภอ 1
กิ่งอําเภอ

ผลที่จะเกิดขึ ้น
- ในช่วงสิ ้นเดือนธ.ค. 48 ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน ติด
ภารกิจค่อนข้ างมาก เนื่องจากรับภาระหน้ าที่หลายด้ าน ทําให้
ทีมวิจยั ขาดความต่อเนื่องในการพบปะระหว่างกลุม่ ผู้นํากลุม่ /
องค์กรภาคประชาชน ทีมวิจยั ได้ ทราบข่าวว่ามีความขัดแย้ ง
ระหว่างกลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกันอยูบ่ อ่ ยครัง้ เนื่องจากไม่
ไว้ วางใจกันในเรื่ องผลประโยชน์ จึงขาดความจริงใจต่อกัน
และเมื่อมาเข้ าร่วมประชุมได้ นําปั ญหาส่วนตัวมาเกี่ยวพัน จึง
ส่งผลให้ เกิดบรรยากาศที่ไม่เอื ้ออํานวยต่อการประชุม
- ทีมวิจยั จึงได้ จดั เสริมความรู้เพื่อลดปั ญหาความขัดแย้ ง
ระหว่างกัน และสามารถคลี่คลายปั ญหาความขัดแย้ งได้
ได้ ข้อสรุปว่าผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชนจําทํางานร่วมกันต่อไป แต่ขอให้ แยกจัดเวทีระหว่าง
สหกรณ์ที่จดทะเบียนกับผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนใน
ช่วงเวลาหนึง่ เพื่อหาความชัดเจนในการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ต่อไปในอนาคต

56 คน
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ /องค์กรภาคประชาชนมี
กลุม่ เป้าหมาย
ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย และจะ
ผู้นํากลุม่ /องค์กร
หาทางปรึกษาหารื อระหว่างกัน เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปต่อไป
ภาคประชาชน
จากกิ่งอ.บางเสา
ธง และอ.บาง
พลี

37
หมาย
เหตุ

38
24 ม.ค. 49  จัดเวทีระดับตําบลในเขต อ.บางบ่อ อ.เมือง และอ.พระสมุทรเจดีย์
(9.00-15.00 วิธีการ
น.)
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวางกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย
พันธมิตร
- แบ่งกลุม่ เพื่อระดมสมอง
- สรุปผลและรายงานผล

วัดอโศกา
ราม

7 ก.พ. 49
 จัดเวทีระดับจังหวัด
(9.00-15.00 น.) วิธีการ
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อข้ อสรุปเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครื อข่าย
พันธมิตร
- แบ่งกลุม่ เพื่อระดมสมอง
- สรุปผลและรายงานผล

ห้ องประชุม
ศาลากลาง
จังหวัด
สมุทรปราก
าร

14 ก.พ. 49  จัดเวทีระดับจังหวัดแก่กลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อจัดทําแผนแม่บท
(กําหนดวิสยั ทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายการดําเนินงานของเครื อข่าย)

จวนผู้วา่
จว.สป.

ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ /องค์กรภาค
กลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนมีความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค เชื่อมโยงเครื อข่าย และจะหาทางปรึกษาหารื อ
ประชาชนจากเขต อ.
ระหว่างกัน เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปต่อไป
41 คน

บางบ่อ อ.เมือง
และอ.พระสมุทรเจดีย์

153 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์ภาค
ประชาชน จาก 4
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ

57 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์ภาค
ประชาชน จาก 4
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ

ได้ ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่
แท้ จริง 1 เครื อข่าย ได้ แก่ เครื อข่ายทางสังคม

ได้ ข้อสรุปเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ ของเครื อข่ายทาง
สังคม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เครื อข่ ายทางสังคม
วิ สยั ทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่วมมือที่ยงั่ ยืน
โดยมุง่ เน้ นการมีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาของ
ชุมชน ตามยุทธศาสตร์ ของจังหวัดสมุทรปราการ
รวมถึงการขยายเครื อข่ายให้ ครอบคลุมในทุกพื ้นที่
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่
ประชาชนของชุมชนในทุกพื ้นที่

39
28 ก.พ. 49  จัดเวทีระดับจังหวัดแก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- ประชุมระดมความคิดเพื่อแต่งตังคณะกรรมการเครื
้
อข่ายทาง
สังคม
- ซักถาม ข้ อสงสัย
- แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
7 มี.ค. 49
 จัดเวทีระดับจังหวัด แก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับกลยุทธ์ การ
ขับเคลื่อนเครื อข่ายทางสังคม
- บรรยายความรู้เรื่ อง “กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเครื อข่ายทางสังคม”
- ชมสื่อวิดีทศั น์ เรื่ อง “การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเซมาอึลอุนดง
ของประเทศเกาหลี”
- ประชุมกลุม่ - สรุปผลและรายงานผล
14 มีค. 49
 จัดเวทีระดับจังหวัด แก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับ “หลักการ
คุณค่า ขบวนการสหกรณ์” แก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ /
องค์กรภาคประชาชนตามโครงการนําร่อง/บ้ านมัน่ คงชุมชนนางนวลร่วมพัฒนา
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนมีความรู้และ
เข้ าใจ หลักการ คุณค่า ขบวนการสหกรณ์และสามารถนําความรู้ไปสร้ างชุมชน
ดังกล่าว ให้ เรี ยนรู้และเติบโตบนวิถีทางสหกรณ์ได้ สําเร็จต่อไป
- ซักถามข้ อสงสัย

จวนผู้วา่
กทม.

จวนผู้วา่
กทม.

วัดตําหรุ

51 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์ภาค
ประชาชน จาก 4
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ

53 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์ภาค
ประชาชน จาก 4
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ

25 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์ภาค
ประชาชน ตาม
โครงการนําร่ อง บ้ าน
มัน่ คงชุมชนนางนวล
ร่วมพัฒนา

ได้ ข้อสรุปเกี่ยวกับ
1. คณะกรรมการเครื อข่ายทางสังคม ซึง่
ประกอบด้ วย “รายชื่อ 15 คน”
2. ร่วมลงนามในพันธะสัญญาข้ อตกลงร่วมกัน

ผู้เข้ าร่วมประชุม มีความรู้ และเข้ าใจ เกี่ยวกับ กล
ยุทธ์การขับเคลื่อนเครื อข่ายทางสังคม

ผู้เข้ าร่วมประชุม มีความรู้และความเข้ าใจ
“หลักการ คุณค่า ขบวนการสหกรณ์”

40
28 มี.ค. 49  จัดเวทีระดับตําบล แก่ผ้ นู ําและสมาชิกเครื อข่ายทางสังคม
(9.00-12.00 น.) วิธีการ
Pre-test ทดสอบความรู้เรื่ อง “หลักการ คุณค่า ขบวนการสหกรณ์”
Post-test ทดสอบความรู้เรื่ อง “หลักการ คุณค่า ขบวนการสหกรณ์”

วัดตําหรุ

4 เม.ย. 49  จัดเวทีระดับตําบล แก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
(9.00-16.00 น.) วิธีการ
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย แก่กลุม่
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
- ประชุมกลุม่ ย่อย

จวนผู้วา่

19 เม.ย. 49  จัดประชุมแก่ผ้ นู ําและสมาชิกเครื อข่ายทางสังคม
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- เพื่อหาข้ อตกลงร่วมกันในการเข้ าไปมีสว่ นร่วมทํากิจกรรมเพื่อสังคมตาม
โครงการ”ชมรมคนรักษ์ ชมุ ชนและสิง่ แวดล้ อม”
- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้ อม พื ้นที่ป่าชายเลนในจังหวัด
สมุทรปราการ
- เพื่อทําแนวกําแพงไม้ ลวก ป้องกันชายฝั่ งพังทลาย
-

วัดตําหรุ

125 คน

ผู้เข้ าร่วมประชุมมีความรู้เพิ่มขึ ้น

กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นําและสมาชิก
เครื อข่ายทางสังคม

44 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนจว.สป.

ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ นดั หมายผู้นํากลุม่ วิสาหกิจจาก
ตําบลต่างๆเพื่อจะปรึกษาหารื อถึงความเป็ นไปได้
ในการเชื่อมโยงเครื อข่าย

109 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นําและสมาชิก
เครื อข่ายทางสังคม

- คณะกรรมการมีมติเห็นชอบที่จะเข้ าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ”ชมรมคนรักษ์ ชมุ ชนและสิง่ แวดล้ อม”
- ได้ พื ้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ ้น
4 ไร่
- ได้ แนวกันนํ
้ ้ารอบชายฝั่ งทะเลเพิ่มขึ ้น ความยาว
6 กม.

41
25 เม.ย. 49  จัดเวทีระดับตําบล แก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
(9.00-12.00 น.) วิธีการ
- บรรยายความรู้เรื่ องหลักการ คุณค่า ขบวนการสหกรณ์แก่
เพื่อขยายผลแก่ 3 ชุมชน ได้ แก่
* ชุมชนบ้ านไร่ สุเหร่า
* โครงการบ้ านมัน่ คงชุมชนคลองกันยา
* โครงการบ้ านมัน่ คงชุมชนราชาเทวะ
2 พ.ค. 49
 จัดเวทีระดับจังหวัด แก่กลุม่ สหกรณที่จดทะเบียน
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงาน
และเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
- บรรยายเหตุผลและความจําเป็ น รวมถึงประโยชน์ที่ต้องสร้ าง
เครื อข่ายพันธมิตรทางคุณค่าให้ เกิดขึ ้น
- ตอบข้ อซักถาม ข้ อข้ องใจ
- แบ่งกลุม่ ระดมความคิดเพื่อ “วางกรอบทิศทางการดําเนินงาน
เชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร”
9 พ.ค. 49
 จัดเวทีระดับจังหวัด แก่กลุม่ lสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อวางกรอบทิศทาง
(9.00-14.00 น.)
การดําเนินงานเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
วิธีการ
- บรรยายหลักการเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์
การขับเคลื่อนเครื อข่าย
- แบ่งกลุม่ เพื่อระดมแนวคิดและฝึ กปฏิบตั ิ

วัดตําหรุ

ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนใน 3 ชุมชน มี
กลุม่ เป้าหมาย
ความรู้และเข้ าใจ “หลักการ คุณค่า ขบวนการ
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค สหกรณ์ ”
115 คน

ประชาชน ตาม
โครงการนําร่ องบ้ าน
มัน่ คงชุมชนนางนวล
ร่ วมพัฒนา

- สหกรณ์ที่จดทะเบียนยังไม่สามารถสรุปผลการ
ห้ องประชุม
45 คน
เชื่อมโยงเครื อข่ายได้ เนื่องจากผู้นําสหกรณ์ที่จด
ศาลากลาง กลุม่ เป้าหมาย
ผู
้
น
ํ
า
กลุ
ม
่
สหกรณ์
ท
จ
่
ี
ด
ทะเบียนอ้ างว่าการเชื่อมโยงเครื อข่ายทางคุณค่า
1
ทะเบียน
ซึง่ เน้ นความร่วมมือระหว่างกันในระยะยาว
แนวโน้ มจะเกิดอุปสรรคได้ เพราะไม่สามารถลา
มาร่วมประชุมกันได้ บอ่ ยครัง้

จวนผู้วา่

- ผู้นําสหกรณ์ที่จดทะเบียนมีความรู้ และความ
กลุม่ เป้าหมาย
เข้ าใจ เกี่ยวกับการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ผู้นํากลุม่ สหกรณ์ที่จด เป้าหมาย และกลยุทธ์ การขับเคลื่อนเครื อข่ายทาง
ทะเบียน
คุณค่า
- แต่ยงั ไม่สามารถได้ ข้อสรุปของการเชื่อมโยง
เครื อข่ายระหว่างกันได้
41 คน

42
23 พ.ค. 49  จัดเวทีระดับจังหวัด แก่กลุม่ lสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อวางกรอบทิศทาง
(9.00-14.00 น.)
การดําเนินงานเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรทางคุณค่า (ต่อ)
วิธีการ
- เชิญผู้นําสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นมาถ่ายทอดประสบการณ์เรื่ องการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
- ซักถาม และไขข้ อข้ องใจ
3 มิ.ย. 49
 จัดเวทีระดับจังหวัด แก่กลุม่ lสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อวางกรอบทิศทาง
(9.00-14.00 น.)
ดําเนินงานเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรทางคุณค่า (ต่อ)
วิธีการ
- ประชุมกลุม่ เพื่อหาข้ อสรุปเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครื อข่าย

- ผู้นําสหกรณ์มีความรู้ และมีมมุ มองที่กว้ างขวาง
เกี่ยวกับวิธีการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรที่
ผู้นํากลุม่ สหกรณ์ที่จด ประสบความสําเร็จ

ห้ องประชุม
37 คน
กลุม่ เป้าหมาย
1
ทะเบียน

จวนผู้วา่
จว.สป.

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
กลุม่ เป้าหมาย
เกิดเครื อข่ายพันธมิตรขันต้
้ น ขึ ้น 1 เครื อข่าย ได้ แก่
ผู้นํากลุม่ สหกรณ์ที่จด เครื อข่ายทางการเงิน
41 คน

ทะเบียน

6 มิ.ย. 49
จัดเวทีระดับจังหวัด แก่ผ้ นู ํากลุม่ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- ประชุมกลุม่ เพื่อหาข้ อสรุปเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครื อข่าย

จวนผู้วา่
จว.สป.

13 มิ.ย. 49  จัดเวทีระดับจังหวัด แก่ผ้ นู ําเครื อข่ายทางการเงิน เพื่อวางกรอบทิศทางการ
(9.00-14.00 น.)
ดําเนินงานของเครื อข่ายพันธมิตร
วิธีการ
- ประชุมกลุม่ เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของเครื อข่ายและจัดทํา
แผนกลยุทธ์ (วิสยั ทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย / กลยุทธ์ และ
แผนงานการขับเคลื่อนเครื อข่าย)

จวนผู้วา่
จว.สป.

52 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนจว.สป.

37 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นําเครื อข่ายทาง
การเงิน

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
เกิดเครื อข่ายพันธมิตรขันต้
้ น ขึ ้น 1 เครื อข่าย ได้ แก่
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
- สามารถกําหนดวิสยั ทัศน์ของเครื อข่ายทาง
การเงิน
วิสัยทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่วมมือที่ยงั่ ยืน
มุง่ เน้ นการเชื่อมโยงธุรกิจและเพิ่มคุณค่าทาง
การเงินรวมถึงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่สมาชิกเครื อข่าย

43
27 มิ.ย. 49  จัดเวทีระดับจังหวัด แก่ผ้ นู ําเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
(9.00-14.00 น.)
เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
วิธีการ
- ประชุมกลุม่ เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของเครื อข่ายและจัดทําแผนกลยุทธ์
(วิสยั ทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย / กลยุทธ์ และแผนงานการขับเคลื่อนเครื อข่าย)

ห้ องประชุม
41 คน
ศาลากลาง กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นําเครื อข่าย
1

4 ก.ค. 49
 จัดเวทีระดับจังหวัด แก่กลุม่ สหกรณ์ที่จดทะเบียน และสหกรณ์ภาคประชาชน จวนผู้วา่
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
จว.สป.
- ประชุมกลุม่ เพื่อหาแนวทางและความเป็ นไปได้ ในการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ระหว่างกัน
11 ก.ค. 49  จัดเวทีระดับจังหวัด แก่ผ้ นู ําเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
ห้ องประชุม
(9.00-14.00 น.)
1
เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
วิธีการ
- ประชุมกลุม่ และระดมความคิด เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของเครื อข่ายและ
จัดทําแผนกลยุทธ์ (วิสยั ทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย / กลยุทธ์ และแผนงานการ
ขับเคลื่อนเครื อข่าย)

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
- สามารถกําหนดวิสยั ทัศน์ของเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
วิสาหกิจ
วิ สยั ทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่วมมือที่ยงั่ ยืน
ชุมชนจว.สป.
มุง่ เน้ นการส่งเสริมอาชีพและการสร้ างงานให้ แก่
ประชาชนในชุมชน โดยยึดแนวคิดพึง่ พิงตนเองเป็ น
สําคัญ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการแก่ผ้ นู ําชุมชน
ได้ ข้อสรุปดังนี ้
61 คน
กลุม่ เป้าหมาย
เกิดเครื อข่ายพันธมิตรที่แท้ จริงขึ ้น 1 เครื อข่าย
ผู้นํากลุม่ สหกรณ์ที่จด ได้ แก่เครื อข่ายความร่ วมมือทางธุรกิจและ
ทะเบียน และสหกรณ์
วิทยาการ”
ภาคประชาชน

39 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นําเครื อข่ายความ
ร่วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
- สามารถกําหนดวิสยั ทัศน์ของเครื อข่ายความ
ร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
วิสัยทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่วมมือระหว่าง
เครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการและ
เครื อข่ายกลุม่ อาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ โดย
มุง่ เน้ นการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มทาง
ธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่สมาชิก
เครื อข่าย

44
12 ก.ค. 49  จัดเวทีระดับจังหวัด ให้ แก่ผ้ นู ําทัง้ 3 เครื อข่าย ได้ แก่
(9.00-17.00 น.)
- เครื อข่ายทางการเงิน
- เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
- เครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
วิธีการ
 ประชุมกลุม่ และระดมความคิดพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ให้ เสร็จสมบูรณ์ ต่อจาก
การประชุมครัง้ ก่อน

13 ก.ค. 49  จัดเวทีประชุมระดับจังหวัด แก่ผ้ นู ําเครื อข่ายพันธมิตร รวม 4 เครื อข่าย
(9.00-14.00 น.) ได้ แก่
- เครื อข่ายทางการเงิน
- เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
- เครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
- เครื อข่ายทางสังคม
วิธีการ
- ผู้นําของแต่ละเครื อข่ายลงลายมือชื่อ ในบันทึกข้ อตกลงร่วม/พันธะสัญญา
ข้ อตกลงร่วมกันต่อผู้วา่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการและสื่อมวลชน
- ผู้นําของแต่ละเครื อข่ายรายงานรายละเอียดในพันธะสัญญาต่อหน้ าผู้วา่
ราชการจังหวัดสมุทรปราการ และสื่อมวลชนถ่ายภาพร่วมกันเป็ นที่ระลึก

91 คน
ห้ องประชุม
กลุม่ เป้าหมาย
1

ผู้นําทัง้ 3 เครื อข่าย
ได้ แก่
- เครื อข่ายทาง
การเงิน
- เครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ
- เครื อข่ายความ
ร่ วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ
187 คน
ห้ องประชุม
กลุม่ เป้าหมาย
1
ผู้นําเครื อข่าย
พันธมิตร รวม 4
เครื อข่าย
ได้ แก่ เครื อข่ายทาง
การเงิน
เครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ
เครื อข่ายความ
ร่ วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ เครื อข่าย
ทางสังคม

- สามารถจัดทําแผนกลยุทธ์สําเร็จทัง้ 3 เครื อข่าย

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
- ได้ พนั ธะสัญญาและข้ อตกลงร่วมกัน เพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ ให้ แก่เครื อข่ายทัง้ 4 เครื อข่าย
หมายเหตุ : สําหรับพันธะสัญญาลงนามร่วมกัน
ซึง่ ได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก

45
21 ก.ค. 49  จัดการประชุมแก่ผ้ นู ําเครื อข่ายทัง้ 4
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
 เข้ าพบและปรึกษาหารื อกับผู้บริ หารจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้วา่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ(ดร.สุขมุ รัฏฐ์ สาริบตุ ร)
- นายกเหล่ากาชาด (ดร.อนงค์วิชญา สาริ บตุ ร)
- สมาชิกวุฒิสภา (คุณจรูญ ยังประภากร)
 หัวหน้ าทีมวิจยั รายงานสรุปผลการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใน
พื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ
 นําคณะผู้นําเครื อข่ายทัง้ 4 เข้ าพบเพื่อขอคําแนะนําในการสร้ างความ
เข้ มแข็งของเครื อข่ายอย่างยัง่ ยืนต่อไป
31 ก.ค. 49  จัดเวทีประชุม แก่ผ้ นู ําเครื อข่ายทัง้ 4
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- เพื่อรับฟั งการบรรยาย เรื่ อง“ประสบการณ์ของผู้นําเครื อข่ายในชุมชน
จังหวัดหนองบัวลําภู” (ดร.อนงค์วิชญา สาริบตุ ร ให้ เกียรติเป็ น
วิทยากร)
15 ส.ค. 49  จัดประชุมกลุม่ ย่อยเพื่อติดตามผลตามพันธะสัญญา โดยเชิญผู้นําทัง้
(9.00-14.00 น.)
4 เครื อข่ายมาเข้ าร่วมประชุม
วิธีการ
- ผู้นําแต่ละเครื อข่ายรายงานความคืบหน้ า

ห้ อง
ประชุม
ฟาร์ ม
จระเข้

จวนผู้วา่

57 คน
กลุม่ เป้าหมาย

ผู้นําเครื อข่าย
ทัง้ 4

กลุม่ เป้าหมาย

ผู้นําเครื อข่าย
ทัง้ 4

จวนผู้วา่

- ได้ รับข้ อคิด และแนวทางการสร้ างความเข้ มแข็งของ
เครื อข่ายอย่างยัง่ ยืน

15 คน
กลุม่ เป้าหมาย

ผู้นําเครื อข่าย
ทัง้ 4

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
 ผู้นําเครื อข่ายได้ รับแนวคิดและประสบการณ์ในการ
สร้ างเครื อข่ายให้ สําเร็จ ในมุมมองที่กว้ างขวางยิ่งขึ ้น

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
 ผู้นําเครื อข่ายทัง้ 4 ได้ จดั ประชุมแก่สมาชิกเครื อข่าย
เพื่อหาแนวทางประสานงานตามแผนงานแต่ละ
ด้ านไปบ้ างแล้ ว
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บทที่ 4 เครื อข่ ายที่เกิดขึน้
4.1 ข้ อสรุ ปจํานวน/รู ปแบบของเครื อข่ ายที่เป็ นผลงานของทีมวิจัย
จากการดําเนินงานของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการที่ผา่ นมา สามารถเชื่อมโยงเครื อข่าย
ได้ สําเร็ จ รวม 4 เครื อข่าย ได้ แก่
1.1 เครื อข่ายทางการเงิน
1.2 เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
1.3 เครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
1.4 เครื อข่ายทางสังคม
สําหรับรูปแบบของเครื อข่ายที่เป็ นผลงานของทีมวิจยั สามารถแสดงได้ ดงั ภาพที่ 4.1.1 – 4.1.4
ดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 4.1.1 แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ ายทางการเงิน
รับฝาก

สอ.โรงพยาบาล
สมุทรปราการ

รับฝาก
สอ.ม.หัวเฉี ยวเฉลิม
พระเกียรติ จก.

สอ.ไทยคลินิโปร จก.
รับฝาก

สอ.ตํารวจนํ้า
จก.

แม่ข่าย = สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนเอ็น เอช เค สปริ ง จํากัด

สอ.พนักงานในเครื อสหยูเนี่ยน
เขตบางปู จก.

รับฝาก
สอ.ไทยยาซากิและในเครื อข่าย จก.

รับฝาก
สอ.พัตราภรณ์ไทยการย้อม
จก.
รับฝาก

CEO

คําอธิบาย

รับฝาก

รับฝาก
สอ.สยามเคมีคอลอินดัสทรี จก.
สอ.ไทยเกรี ยง

ทีมงานวิจยั

รับฝาก

สกจ

นายกเหล่า
กาชาดจว.สป.

ความร่ วมมือระหว่างพันธมิตรหนุนเสริ ม = เพื่อเสริ มภูมิปัญญาแก่ผนู้ าํ เครื อข่าย โดยการให้บริ การทางการศึกษา และการหนุนเสริ มด้านทรัพยากรต่างๆ
ความร่ วมมือระหว่างเครื อข่าย = เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวติ ที่ดีแก่สมาชิก โดยการปรับปรุ งสวัสดิการของสหกรณ์อย่างครอบคลุม
พ◌ื◌่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริ หารจัดการธรกิจการเงินแก่ผน้ าํ เครื อข่าย โดยการให้บริ การทางการศึกษา
ความร่ วมมือระหว่างเครื อข่าย = เพื่อการลดต้นทุนในการดําเนินงาน โดยเป็ นศูนย์กลางในการระดมทุนเพื่อการรับฝากและขยายผลการเชื่อมโยงธุรกิจให้ครอบคลุม
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ภาพที่ 4.1.2 แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

วิสาหกิจชุมชนโพธิ์ทองโปรดักส์
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรี
บางปูใหม่

กลุ่มนาคพิรุณ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงเรี ยน
มนตเสรี บา้ นคุณย่า

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
แม่ข่าย = วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ช่อทิพย์

ศูนย์วทิ ยุชุมชนบางบ่อ
กลุ่มพัฒนาการแปรรู ปสิ นค้าเกษตร

ทีมงานวิจยั

คําอธิบาย

เทศมนตรี ตาํ บล
่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมอนฟักทอง

CEO

กรมส่ งเสริ ม
วิสาหกิจชุมชนจวสป.

สถาบันพัฒนาฝี มือ
แรงงานภาค 1

สถาบันฝึ ก
ิ ี ั ั

อบต.

ความร่ วมมือระหว่างพันธมิตรหนุนเสริ ม = เพื่อเสริ มภูมิปัญญาแก่ผนู้ าํ เครื อข่าย โดยการให้บริ การทางการศึกษา และการหนุนเสริ มด้านทรัพยากรต่างๆ
ความร่ วมมือระหว่างเครื อข่าย = เพื่อการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจ โดยเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมสิ นค้าเพื่อการจัดส่ งและจัดจําหน่าย
เพิ่มการสร้างงานและการเพิ่มรายได้ โดยการส่ งเสริ มอาชีพ
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ภาพที่ 4.1.3 แสดงการเชื่อมโยงเครื อข่ ายความร่ วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
สหกรณ์นิคม 1 แห่ง

กลุ่มสตรี สหกรณ์พฒั นา
อาชีพบางเสาธงนอก

กลุ่มสตรี ชลเทพ-นิลุบล

สหกรณ์การเกษตร 4 แห่ง
สหกรณ์ประมง 1 แห่ง

กลุ่มสตรี บา้ นหัวป่ า
กลุ่มเครื่ องหนังธรรมรงค์รักษ์

สหกรณ์ออมทรัพย์
81 แห่ง

เครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ
แม่ขา่ ย = สหกรณ์การเกษตรบางพลี จก.

กล่มสตรี สคน.สําโรงเหนือ

กล่มเกษตรรวมพลัง
เครื อข่ายกลุม่ อาชีพ จว.สป.
แม่ขา่ ย=กลุ่มสตรี สหกรณ์บางปู

กลุ่มสตรี สหกรณ์บางสําราญ

สหกรณ์ร้านค้า 3 แห่ง

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 20
แห่ง

สหกรณ์บริ การ 17 แห่ง

กล่มแม่บา้ นเกษตรค่สร้างค่สม

กลุ่มพัฒนาการแปร
รู ป

กล่มส่ งเสริ มอาชีพเทพารักษ์

ทีมงานวิจยั
คําอธิ บาย

CEO

สกจ.

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

กรมส่ งเสริ มวิสาหกิจ
ชุมชนจว.สป.

ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรหนุนเสริม = เพื่อเสริ มภูมิปัญญาแก่ผ้ นู ําเครื อข่าย โดยการให้ บริการทางการศึกษา และการหนุนเสริ มด้ านทรัพยากรต่างๆ
ความร่วมมือระหว่างเครื อข่าย
= เพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจด้ านการเงิน ด้ านการรับซื ้อผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกเครื อข่าย
เพื่อการจัดกิจกรรมประจําปี ระหว่างสมาชิกเครื อข่าย
ความร่วมมือระหว่างเครื อข่าย
= เพื่อการลดต้ นทุนในการดําเนินธุรกิจ โดยการเป็ นศูนย์กลางรวบรวมสินค้ า เพื่อการจัดส่งไปสูต่ ลาดกลาง
ความร่วมมือระหว่างเครื อข่าย
= เพื่อการเพิ่มรายได้ โดยการจัดหาตลาดถาวรทังภายในและต่
้
างประเทศ
เพื่อการให้ บริ การทางการศึกษาแก่ผ้ นู ําเครื อข่าย โดยการจัดทําคูม่ ือเพื่อการศึกษาผ่านกระบงนการจัดการความรู้
เพื่อการสร้ างโอกาสในการเข้ าถึงข้ อมูล ในการประกอบธุรกิจ โดยการจัดทําระบบข้ อมูลสารสนเทศให้ เป็ นหมวดหมู่
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ภาพที่ 4.1.4 แสดงการเชื่อมโยงเครื อข่ ายทางสังคม
แม่ขา่ ย = องค์กรการมีส่วนร่ วมของ
ภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ

เครื อข่ายเคหสถาน
พัฒนาความมัน่ คงใน
ที่อยูอ่ าศัย

เครื อข่ายพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม

-การทําบัญชีครัวเรื อน

• โครงการเผยแพร่ ความรู ้แก่ชุมชน

- ปลูกป่ าชายเลน

- ปั กรั้วไม้ลวกทําแนวกั้นชายฝั่ง - รับข้อมูลจากศูนย์เครื อข่ายทาง

สังคม เพื่อเผยทางสื่ อวิทยุชุมชน

- กําจัดมลภาวะทางนํ้า
- สร้างจิตสํานึกเพื่อร่ วมรักษา
สิ่ งแวดล้อมรอบที่อยูอ่ าศัย

คําอธิบาย

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม

-โครงการสุ ขภาพถ้วนหน้า

- สร้างวิทยากรท้องถิ่นเพื่อให้
ความรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของ
บัตรสุ ขภาพ
- สํารวจภาระหนี้ของคนจนจด
ทะเบียน

- ดูแล และประสานเพื่อการลด

- ขยายผลโครงการนําร่ อง บ้านมัน่ คงชุมชนราชาเทวะ
- บ้านมัน่ คงชุมชนคลองกันยา
- ชุมชนสุ เหร่ าบ้านไร่

พอช.

เครื อข่ายรณรงค์การมีส่วน
ร่ วมของภาคประชาชน
เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของประชาธิ ปไตย

เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านสวัสดิการ

• โครงการชุมชนคนรักคูคลอง

-โครงการนําร่ อง
(บ้านมัน่ คงชุมชนนางนวลร่ วมพัฒนา)
สร้างโอกาสทางการเรี ยนรู ้แก่สมาชิก
ให้สามารถเติบโตบนวิถีทางแห่งสหกรณ์
- การออมและการกูย้ ืม
-การจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์

เครื อข่ายวิทยุชุมชน
เพื่อการประชาสัมพันธ์

ภาระหนี้นอกระบบ

ทีมงานวิจยั จว.สป.

ศูนย์วิทยุชุมชน

สนง.สาธารณสุ ข

- โครงการเผยแพร่ ความรู ้เรื่ อง
ประชาธิ ปไตยแก่ชุมชน

- จัดอบรมความรู ้เรื่ องการมี
ส่ วนร่ วมของภาคประชาชน

- เข้าร่ วมเป็ นกรรมการกํากับ
และตรวจสอบ ณ หน่วย
เลือกตั้งทุกพื้นที่เขต
ในจว.สป.

องค์กรการมีส่วนร่ วม
ภาคประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ

สนง.คลังจังหวัด
สมุทรปราการ

ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรหนุนเสริ ม = เพื่อเสริมภูมิปัญญาแก่ผ้ นู ําเครื อข่าย โดยการให้ บริ การทางการศึกษา และการหนุนเสริ มด้ านทรัพยากรต่างๆ
ความร่วมมือระหว่างเครื อข่าย = เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาตามยุทธศสาตร์ ของจว.สป.
เพื่อการสร้ างโอกาสในการเข้ าถึงข้ อมูลให้ แก่ประชาชนในทุกชุมชน
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4.2. ประเด็นสําคัญของแต่ ละเครือข่ ายในรายงาน
 ความเป็ นมาของเครือข่ าย
การดําเนินงานของโครงการวิจยั ที่ผา่ นมา สามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายได้ 4 เครื อข่าย ซึง่ แต่ละ
เครื อข่ายมีความเป็ นมาดังต่อไปนี ้
1. ความเป็ นมาของเครือข่ ายทางการเงิน เครื อข่ายทางการเงิน เกิดขึ ้นจากการรวมตัวของผู้นํา
กลุม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมกับทีมวิจยั โดยได้ พิจารณาเห็นชอบที่จะเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรซึง่ กันและกันและมีการลง
นามในพันธะสัญญาความร่วมมือระหว่างกันไปแล้ ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 โดยมี
คณะกรรมการรวม 10 คนประกอบด้ วย
1. นายไพรัตน์
ยิ่งยงค์
1. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
2. นางสาววงจันทร์ โรจนพิทกั ษ์
3. นายธีรวงศ์
เหมวัน
4. นางสาวสุกญ
ั ญา บุญฤทธิ์
5. นางสาวทัศนีย์ เพี ้ยนสําอางค์
วงษ์ นรินทร์
6. นายเทวินทร์
7. นายตระกูล
ดวงทับทิม
8. นางดารี กลุ
เพิ่มพูล
9. นางสาวบุสดี
สะสิกลุ
เหตุผลในการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายการเงิ น
1. เป็ นสิง่ ที่นา่ ลอง และท้ าทายความสามารถ และเชื่อมัน่ ว่าน่าจะได้ รับประสบการณ์ใหม่
2. พิจารณาด้ วยเหตุและผลแล้ ว หากผู้นําทุกคนร่วมมือกันทํางานอย่างจริงจังผลลัพธ์ของการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายได้ อย่างยัง่ ยืนจะเกิดผลที่ดีและเป็ นประโยชน์ตอ่ สมาชิกของสหกรณ์
อย่างมาก
วิเคราะห์ ศักยภาพของเครื อข่ ายทางการเงิน
จุดแข็ง 1. เป็ นเครื อข่ายที่มีองค์กรรองรับ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
2. ผู้นําสหกรณ์มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และมีศกั ยภาพ
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จุดอ่อน 1. องค์กรมีกติกาและระเบียบปฏิบตั กิ ําหนดไว้ ชดั เจน แต่อาจส่งผลกระทบในด้ านเวลา
โอกาสลามีน้อย ซึง่ จะทําให้ การบริหารเครือข่ายไม่คล่องตัวเท่าที่ควร
2. การทํางานของเครื อข่ายไม่คล่องตัว เนื่องจาก คณะกรรมการไม่สามารถตัดสินใจได้
เบ็ดเสร็ จ ต้ องนํามติของคณะกรรมการเครื อข่ายไปรายงานคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ที่ต้นสังกัดให้ พจิ ารณาเห็นชอบเสียก่อน
CEO และสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ ให้ ความสนใจต่อการเชื่อมโยงเครื อข่าย
โอกาส
อุปสรรค ผู้นําเครื อข่ายหลายคน ฝั กใฝ่ กับการเมืองท้ องถิ่น จึงส่งผลให้ ความสนใจต่อการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายลดลง
2. ความเป็ นมาของเครือข่ ายความร่ วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
เครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ เกิดขึ ้นจากการรวมตัวของกลุม่ เครื อข่าย
สหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการกับเครื อข่ายกลุม่ สตรี อาชีพจังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับเครื อข่ายสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการเป็ นเครื อข่ายในลักษณะจัดตัง้ ประธาน
ุ มงคลัตถ์ พุกะนัดด์ มีสมาชิก
กลุม่ เครื อข่ายสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการคนปั จจุบนั ได้ แก่คณ
เครื อข่าย 133 สหกรณ์ ประกอบไปด้ วยสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริการ สหกรณ์ประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และร้ านค้ าสหกรณ์
เครื อข่ายสหกรณ์ในจังหวัด
สมุทรปราการ มีกิจกรรมที่ทําผ่านมา ส่วนใหญ่จะครอบคลุม 2 ด้ าน ได้ แก่
1. การเชื่อมโยงธุรกิจในลักษณะการรับฝากระหว่างกันแบบจับคู่ รวมถึงการเชื่อมโยง
ธุรกิจด้ านการเงิน ด้ านผลผลิต และด้ านผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
2. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจําปี เช่น การจัดงานวันสหกรณ์ การจัด Walk Rally
ระหว่างสหกรณ์
ส่วนข้ อมูลที่มาของเครื อข่ายกลุม่ อาชีพจังหวัดสมุทรปราการ(กลุม่ สหกรณ์ภาคประชาชน)
ประธานกลุม่ คือ คุณมะลิ เกิดแสง ปั จจุบนั มีสมาชิกในเครื อข่าย 30 กลุม่ โดยทุกกลุม่ ได้ รับเงิน
โดยอยูใ่ นสังกัดของสหกรณ์การเกษตรบางพลี
สนับสนุนด้ านเงินทุนจากกรมส่งเสริ มสหกรณ์
จํานวน 40,000 บาท แยกเป็ น 24,000 บาท เป็ นเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ส่วน
16,000 บาท ซึง่ เป็ นส่วนที่ต้องจ่ายคืนเป็ นเงินทุน เพื่อการซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการ
ประกอบธุรกิจ
และผู้นําเครื อข่ายกลุม่ อาชีพจังหวัด
ผู้นําเครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ
สมุทรปราการได้ ร่วมปรึกษาหารื อกันในเวทีการประชุมทังระดั
้ บตําบลและระดับจังหวัดอยูบ่ อ่ ยครัง้
รวมถึงได้ มีโอกาสเข้ าอบรมความรู้ในหัวข้ อต่าง ๆ อาทิ เช่น บทบาทของผู้นําในการสร้ างความ
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เข้ มแข็งของเครื อข่าย บทบาทของผู้นําในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ตลอดจนมีโอกาสพบปะกัน
ในการประชุมกลุม่ ย่อยจนได้ ข้อสรุปว่า
จะรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ ซึง่ นับว่าเป็ นความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่แท้ จริ ง เพราะมีองค์กรทําหน้ าที่
้
อข่ายจากกลุม่ เครื อข่ายสหกรณ์ในจังหวัด
บริหารจัดการรองรับ มีการแต่งตังคณะกรรมการของเครื
สมุทรปราการจํานวน 15 คน คณะกรรมการของเครื อข่ายจากกลุม่ สตรี อาชีพสังกัดสหกรณ์
การเกษตรบางพลีจงั หวัดสมุทรปราการ (กลุม่ สหกรณ์ภาคประชาชน) จํานวน 18 คน รวม
คณะกรรมการทังสิ
้ ้น 32 คน
นอกจากนันคณะกรรมการเครื
้
อข่ายยังได้ ร่วมกันคิดและจัดทําแผนกลยุทธ์ของเครื อข่าย
ขึ ้น โดยได้ นําแผนบางส่วนไปปฏิบตั เิ พื่อให้ บริการแก่สมาชิกเครื อข่ายบ้ างแล้ ว
วิเคราะห์ ศักยภาพของเครือข่ ายความร่ วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
จุดแข็ง 1. ผู้นําของเครื อข่ายมีความสามารถสูง
2. ประธานของเครื อข่ายเป็ นที่ยอมรับของคนในแวดวงสหกรณ์
จุดอ่อน 1. ผู้นําของเครื อข่ายยังขาดความจริงใจต่อกัน ทําให้ การดําเนินงานที่ผา่ นมาล่าช้ า และ
ไม่คืบหน้ าเท่าที่ควร
โอกาส 1. CEO ให้ ความสนใจและพร้ อมจะให้ ความร่วมมือ
2. จังหวัดสมุทรปราการเป็ นเมืองที่มีเศรษฐกิจดี โอกาสในการขยายธุรกิจมีสงู อีกทังใน
้
อนาคตอันใกล้ ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิที่กําลังจะเปิ ดทําการในวันที่ 28 กรกฎาคม
2549 นี ้ จะช่วยเสริ มให้ ธุรกิจมีตลาดกว้ างขวางยิง่ ขึ ้น
อุปสรรค 1. การเมืองท้ องถิ่นมีอทิ ธิพลสูง ต่อการชี ้นํา ทําให้ ความคล่องตัวในการทํางานของ
เครื อข่ายน้ อยลง
3. ความเป็ นมาของเครื อข่ ายทางสังคม
ก่อนที่จะรวมตัวเป็ นเครื อข่ายทางสังคมนัน้ การทํางานของกลุม่ ภาคประชาชนในชุมชน
ต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการเป็ นไปในลักษณะต่างคนต่างทํา ขาดโอกาสในการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและการเรี ยนรู้ระหว่างกัน
ส่งผลให้ การแก้ ไขปั ญหาในแต่ละชุมชนบรรลุผลสําเร็จ
อย่างเป็ นรูปธรรมค่อนข้ างยาก เพราะขาดพลังในการผลักดันปั ญหาของแต่ละชุมชนไปสูป่ ั ญหา
เชิงนโยบายในระดับจังหวัด อีกทังการจั
้
ดสรรทรัพยากรสูท่ ้ องถิ่นในแต่ละชุมชนขาดความเป็ นธรรม
กระบวนการแก้ ปัญหามีความซํ ้าซ้ อนกันในหลายพื ้นที่เนื่องจากขาดระบบฐานข้ อมูลที่เป็ นจริง
การรวมตัวของกลุม่ ภาคประชาชน สามารถสรุปได้ เป็ น 2 ช่วง ดังนี ้
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การรวมตัวในช่ วงที่ 1 จากการที่ผ้ นู ํากลุม่ ภาคประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ได้ มีโอกาสมา
เข้ าร่วมในโครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ” ในช่วง 3
เดือน ได้ เรี ยนรู้ถึงความสําคัญและประโยชน์ รวมถึงวิธีการในการเชื่อมโยงเครื อข่ายทางคุณค่าจึง
เห็นพ้ องต้ องกันที่จะรวมตัวเป็ นกลุม่ ขึ ้นใหม่จากฐานกลุม่ เดิมซึง่ มีความอ่อนแอและขาดพลังในการ
ทํางาน โดยกลุม่ ดังกล่าวประกอบด้ วย
1. กลุม่ พัฒนาความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย
2. กลุม่ พัฒนาสิง่ แวดล้ อม
3. กลุม่ วิทยุชมุ ชนเพื่อการประชาสัมพันธ์
4. กลุม่ สหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย์/กองทุนหมูบ่ ้ าน/กองทุนเพื่อสังคม
5. กลุม่ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสวัสดิการ
6. กลุม่ รณรงค์การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
เพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของ
ประชาธิปไตย
7. กลุม่ เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
ได้ ข้อสรุปดัง
เมื่อผู้นํากลุม่ ได้ รวมตัวกันแล้ วได้ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของแต่ละกลุม่
แสดงไว้ ในตารางแสดงศักยภาพของกลุม่ ภาคประชาชนในพืน้ที่เดิมของจังหวัดสมุทรปราการ ซึง่
ผู้นํากลุม่ และสมาชิกมีความเชื่อมัน่ ว่าการรวมตัวขึ ้นใหม่ในครัง้ นี ้ จะสามารถสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กบั กลุม่ ได้ ดีขึ ้น
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ตารางแสดงศักยภาพของกลุม่ ภาคประชาชนในพื ้นที่เดิมของจังหวัดสมุทรปราการ
ลําดับที่
กลุม่
1
กลุม่ พัฒนาความ
มัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย

2

จุดแข็ง
1.CEO ให้ ความสนใจต่อกลุม่ ที่
อยูอ่ าศัย
2.ผู้นําชุมชน มีความร่วมมือ
ร่วมใจในการทํางานดี

กลุม่ เศรษฐกิจชุมชน 1.มีศกั ยภาพในการผลิต
และวิสาหกิจชุมชน 2.มีการปั นผลรายได้ สสู่ มาชิก
3.เน้ นภูมิปัญญาของท้ องถิ่น
และการใช้ วตั ถุดิบท้ องที่เป็ น
หลัก

จุดอ่อน
1. ขาดข้ อมูลที่สมบูรณ์
2.ผู้นําชุมชนขาดพลังในการ
ต่อรอง เพื่อนําปั ญหาของ
ชุมชนผลักดันสูป่ ั ญหาเชิง
นโยบายในระดับจังหวัด
3.ผู้นําชุมชนมีความขัดแย้ ง
ต่อกัน และไม่ไว้ วางใจต่อ
กันในด้ านความโปร่งใส

โอกาส
1.รัฐบาลมอบหมายให้ อพช. และ
การเคหะฯ ร่วมกับแกนนํากลุม่
ภาคประชาชนในพื ้นที่ร่วม
ทํางานร่วมรับผิดชอบด้ านที่อยู่
อาศัย
2. ภาครัฐให้ การสนับสนุนงบ
ประมาณ และวิชาการเสริม
หนุน

1.ไม่มีตลาดในการจําหน่าย 1.การประสานกับเครื อข่ายฯ มี
สินค้ าที่ถาวร
โอกาสสูง
2.เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ 2. หากผู้นํามีความตังใจจริ
้
ง
ที่ผา่ นมาเน้ นการพึง่ พิง
มีโอกาสจะสร้ างความเข้ มแข็ง
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ให้ กบั กลุม่ วิสาหกิจชุมชนได้
3.ขาดเครื่ องมือที่ทนั สมัย
4.สถานที่เก็บสินค้ ามีน้อย
5.ขาดการประสัมพันธ์

อุปสรรค
1.จังหวัดไม่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รวมถึง
ข้ อมูลเกี่ยวกับประชาชนไร้ ที่
อยูแ่ ละข้ อมูลทะเบียนคนจน
ไม่ได้ แยกแยะเป็ นหมวดหมู่
ไว้ ทําให้ ยากต่อการ
ประสานงาน
2.การช่วยเหลือของรัฐบาลมี
เงื่อนไขยุง่ ยากมาก
1.ขาดการประสานเชิง
บูรณาการจากทุกหน่วยงาน
ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน

เป้าหมาย
ความสําเร็จภายในปี
25492552
1.มุง่ เน้ นการทํางานเชิงรุก
ในพื ้นที่เพื่อให้ ผ้ ดู ้ อยโอกาส
และผู้จดทะเบียนคนจนใ
สามารถมีบ้านมัน่ คงเป็ น
ของตนเอง

ความสําเร็จภายในปี 2548-2552
1.สามารถจัดหาและเช่า
สถานที่จําหน่ายสินค้ า
ชัว่ คราวได้ ภายในช่วง
4 เดือน ระหว่าง ต.ค. 49
2.สามารถหาสถานที่ใน
การจําหน่ายสินค้ าถาวร
้
างประเทศได้
ทังในและต่
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ลําดับ
กลุม่
ที่
3 กลุม่ วิทยุชมุ ชนเพื่อ
การประชาสัมพันธ์

4

กลุม่ พัฒนาชีวิตด้ าน
สวัสดิการ

จุดแข็ง
1.ได้ เข้ าร่วมทํางานกับโครงการ
วิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการ ทําให้ มีโอกาส
ได้ รับข้ อมูลข่าวสารด้ านชุมชน
2.ผู้นํามีความรู้ ความสามารถ

1.ผู้นํากลุม่ มีความสามารถให้
ความรู้แก่ประชาชนและ
สามารถประสานให้ ประชาชน
ได้ ใช้ สทิ ธิบตั ร 30 บาท

จุดอ่อน

โอกาส

1.ขาดข้ อมูลข่าวสาร ทําให้ เป็ น 1.มีโอกาสพัฒนาทีมงาน พัฒนา
อุปสรรคต่อการประสานงาน
ศัยภาพการเรี ยนรู้ด้าน
2.ขาดการประสานงานในทีม
สื่อมวลชน
3.ขาดศูนย์กลางการประสาน- 2.มีโอกาสนําเสนอข้ อมูลข่าวสาร
งาน
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้ า
ชุมชน ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์
3.มีโอกาสต่อยอดองค์ความรู้
ด้ านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
1.ขาดความสามารถในการ
1.เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายเพื่อทําให้
เข้ าใจระบบสวัสดิการ
รวมพลังผู้นําชุมชนที่มี
2.มีโอกาสจัดเวทีการเรี ยนรู้ ด้ าน
ความสามารถมาทํางาน
สวัสดิการ และระบบสุขภาพ
ร่วมเป็ นทีม
ในชุมชน
3. มีหน่วยงานท้ องถิ่นเสริมหนุน
หนุนให้ ความรู้ชมุ ชน

อุปสรรค

เป้าหมาย

1.การประสานสัมพันธ์ ความสําเร็จภายในปี 2548ระหว่างหน่วยงานรัฐยัง 2552
ไม่ดีนกั
1.สร้ างเครื อข่าย
ประชาสัมพันธ์อย่างครบ
วงจรในพื ้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการ

1.ขาดงบประมาณหนุน ความสําเร็จภายในปี 2548เสริม
2552
1.ต้ องการให้ ประชาชนใน
ชุมชนต่างๆในพื ้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ มี
หลักประกันสุขภาพ
2.เยาวชน/เด็ก/ชรา ได้ รับ
การดูแลอย่างเท่าเทียม
กัน
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ลําดับที่
กลุม่
5
กลุม่ กองทุน
สหกรณ์ออม
ทรัพย์/สหกรณ์
การเกษตร/
กองทุนเพื่อ
สังคม
6

กลุม่ พัฒนา
สิง่ แวดล้ อม

จุดแข็ง
1.มีความชัดเจนของ
โครงสร้ าง
องค์กรมีกฎกติกา ระเบียบ
ปฏิบตั ิที่ดี
2.ผู้นํามีความรู้
ความสามารถ
1.ผู้นํามีใจต่องานสังคม
2.เครื อข่ายภาคประชาชนมี
ความเข้ มแข็ง

จุดอ่อน
1.สมาชิกขาดความรู้และไม่
สนใจต่อกิจกรรมของสหกรณ์
ส่วนใหญ่สมาชิกต้ องการรู้วา่ จะ
ได้ รับเงินปั นผลเพียงใด
2.ขาดการติดตามผลการใช้ เงิน
กู้ยืม ว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ก้ ยู ืมหรื อไม่
1.ขาดความสามารถในการ
รวมพลังผู้นําชุมชนที่มี
ศักยภาพมาร่วมกันทํางาน

โอกาส
1.สามารถเชื่อมโยงเครื อข่าย
ระหว่างองค์กรสูอ่ งค์กรได้ ง่าย
2.มีทนุ ในการจัดการให้ ความรู้แก่
สมาชิก

อุปสรรค
1.พ.ร.บ.
2.นโยบายรัฐ
3.ระเบียบกองทุนหมูบ่ ้ าน
มีเงื่อนไขยุง่ ยาก

1.รัฐบาลให้ ความสําคัญด้ าน
สิง่ แวดล้ อม
2.มีหลายหน่วยงานทังภาครั
้
ฐ
และภาคเอกชนให้ ความสนใจ
และให้ ความร่วมมือด้ าน
สิง่ แวดล้ อมระบบนิเวศ

1.ขาดงบประมาณสนับสนุน
การฝึ กอบรมแก่ชมุ ชน
2.การเมืองท้ องถิ่นเข้ ามา
แทรกแซงการทํางานของกลุม่
3.ประชากรแฝงไมให้ ความ
ร่วมมือและไม่เข้ าใจ

เป้าหมาย
ความสําเร็จภายในปี 2549
1.ให้ การอบรมความรู้เรื่ อง
กองทุนหมูบ่ ้ านแก่
สมาชิก และเชื่อมประสาน
กับเครื อข่ายฯเพื่อให้ การกู้เงิน
เป็ นไปตามระเบียบอย่างชัดเจน
ความสําเร็จภายในปี 2549 –
2552
1.ผลักดันให้ มีคณะกรรมการ
ภาคประชาชนทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง
2.มีงบประมาณสนับสนุน
ช่วยเหลือ ผู้นําชุมชนในการ
ดําเนินงานและประสานงาน
3.สามารถพัฒนาและจัดระบบ
สิง่ แวดล้ อมในชุมชน
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ลําดับที่
กลุม่
จุดแข็ง
7
กลุม่ รณรงค์การ 1.มีสมาชิกครอบคลุมพื ้นที่
มีสว่ นร่วมของ
จังหวัดสมุทรปราการ
ภาคประชาชน 2.มีเครื อข่ายครอบคลุม
เพื่อเสริ มสร้ าง ระดับ
ความเข้ มแข็ง
ประเทศ
ของ
ประชาธิปไตย

จุดอ่อน
1.ผู้นําไม่มีเงินเดือนประจํา
2.ประชาชนยังไม่เข้ าใจด้ าน
การมีสว่ นร่วมของภาค
ประชาชน
3.ผู้นําขาดความรู้ด้าน
กฎหมาย
4.ประชาชนขาดจิตสํานึกใน
การมีสว่ นร่วม ขาดความ
สามัคคี

โอกาส
อุปสรรค
1.ขาดงบประมาณ
1.มีกฎหมายรองรับ
สนับสนุน
2.ทํางานตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ในการเผยแพร่
ประชาชน 2540
3.หน่วยงานรัฐยอมรับการทํางาน ประชาสัมพันธ์
ตามรัฐธรรมนูญ
4.มีโอกาสเป็ นศูนย์กลาง
ประสานงานในโครงการ
ยุทธศาสตร์ ภาคประชาชน
ตามนโยบายของรัฐ

เป้าหมาย
1.ต.ค.-ธ.ค. 48 อบรมผู้นํา
ให้ เป็ นวิทยากรเผยแพร่
ประชาธิปไตย
2.ต.ค.-ก.พ.49 เข้ าร่วมใน
โครงการส่งเสริมวิถี
ประชาธิปไตยในองค์กร
3.2549-2551 ประชาชนมี
ความเข้ าใจ รัฐธรรมนูญ
การมีสว่ นร่วมของภาค
ประชาชนมากขึ ้น
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การรวมตัวในช่ วงที่ 2 หลังจากที่มีการรวมตัวเป็ นกลุม่ ในลักษณะตามพื ้นที่ระยะหนึง่ ได้
เกิดปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างผู้นํากลุม่ /องค์ภาคประชาชนขึ ้น ทีมงานวิจยั ได้ ทําการแก้ ไขและ
คลี่คลายปั ญหา โดยจัดให้ มีการเสริมองค์ความรู้ที่สอดรับกับปั ญหา รวมถึงการใช้ หลักการ “แสวง
จุดร่วม สงวนจุดต่าง” จนสามารถคลีค่ ลายปั ญหาได้ ในระดับหนึง่ และผู้นํากลุม่ สามารถจับมือ
ทํางานกันได้ อย่างต่อเนื่อง จนมีมติเห็นชอบที่จะร่วมมือกันเป็ นพันธมิตรต่อกันในรูปแบบเครือข่ าย
ทางสังคมด้ วยเหตุผลดังนี ้
1. เครื อข่ายทางสังคมจะช่วยให้ เกิดพลังต่อรองและสร้ างความเข้ มแข็งในการผลักดัน
ปั ญหาของชุมชนสูป่ ั ญหาเชิงนโยบายของจังหวัดได้ ง่ายขึ ้น
2. เครื อข่ายทางสังคมจะเปิ ดโอกาสให้ เจตนารมณ์ของกลุม่ ที่ต้องการเข้ าไปมีสว่ นร่วมใน
การแก้ ไขปั ญหาของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการบรรลุผลสําเร็จเป็ นรูปธรรมชัดเจนขึ ้น
3.
เครื อข่ายทางสังคมจะเลือกการแก้ ไขปั ญหาของชุมชนต่างๆในจังหวัด
สมุทรปราการโดยมุง่ การทํางานที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดสมุทรปราการ
ทังนี
้ ้
เครื อข่ายได้ พิจารณาเห็นว่าเป้าประสงค์ที่ 5, 6 ของจังหวัดสมุทรปราการเป็ นเป้าหมายหลักที่
เครื อข่ายจะนํามาขับเคลื่อน เนื่องจากสามารถแก้ ไขปั ญหาความยากจนและสามารถเพิม่ คุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่คนในชุมชนได้ ขดั เจน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เป้าประสงค์ที่ 5 ของจังหวัดสมุทรปราการ
จะทําให้ ประชาชนของจังหวัดสมุทรปราการมีการเพิม่ และกระจาย
รายได้ ที่ดี และมีความมัน่ คงในชีวิตและความมัน่ คงด้ านที่อยูอ่ าศัย
กลยุทธ์ที่ 5
1. เพิ่มและกระจายรายได้ สทู่ ้ องถิ่น เพื่อยกฐานะของผู้มีรายได้ ตํ่า
2. จัดหาจัดสรรให้ ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการสามารถมีที่
อยูท่ ี่ทํากินเป็ นของตนเอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
2. สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
3. สํานักงานพัฒนา (พอช.)
เป้าประสงค์ที่ 6 ของจังหวัดสมุทรปราการ
จะทําให้ จงั หวัดสมุทรปราการเป็ นจังหวัดที่บ้านเมืองสะอาดเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยมีการจัดการสิง่ แวดล้ อมที่ดี
กลยุทธ์ที่ 6 1. จัดการสิง่ แวดล้ อมให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ฟื น้ ฟูธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
นอกจากนันคณะกรรมการเครื
้
อข่ายทางสังคม ยังได้ นําข้ อมูลเกี่ยวกับความจําเป็ นพื ้นฐาน
(จปฐ.) มาร่วมพิจารณา พบว่าข้ อมูลเกี่ยวกับตัวชี ้วัดความจําเป็ นพื ้นฐาน โดยส่วนใหญ่ตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลายตัวชี ้วัด จึงเป็ นเหตุผลสนับสนุนที่สมควรหยิบยกเป้าประสงค์ที่ 5 และ 6 มา
เป็ นเป้าหมายสําคัญในการทํางานของเครื อข่ายทางสังคม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับตัวชี ้วัดความจําเป็ นพิ ้นฐาน (จปฐ.) ของประชาชนประจําปี 2548
ตัวชี ้วัดความจําเป็ นพื ้นฐาน
เป้าหมาย%
ผล
หญิงตังครรภ์
้
ได้ รับการดูแลก่อนคลอด
100
99.8 ไม่ผา่ น
แม่ที่คลอดลูกได้ รับทําคลอด/ดูแลหลังคลอด
100
99.0 ไม่ผา่ น
เด็กแรกเกิดมีนํ ้าหนักไม่ตํ่ากว่า 2,500 กรัม
100
99.9 ไม่ผา่ น
เด็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี ได้ รับวัคซีนครบ
100
99.9 ไม่ผา่ น
เด็กแรกเกิดได้ กินนมแม่อย่างน้ อย 4 เดือนแรก
90
97.2 ผ่าน
เด็ก 0 – 5 ปี กินอาหารเหมาะสม/เพียงพอ
100
100.0 ไม่ผา่ น
เด็ก 6 – 15 ปี ได้ กินอาหารถูกต้ องครบถ้ วน
100
100.0 ไม่ผา่ น
เด็ก 6 – 12 ปี รับวัคซีนป้องกันโรคครบ
100
100.0 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนได้ กินอาหารมีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน
90
91.9 ผ่าน
ครัวเรื อนมีความรู้การใช้ รับตรวจสุขภาพประจําปี
100
91.5 ไม่ผา่ น
คนอายุอายุ 35 ปี ขึ ้นไปได้ รับตรวจสุขภาพประจําปี
30
91.8 ผ่าน
ครัวเรื อนมีความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย
100
95.5 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีนํ ้าสะอาดดื่มและบริโภคพอตลอดปี
95
95.7 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีนํ ้าใช้ เพียงพอตลอดปี
95
95.5 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนจัดบ้ านเรื อน/บริเวณถูกสุขลักษณะ
95
93.5 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีถกู รบกวนจากมลพิษ
100
90.4 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีการป้องกันอุบตั ภิ ยั อย่างถูกวิธี
100
94.5 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
100
95.5 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีความอบอุน่
100
95.1 ไม่ผา่ น
เด็กอายุ 3 – 5 ปี รับบริ การตรี ยมความพร้ อม
100
99.6 ไม่ผา่ น
เด็กอายุ 6 – 15 ปี รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
100
99.9 ไม่ผา่ น
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

50
95.2 ผ่าน
เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ได้ เรี ยนต่อมัธยมปลาย
เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ได้ ฝึกอบรมด้ านอาชีพ
80
57.8 ไม่ผา่ น
คนอายุ 15 – 60 ปี เต็ม อ่านออก/เขียนไทยได้
100
99.9 ไม่ผา่ น
คนในครัวเรื อนได้ รับรู้ขา่ วสาร
100
92.9 ไม่ผา่ น
คนอายุ 18 – 60 ปี มีอาชีพและรายได้
80
95.7 ผ่าน
รายได้ เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 20,000 บาทต่อคน/ปี
70
100.0 ผ่าน
ครัวเรื อนมีการเก็บออมเงิน
60
87.3 ผ่าน
คนในครัวเรื อนไม่ตดิ สุรา
100
97.0 ไม่ผา่ น
คนในครัวเรื อนไม่สบู บุหรี่
50
91.9 ผ่าน
คนตังแต่
้ 6 ปี ขึ ้นไปปฏิบตั กิ ิจกรรมศาสนา
100
93.0 ไม่ผา่ น
คนสูงอายุได้ รับการดูแลเอาใจใส่
100
99.9 ไม่ผา่ น
คนพิการได้ รับการดูแลใจใส่
100
95.8 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีคนเป็ นสมาชิกกลุม่ ในหมูบ่ ้ าน/ตําบล
100
74.0 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น
30
80.5 ผ่าน
ครัวเรื อนเข้ าร่วมกิจกรรมสาธารณะหมูบ่ ้ าน
100
84.4 ไม่ผา่ น
คนที่มีสทิ ธิ์ได้ ไปใช้ สทิ ธิ์เลือกตัง้
100
97.0 ไม่ผา่ น
ที่มาข้ อมูล : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
เครื อข่ายทางสังคม ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการของเครื
้
อข่ายและจัดทําพันธะสัญญากัน
ขึ ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548
วิเคราะห์ ศักยภาพของเครื อข่ ายทางสังคม
คณะกรรมการเครื อข่ายทางสังคม ได้ ระดมความคิดและวิเคราะห์ศกั ยภาพของเครื อข่าย
พบข้ อมูลสรุปดังนี ้
จุดแข็ง 1. ผู้นํากลุม่ ภาคประชาชนบางกลุม่ มีภาระใจต่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ แต่ผ้ นู ําอีก
หลายกลุม่ มีภาระใจต่องานส่วนรวมแต่ขาดความจริงใจ
2. ผู้นํากลุม่ ภาคประชาชนมีประสบการณ์ในการทํางานชุมชนและมีพลังในการรวม
มวลชน รวมถึงมีผลงานด้ านการพัฒนาท้ องถิ่น และมีศกั ยภาพ
จุดอ่อน 1. ผู้นํากลุม่ ภาคประชาชนยังขาดความจริงใจต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนมี
ความขัดแย้ งต่อกัน
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2. ผู้นํากลุม่ ภาคประชาชน ทํางานไม่มีเงินเดือนจึงขาดทุนทรัพย์ในการขับเคลื่อน
3. ผู้นํากลุม่ ภาคประชาชนหลานคนทํางานหลายบทบาท จึงมีอปุ สรรคในการจัดสรรเวลา
ในการมาเข้ าร่วมประชุมกับเครื อข่าย ทําให้ การดําเนินงานหลายเรื่ องเป็ นไปด้ วย
ความล่าช้ า
โอกาส มีโอกาสเข้ าถึง CEO ทําให้ เกิดความคล่องตัวในการแก้ ไขปั ญหาของชุมชน
อุปสรรค การทํางานของภาครัฐมีงานซํ ้าซ้ อนกันหลายหน่วยงาน จึงยากต่อการประสานงาน
4. ความเป็ นมาของเครื อข่ ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการที่ได้ รับการอนุมตั จิ ดทะเบียน ณ ปั จจุบนั มี
จํานวน 130 กลุม่ ส่วนใหญ่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของท้ องถิ่น การ
ดําเนินงานของวิสาหกิชมุ ชนในจังหวัดสมุทรปราการยังมีความอ่อนแอในด้ านระบบการบริหาร
จัดการ รวมถึงความต้ องการในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและผู้นําชุมชนให้ มี
ความพร้ อมในการแข่งขันทังในระดั
้
บประเทศและระหว่างประเทศอีกมาก นอกจากนันยั
้ งมีปัญหา
ในการทํางานร่วมกันเป็ นทีม ทําให้ เสียโอกาสทางการตลาดอยูบ่ อ่ ยครัง้ เพราะไม่สามารรถรวม
อีกทังยั
้ งไม่สามารถยกระดับ
พลังเพื่อจัดสรรทรัพยากรและสินค้ าตามคําสัง่ ซื ้อของลูกค้ าได้
คุณภาพของสินค้ าและบริ การให้ ได้ ตามมาตรฐานสากล
จากการที่ผ้ นู ํากลุม่ วิสาหกิจชุมชนได้ มีโอกาสมาเข้ าร่วมโครงการวิจยั ในครัง้ นี ้ ส่วนใหญ่
เป็ นกลุม่ วิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอบางบ่อ และอําเภอเมือง ซึง่ มีวสิ าหกิจชุมชนอยู่ 43 กลุม่ ได้
ร่วมกันพิจารณาเห็นว่าอําเภอบางบ่อ อําเภอเมือง เป็ นเขตชุมชนที่มีความเจริญ จะมีผ้ วู า่ งงานอยู่
ค่อนข้ างมาก โอกาสในการสร้ างงานของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนให้ แก่ประชาชนในพื ้นที่มีทางเป็ นไปได้
สูง อีกทังวิ
้ ธีคดิ ของคนในชุมชน มักรอความช่วยเหลือจากภาครัฐอยูเ่ สมอ เนื่องจากมีหน่วยงาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนยื่นมือเข้ ามาสนับสนุนอย่างสมํ่าเสมอ จึงทําให้ ซมึ ซับและปลูกฝั งวิธีคิด
แบบพึง่ พาผู้อื่นมาเป็ นเวลาช้ านาน ผลของการสนทนาหารื อต่อกันได้ ข้อสรุปว่าวิสาหกิจชุมชนใน
ตําบลต่างๆ ควรจะจะรวมตัวกันในรูปแบบของเครื อข่าย จึงมีมติให้ ใช้ ชื่อว่าเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยในเบื ้องต้ นจะเชื่อมโยงธุรกิจในกลุม่ ต่าง ๆ ดังนี ้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กลุม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบางบ่อ
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้ านเกษตรกรบางบ่อพัฒนา
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนกะปิ หอมกลุม่ แม่บ้านเกษตรสร่างโศก
จดทะเบียนแล้ ว
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข่าตําบลบางเพรี ยง
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปทํานํ ้าปลาจากปลากะตัก่
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนชุมชนบ้ านไร่พริก
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ดอกไม้ ประดิษฐ์ ช่อทิพย์
เป็ นกลุม่ ที่ยงั ไม่ได้ จดทะเบียน

้ ร่วมกัน
ทังนี
้ ้ ได้ เลือกตังคณะกรรมการเครื
้
อข่ายพันธมิตรทางคุณค่ารวม 12 คน อีกทังได้
คิดและได้ จดั ทําแผนกลยุทธ์ของเครื อข่ายเพื่อเป็ นกรอบทิศทางในการดําเนินงานเรียบร้ อยแล้ ว
รวมถึงได้ ร่วมลงนามในพันธะสัญญาต่อหน้ า CEO และสื่อมวลชนไปแล้ วในวันที่ 13 กรกฎาคม
2549 ณ ห้ องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วิเคราะห์ ศักยภาพของเครือข่ ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
จุดแข็ง 1. ผู้นํามีภมู ิปัญญา และสามารถนําภูมิปัญญามาต่อยอดและสร้ างมูลค่าเพิ่มได้
2. กลุม่ วิสาหกิจชุมชนได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
จุดอ่อน 1. ขาดความสามารถในด้ านการบริหารจัดการ
2. มีแนวคิดแบบพึง่ พาผู้อื่นรอการช่วยเหลือจากภาครัฐและบุคคลภายนอกเป็ น
หลัก
3. ขาดแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ
4. มีความอ่อนแอในการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
5. การตลาดอยูใ่ นวงจํากัด
โอกาส 1. มีโอกาสขยายตลาดเนื่องจากอยูใ่ กล้ สนามบินสุวรรณภูมิ
2. มีโอกาสในการสร้ างงาน สร้ างรายได้ ให้ กบั ประชาชนในชุมชนสูง
อุปสรรค ไม่กล้ าเสี่ยงในการลงทุน เพราะไม่มีระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการเพี่อการตัดสินใจ
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 การดําเนินการของเครือข่ ายในปั จจุบนั
เครื อข่ายพันธมิตรแห่งคุณค่าที่เกิดขึ ้นจากโครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใน
พื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ” ในครัง้ นี ้ ได้ มีการประชุมปรึกษาหารื อระหว่างกัน และได้ ให้ ความ
ร่วมมือในการดําเนินการต่าง ๆ ไปแล้ วดังมีรายละเอียดดังนี ้
ลําดับที่
1
1.1
1.2

2
2.1
2.2

ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ในขันต้
้ น ประกอบด้ วย
เครื อข่ายทางการเงิน
เครื อข่ายทางวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ

การดําเนินการของเครื อข่ายในปั จจุบนั
1.1
ได้ ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมกับทีมวิจยั และ
เห็นชอบที่จะเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรซึง่ กันและกัน โดยได้ ทํา
พันธะสัญญาและบันทึกข้ อตกลงร่วมกันไว้ แล้ ว
1.2 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของเครื อข่ายเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ยงั มิได้ นําแผนของเครื อข่ายไปดําเนินการเพื่อ
ประโยชน์แก่สมาชิกแต่ได้ รายงานและให้ สญ
ั ญาด้ วย
วาจาต่อ CEO เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ณ ห้ อง
ประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ว่าจะนํา
แผนงานไปดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่ 2.1 ได้ ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่ วมกับทีมวิจยั และเห็นชอบ
แท้ จริงประกอบด้ วย
ที่จะเข้ าร่วมเป็ นพันมิตรซึง่ กันและกัน โดยได้ ทําพันธะ
เครื อข่ายทางสังคม
สัญญาและบันทึกข้ อตกลงร่วมกันไว้ แล้ ว
2.2 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนแม่บทของเครื อข่าย
เครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและ
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
มีการนําแผนงานบางส่วนของ
วิทยาการ
เครื อข่ายไปดําเนินการให้ เกิดประโยชน์แก่สมาชิกไปแล้ ว
เครื อข่ายทางสังคมได้ ลงนามในพันธะสัญญาต่อกันใน
วันที่ 28 ก.พ. 49 ส่วนเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ
และวิทยาการได้ ลงนามพันธะสัญญาต่อกันในวันที่ 13
กรกฎาคม 49 โดยทัง้ 2 เครื อข่ายได้ รายงานผลต่อ CEO
เมื่อวันที่ 13 กรกาคม 2549 ณ ห้ องประชุม 1 ศาลากลาง
จังหวัดสมุทรปราการ
2.3 มีองค์กรรองรับเพื่อทําหน้ าที่ให้ การบริหารจัดการ
2.4 มีแผนการดําเนินงานและได้ นําแผนงานบางส่วนไป
ปฏิบตั ิเพื่อให้ บริการแก่สมาชิก โดยสามารถประเมินผลได้
ทังในรู
้ ปตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน
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 วัตถุประสงค์ /เป้าหมายของแต่ ละเครือข่ าย และแนวทางการดําเนินการ
เครื อข่ ายทางการเงิน การรวมตัวเป็ นเครื อข่ายพันธมิตรแห่งคุณค่าของเครื อข่ายการเงินในครัง้ นี ้
ได้ คดั เลือกคณะกรรมการ 10 คน เพื่อวางกรอบทิศทางการบริหารจัดการเครื อข่าย โดย
คณะกรรมการประกอบด้ วย
1. นายไพรัตน์
ยิ่งยงค์
2. หม่อมหลวงสกุล
มาลากุล
3. นางสาววงจันทร์
โรจนพิทกั ษ์
เหมวัน
4. นายธีรวงศ์
5. นางสาวสุกญ
ั ญา
บุญฤทธิ์
6. นางสาวทัศนีย์
เพี ้ยนสําอางค์
7. นายเทวินทร์
วงษ์ นรินทร์
8. นายตระกูล
ดวงทับทิม
9. นางดารี กลุ
เพิ่มพูล
10. นางสาวบุสดี
สะสิกลุ
คณะกรรมการเครื อข่ายทางการเงินได้ ร่วมประชุมและมีมติตกลงร่วมกันในด้ าน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ดงั นี ้
1. เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจในด้ านการรับฝากเงินและขยายช่องทางการเชื่อมโยงธุรกิจให้ ครอบคลุมทุก
ด้ าน
2. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กันระหว่างผู้นําของเครื อข่าย
3. เพื่อเสริ มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจทางการเงินแก่ผ้ นู ําของเครื อข่าย โดยวิธีการจัด
อบรม ดูงาน แลกเปลีย่ นความคิดเห็นด้ านธุรกิจการเงินกับผู้นําในสถาบันการเงินชันนํ
้ าของ
ภาคเอกชน
4. เพื่อนําเสนอแนวทางแต่คณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณ์ เรื่ อง”การพัฒนา ปรับปรุง
สวัสดิการในด้ านต่าง ๆ แก่สมาชิกครื อข่าย”
เป้าหมาย (2549 – 2551)
1. สหกรณ์ในเครือข่ายมีการเชื่อมโยงธุรกิจต่อกันอย่างกว้ างขวาง
2. ผู้นําเครื อข่ายมีความไว้ วางใจต่อกัน และมีความเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกัน
3. ผู้บริ หารและผู้นําของเครื อข่ายมีความรู้ มีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
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4. แนวทาง “การพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการในด้ านต่าง ๆ แก่สมาชิกเครื อข่าย ได้ รับความ
เห็นชอบจากการดําเนินงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีอํานาจในการอนุมตั แิ ละตัดสินใจ ตลอดจน
สามารถนําแนวทางไปใช้ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกของเครื อข่าย
เครื อข่ ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ คดั เลือกคณะกรรมการของเครื อข่าย จํานวน
12 คน เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานรวมถึงการบริหารจัดการเครื อข่ายให้ เกิดความยัง่ ยืน
โดยคณะกรรมการประกอบด้ วย
1. นายธนาวุฒิ
ทิพย์ประเสริฐ
2. นายศักดิช์ ยั
โภคชัชวาล
3. นางสายหยุด
พูลสวัสดิ์
เกิดแสง
4. นางมะลิ
5. นางมณีนาถ
อินทรประสิทธิ์
6. นายมงคลลัต์
พุกะนัดด์
7. นางสุชาดา
ยี่สนุ่
8. นายบุญยืน
ช่วยเจริญสุข
9. นายไพโรจน์
เหลือสิน
10. นางสุนนั ท์
ควงนิล
11. นายศักดิช์ ยั
โภคชัชวาล
12. นายสิทธิชยั
โรจน์รัตนชัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ บริ การทางการศึกษาแก่ผ้ นู ําชุมชนและผู้ประกอบการในชุมชน
3. เพื่อส่งเสริ มอาชีพและการสร้ างงานแก่ประชาชนในชุมชน
เป้าหมาย 2549 – 2551
1. ชุมชนต่าง ๆ ในเขตอําเภอเมือง อําเภอบางบ่อของจังหวัดสมุทรปราการ มีระบบการจัดการ
ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนที่ดมี ีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. ผู้นําชุมชนและผู้ประกอบการในชุมชนมีความรู้ความสามารถในการเป็ นแกนนําที่มีศกั ยภาพ
ของชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาเครื อข่ายให้ เข้ มแข็งและสามารถสร้ างเครื อข่ายให้ ครอบคลุมใน
ทุกชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ
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3. เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนสามารถสร้ างงานให้ แก่ประชาชนทัง้ 5 อําเภอ 1 และกิ่งอําเภอ ได้ มี
งานทําและมีรายได้ ที่มนั่ คงสามารถพึง่ พิงตนเองได้
เครื อข่ ายความร่ วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
เครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
ได้ จดั ตังขึ
้ ้นด้ วยความพร้ อมใจของผู้นํา
เครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ(กลุม่ สหกรณ์ที่จดทะเบียน) และผู้นําเครื อข่ายกลุม่ อาชีพ
จังหวัดสมุทรปราการ(กลุม่ สหกรณ์ภาคประชาชน)จัดเป็ นความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่
แท้ จริ ง โดยทัง2
้ กลุม่ ได้ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการของตนขึ ้นมา เป็ นคณะกรรมการของ
เครื อข่าย ความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ โดยได้ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ไว้ เพื่อเป็ นกรอบ
ทิศทางการดําเนินงาน ตลอดจนได้ นําแผนงานบางส่วนไปปฏิบตั ิ เพื่อให้ บริการแก่สมาชิกไปบ้ าง
แล้ ว โดยคณะกรรมการจากเครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ จํานวน 15 คน และ
คณะกรรมการจากเครื อข่ายกลุม่ อาชีพจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 18 คน
รวมคณะกรรมการเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ รวม 32 คน ดังรายชื่อ
1. นายมงคลัตถ์
พุกะนัดด์
2. นายวิทยา
รุ่งเจริญชัยศิลป์
3. นายวิริทธิ์
อินทรศิริ
4. นางนันทพร
สุขไสว
5. นายไพรัตน์
ยิ่งยงค์
6. นางดารี กลุ
เพิ่มพุล
7. นายสลักเพชร
สารทอง
8. นางมงคล
ทองคํา
9. นายประทีป
โมวพรหมานุช
10. นายทัศน์
โสภาคดิษฐ์
เพชรบัญชา
11. นายเชษฐศักดิ์
12. นายเสกสุวชั ร
บริสทุ ธิ์นฤดม
13. นายวิเชียร
เพ็ชรดี
14. นายทัศน์
วิมาลัย
15. หม่อมหลวงสกุล
มาลากุล
16. นางมะลิ
เกิดแสง
17. นางสายหยุด
พลูสวัสดิ์
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

นายวิชยั
นางลาวัลย์
นางสุชิลา
นางอังคณา
นางวี
นางชวนชื่น
นางสาววันดี
นายศักดิช์ ยั
นายสิทธิชยั
นางชินานาง
นางสมศรี
นางอัญชลี
นายประทีป
นางฉลวย
นางเบญวรรณ

เกิดแสง
แย้ มแสงทอง
วัฒนผาสุก
ขาวเผือก
วงษ์ ศรี
บุญเหล็ง
ทองเรื อง
โภคชัชชวาล
โรจน์รัตนชัย
วาวตะคุ
เหล่าจันทร์
กล่อมเกลี ้ยง
แจ่มกลาง
เพียรหาศิลป์
จารุเพ็ญพูลสุข

วัตถุประสงค์ คณะกรรมการเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการได้ ร่วมประชุมและมี
มติกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อร่วมกันจัดหาตลาดถาวรทังภายในและภายนอกประเทศ
้
เพื่อเป็ นสถานที่จดั จําหน่าย
สินค้ าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกเครื อข่าย
2. เพื่อให้ บริ การทางการศึกษา “ด้ านการบริหารและการจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ” แก่ผ้ นู ําของ
เครื อข่าย
เป้าหมาย (2549 – 2551)
10. ได้ ตลาดถาวรทังภายในและภายนอกประเทศเพื
้
่อเป็ นแหล่งจัดจําหน่ายสินค้ า/ผลิตภัณฑ์ของ
สมาชิก
2. ผู้นํากลุม่ สหกรณ์ที่จดทะเบียนและผู้นํากลุม่ สหกรณ์ภาคประชาชน มีความรู้และทักษะในการ
บริหารจัดการธุรกิจ (ทังด้
้ านงาน เงิน คน) อย่างมืออาชีพ
3. มีคมู่ ือเพื่อการศึกษาไว้ ใช้ รวม 2 เล่ม ใน ปี 2549
มีคมู่ ือเพื่อการศึกษาไว้ ใช้ รวม 2 เล่ม ใน ปี 2550
มีคมู่ ือเพื่อการศึกษาไว้ ใช้ รวม 2 เล่ม ใน ปี 2551
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เครื อข่ ายทางสังคม
แกนนําทัง้ 7 กลุม่ ได้ พร้ อมใจกันเลือกตังคณะกรรมการเครื
้
อข่ายทางสังคมขึ ้นรวม
20 คน และได้ ลงนามในพันธะสัญญาระหว่างกันในวันที่ 28 ก.พ. 49 โดยได้ มีการวิเคราะห์
้ ้แผน
ศักยภาพของเครื อข่าย และจัดทําแผนแม่บทเพื่อเป็ นกรอบทิศทางในการดําเนินงานไว้ ทังนี
บางส่วนได้ ดําเนินการให้ บริการแก่ประชาชนในชุมชนไปแล้ ว สําหรับคณะกรรมการประกอบด้ วย
1. นางประภาจิต สว่างพัฒนา
2. นางสาวมยุรี เล็ดลอด
3. นางกาญจนา แก่นจันทร์ แดง
4. นายนพพร ขําพร้ อม
5. นางสาวสนอง ถ่ายแช่ม
6. นายสมัย ส่งเสริม
7. นายสุพร อรุณสวะสดิ์
8. นายวิโรจน์ เวทตวงศ์
9. นางสาวสุดารัตน์ บ้ านค่าน
10. นายสุชาติ กลิน่ มาหอม
11. นางฉลวย ถาวรศักดิ์
12. นายทวี ถาวรศักดิ์
13. นาวสาวงามพิศ โกสราภรณ์
14. นางศิริ วงษ์ เปรม
15. นายภูหะพัฒน์ มัง่ มี
16. นายสายบัว กันภัย
17. นายสุจริ ต บุญรอด
18. นางสมคิด ทองโบราณ
19. นางทัศพร เพนียมตะเคียน
20. นางสาวพัชริน นาคเนียมบุญมี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิม่ อํานาจในการต่อรองและผลักดันปั ญหาของชุมชนสูป่ ั ญหาเชิงนโยบายระดับจังหวัด
2. เพื่อการมีสว่ นร่วม ในการแก้ ไขปั ญหาด้ านที่อยูอ่ าศัย แก่คนจนจดทะเบียนและผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
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ุ ภาพชีวิตที่
3. เพื่อการมีสว่ นร่วม ในการแก้ ไขปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมและการพัฒนาชุมชนให้ มีคณ
ดี รวมถึงการเพิ่มรายได้ และการลดรายจ่ายของสมาชิกในชุมชน
เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็ นไปได้ ในเรื่ อง การพัฒนาอาชีพบนวิถีทางสหกรณ์ โดยจัดทํา
ผ่านโครงการนําร่อง “บ้ านมัน่ คงชุมชนนางนวลร่วมพัฒนา”
เพื่อการติดตามความสําเร็จ ของโครงการนําร่อง “บ้ านมัน่ คงชุมชนนางนวลร่วมพัฒนา” โดย
มุง่ หวังว่าประชาชนในชุมชน จะมีอาชีพหลักที่มนั่ คง มีรายได้ มีการลดค่าใช้ จ่ายของครัวเรื อน
รวมถึงมีการออม พร้ อมทังมี
้ ความรู้ความเข้ าใจในการทํางานและการดําเนินชีวิตอยูร่ ่วมกัน
บนวิถีทางแห่งสหกรณ์ โดยสามารถพึง่ พิงตนเองได้
4. เป้าหมาย (ปี 2549 – 2552)
1. ปั ญหาของชุมชนได้ รับการแก้ ไขอย่างเป็ นรูปธรรม
2. คนจนจดทะเบียนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีบ้านที่อยูอ่ าศัย และที่ทํากินเป็ นของตนเอง
3. ประชาชนในชุมชนมีความรู้ด้านสิทธิประโยชน์และมีหลักประกันสุขภาพโดยถ้ วนหน้ า
 แนวทางการดําเนินการ
การดําเนินการวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ ใช้ ลกั ษณะการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วม ภายใต้ กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร ซึง่ การดําเนินงานโดยส่วนใหญ่เป็ นไป
ตามแผนงานที่ตงไว้
ั้
แต่มีการปรับแผนในบางช่วงเพื่อให้ สอดรับกับบริ บทของกลุม่ ในพื ้นที่จงั หวัด
โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่ทีมวิจยั ได้ กําหนดกรอบไว้ ดงั แสดงในตารางบทที่ 3 แผนงานการ
ดําเนินการของทีมวิจยั จังหวัดสมุทรปราการ (หน้ า 38 – 51)
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 ปั จจัยแห่ งความสําเร็จ
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการใน
ครัง้ นี ้ พิจารณาได้ 2 ประเด็น ได้ แก่
1. บริบทของทีมวิจัย ได้ แก่
● การยึดมัน่ ในกรอบแนวคิดของการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
ั ้ (ทังแผนงาน
้
แผนเงิน และแผนคน)
● สามารถบริหารจัดการได้ ตามแผนงานที่ตงไว้
โดยยึดหลัก Plan Do Check Action อย่างต่อเนื่อง แม้ จะต้ องมีการปรับแผนงานอยูห่ ลายครัง้ เพื่อให้
สอดรับกับบริบทของกลุม่
อาทิเช่น ต้ องแยกจัดเวทีการประชุมระหว่างกลุม่ ภาคประชาชน และกุลม่
้ ความขัดแย้ งในระดับบุคคล อันเนื่องจากการ
สหกรณ์ที่จดทะเบียน เนื่องจากผู้นําไม่ลงรอยต่อกัน อีกทังมี
ไม่ยอมรับซึง่ กันและกัน และการขาดความไว้ วางใจต่อกันในด้ านความโปร่งใสในอดีตที่ผา่ นมา อย่างไรก็
ตามทีมงานวิจยั ได้ เพียรพยายามหาวิธีการและใช้ กระบวนการบริ หารอย่างครบวงจร จึงช่วยลดอุปสรรค
และมีสว่ นสําคัญต่อความสําเร็ จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายได้ ดีระดับหนึง่
 การลงพื ้นที่ของทีมวิจยั อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
 การสร้ างความสัมพันธ์และความผูกพันทางใจระหว่างผู้นํากลุม่ กับทีมงานวิจยั
 การชี ้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั การรายงานผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเนื่องต่อCEOและผู้บริ หารของจังหวัดที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง มีสว่ นช่วยเสริ มความสําเร็จของการเชื่อมโยง
เครื อข่ายพันธมิตรอย่างมาก
● การยึดหลัก “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ในการแก้ ไขปั ญหา ช่วยทําให้ ผ้ นู ํากลุม่ ภาค
ประชาชน และกลุม่ สหกรณ์จดทะเบียนให้ ผนึกกําลังร่วมกันได้
2. บริบทของกลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชนและกลุ่มสหกรณ์ ทจ่ี ดทะเบียนในพื้นทีจ่ ังหวัด
สมุทรปราการ
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสําเร็จและเป็ นอุปสรรคต่ อการเชื่อมโยงเครื อข่ ายได้ แก่
ปั จจัยแวดล้ อมภายในของกลุ่ม
ด้ านตัวผู้นํากลุ่ม
กลุม่ ภาคประชาชน มีจดุ เด่นในด้ านความตังใจและมุ
้
ง่ มัน่ ต่อการมีสว่ นร่วมในการเชื่อมโยงเครื อข่ายดี
มาก อีกทังมี
้ จิตสาธารณะ จึงส่งผลในการเชื่อมโยงพันธมิตรในกลุม่ ภาคประชาชนเกิดพลังสูง แต่ใน
ขณะเดียวกันมีจดุ อ่อนในตัวผู้นําที่สง่ ผลกระทบต่อการเชื่อมโยงเครื อข่ายในครัง้ นี ้ กล่าวคือ ผู้นําภาค
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ อีกทังผู
้ ้ นําบางคน ขาดการยอมรับในเรื่ องความโปร่งใส จึงเกิดความ
ขัดแย้ งภายในใจระหว่างกัน ซึง่ เป็ นอุปสรรคทําให้ โอกาสในการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุม่
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ภาคประชาชนและภาคสหกรณ์ที่จดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความยากลําบาก ทังนี
้ ้ทีมงานวิจยั จึงต้ องใช้
เวลามากเพื่อแก้ ไขปั ญหาด้ านนี ้โดยยึดหลัก “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” เป็ นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
กลุ่มสหกรณ์ทีจ่ ดทะเบี ยน
มีจดุ เด่นในการบริหารจัดการ มีโครงสร้ าง รูปแบบ ระเบียบปฏิบตั ทิ ี่ดีและเอื ้ออํานวยต่อการเชื่อมโยง
เครื อข่ายพันธมิตร แต่มีจดุ อ่อนที่พบก็คือ ผู้นําขาดภาระใจในการเข้ ามามีสว่ นร่วมอีกทังระเบี
้
ยบข้ อบังคับ
ขององค์กรก็เป็ นอุปสรรคต่อการมาเข้ าร่วมประชุม ทําให้ ต้องส่งตัวแทนสลับหน้ ามาประชุม ซึง่ ส่งผลให้
การดําเนินงานเป็ นไปด้ วยความล่าช้ ายิ่งขึ ้น
ปั จจัยแวดล้ อมภายนอก
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสําเร็จ
♦ ผู้วา่ CEO และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ รวมทังสมาชิ
้
กวุฒิสภาได้ ให้
ความสนใจต่อโครงการวิจยั โดยมาเป็ นประธานเข้ าร่วมประชุมในเวทีสาํ คัญหลายครัง้
อีกทังเป็
้ นโอกาสให้ ทีมงานวิจยั ได้ รายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้
ให้ กําลังใจแก่ผ้ นู ํากลุม่ ที่เข้ าร่วมโครงการเป็ นอย่างดี
♦ สหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการและทีมงานให้ ความร่วมมือในการประสานงานดี
♦ การเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร 2 เมษายน 2549 ที่ผา่ นมารวมถึงการเมืองท้ องถิ่นมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการจัดเวทีการประชุม ทําให้ ต้องเลื่อนการประชุมอยูบ่ อ่ ยครัง้ ส่งผลให้ ขาดความ
ต่อเนื่องในการเชื่อมโยงเครื อข่ายในจังหวัดสมุทรปราการ
ตารางแสดงปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสําเร็จและส่ งผลกระทบต่ อการเชื่อมโยงเครือข่ าย
ปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอก : ผลสําเร็จ/ผลกระทบ
บริ บทของทีมงานวิจยั
ต่อผลสําเร็จ
- การยึดมัน่ ในกรอบแนวคิดของการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
- การบริ หารจัดการ (แผนงาน,แผนเงิน,แผนคน).ให้ สอดคล้ องกับ
แผนงานที่ตงไว้
ั ้ อย่างครบวงจรโดยยึดหลัก Plan Do check Action
* การลงพื ้นที่ของทีมวิจยั อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
* การสร้ างความสัมพันธ์และความผูกพันทางใจกับผู้นํากลุม่ /
องค์กร
* การชี ้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั การรายงานผล การ
ดําเนินงานอย่างสมํ่า เสมอ และต่อเนื่องต่อ ผู้วา่ CEO
* การยึดหลัก “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” เป็ นกลยุทธ์แก้ ปัญหา
ความขัดแย้ งในระดับบุคคลของกลุม่ ผู้นํา

ต่อผลสําเร็จ
- ผู้บริ หารระดับสูงของจังหวัดให้ ความสนใจต่อ
โครงการวิจยั ดี
- สหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการและทีมงานให้ ความ
ร่วมมือในการประสานงานดี
ต่อผลกระทบ
- การเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร 2 เมษายน
2549 ที่ผา่ นมารวมถึงการเมืองท้ องถิ่นมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการจัดเวทีการประชุม
ทําให้ ต้องเลื่อนการ
ประชุมอยูบ่ อ่ ยครัง้
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จากตารางจะเห็นได้ วา่ ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรตามความคาดหวังมีอยู่
2 ระดับ ได้ แก่ ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายขันต้
้ นและความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่
แท้ จริง
♦ ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครือข่ ายขัน้ ต้ น
ซึง่ ได้ ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมกับทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
กลุ่มสหกรณ์ ท่ จี ดทะเบียน
สมุทรปราการและมีความเห็นชอบร่วมกันที่จะเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรซึง่ กันและกัน โดยได้ ทําพันธะสัญญา
ข้ อตกลงร่วมกัน และรายงานผลต่อผู้วา่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการและสื่อมวลชนในวันที่ 13
กรกฎาคม 2549 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รวม
2 เครื อข่าย ดังนี ้
1. เครื อข่ายทางการเงิน
2. เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
โดยผู้นํากลุม่ ได้ ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมกับทีมวิจยั และมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ไว้ เรี ยบ
ร้ อบแล้ ว แต่ยงั มิได้ นําแผนงานไปดําเนินงาน เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกแต่อย่างใด
♦ ความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่ ายที่แท้ จริง
กลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชน
ซึง่ ได้ ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมกับทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการและมีความเห็นชอบร่วมกันที่จะเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรซึง่ กันและกัน และรายงานผลต่อผู้วา่
ผู้วา่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการและสื่อมวลชนในวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ระหว่างเวลา 09.00 –
14.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รวม 2 เครื อข่าย ดังนี ้
1.
เครื อข่ ายทางสังคม ได้ ทําพันธะสัญญาข้ อตกลงร่วมกัน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549
้ นํา
โดยผู้นําเครื อข่ายได้ จดั ทําแผนชุมชนของตนเอง
โดยมุง่ เน้ นการพึง่ พิงตนเองเป็ นสําคัญ อีกทังได้
แผนชุมชนของตําบลต่างๆ มาพิจารณาร่วมกัน และจัดทําเป็ นแผนแม่บท ระยะเวลา 2549 – 2551 รวม 3
ปี เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยแผนงานดังกล่าวจะผลักดันเป็ นแผนเชิงนโยบายในระดับจังหวัด เพื่อการ
แก้ ไขปั ญหาความยากจนโดยภาคประชาชนผ่านเครื อข่ายทางสังคม ซึง่ คณะกรรมการมีความมัน่ ใจว่า
การรวมตัวเป็ นเครื อข่ายในครัง้ นี ้จะทําให้ เกิดพลังการต่อรองที่จะส่งผลให้ การแก้ ไขปั ญหาของชุมชนเกิด
ความสําเร็ จอย่างได้ ผลเป็ นรูปธรรมได้
นอกจากนันผู
้ ้ นําเครื อข่ายได้ นําแผนบางส่วนไปปฏิบตั เิ พื่อให้
บริการแก่สมาชิก จนเกิดผลที่สามารถประเมินได้
2.
เครื อข่ ายความร่ วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ ได้ ทําพันธะสัญญาข้ อตกลงร่วมกัน
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 และได้ จดั ทําแผนกลยุทธ์ โดยได้ นําแผนบางส่วนไปปฏิบตั เิ พื่อให้ บริ การแก่
สมาชิก จนเกิดผลที่สามารถประเมินได้
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บทที่ 5 บทสังเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
หากจะพิจารณาตัวแบบในการวิเคราะห์ ความสําเร็ จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายในครัง้ นี ้สามารถแยก
เป็ น 3 รูปแบบได้ แก่
เกิดความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่
1. ตัวแบบในการวิเคราะห์ กลุ่มภาคประชาชน
แท้ จริงรวมโดยใช้ ชื่อว่าเครื อข่ายทางสังคมซึง่ มีตวั แบบในการวิเคราะห์ตามลําดับดังภาพ
แสดงตัวแบบในการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงเครือข่ ายของกลุ่มภาคประชาชน
9 ลงมือปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา
8 จัดทําพันธะสัญญาแห่งความร่วมมือระหว่างกันของเครื อข่ายทางสังคม

7 จัดทําแผนแม่บทเพื่อเป็ นกรอบทิศทางในการมีสว่ นร่วมแก้ ไขปั ญหา

6 การระดมความคิดเพื่อการตัดสินใจเข้ าไปมีสว่ นร่วมต่อการแก้ ไขปั ญหาเร่งด่วน
โดยยึดยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเป็ นแนวทางขับเคลื่อน

5. การรวมตัวเป็ นองค์กรแห่งเครื อข่ายทางสังคมเพื่อการมีสว่ นร่วม
ในการบริ หารจัดการและเพือ่ การแก้ ไขปั ญหาในชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ

4 การหนุนเสริ มองค์ความรู้ เพื่อแก้ ไขปั ญหาความ
3 การรวมตัวของกลุม่ ในพื ้นที่เดิมเพื่อต่อยอดให้ เกิดพลัง และ
เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งแก่กล่มในพื ้นที่เดิมรวม 7 กล่ม
2 กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วมในเวทีระดับตําบล

เริ่มต้ น

1 กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้นํากลุม่ ภาคประชาชน
ที่มีศกั ยภาพและมีภาระใจต่อสังคม
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2. ตัวแบบในการวิเคราะห์ กลุ่ม/สหกรณ์ ท่ จี ดทะเบียน
การรวมตัวเป็ นเครื อข่ายกลุม่ วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนและสหกรณ์ที่จดทะเบียนสามารถ
้ น รวม 2 เครื อข่าย
รวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายได้ สําเร็จ แต่จดั เป็ นความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายขันต้
ได้ แก่
1. เครื อข่ายทางการเงิน เป็ นการรวมตัวของกลุม่ สหกรณ์ที่จดทะเบียน
2. เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เป็ นการรวมตัวของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนที่
จดทะเบียน โดยมีตวั แบบในการวิเคราะห์ดงั นี ้
แสดงตัวแบบในการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงเครือข่ ายของกลุ่ม/สหกรณ์ ท่ จี ดทะเบียน

5 จัดทําแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็ นกรอบทิศทางการดําเนินงานของเครื อข่าย

4 การรวมตัวเป็ นเครื อข่ายองค์กรแห่งความร่วมมือระหว่างกัน
เกิดเครื อข่ายทางการเงิน และเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

3 จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุม่ และเสริ ม
องค์ความรู้เพื่อให้ เกิดพลังในการเชื่อมโยงเครื อข่ายต่อกัน
2 จัดเวทีการประชุม เพื่อหนุนเสริมการเชื่อมโยงเครื อข่าย

เริ่มต้ น

1 จัดเวทีการประชุมเพื่อเชิญผู้นํากลุม่ /สหกรณ์ที่จดทะเบียนมาสร้ างความ
เข้ าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย
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3. ตัวแบบในการวิเคราะห์ กลุ่มภาคประชาชนและสหกรณ์ ท่จี ดทะเบียน
กลุม่ ภาคประชาชนและสหกรณ์ที่จดทะเบียน สามารถรวมตัวเป็ นเครื อข่ายพันธมิตร ที่
แท้ จริง ใช้ ชื่อว่าเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ นับว่าเป็ นโอกาสที่ดี เนื่องจากสหกรณ์ที่
จดทะเบียนและมีความเข้ มแข็ง จะได้ มีสว่ นให้ การช่วยเหลือกลุม่ ภาคประชาชนที่ยงั อ่อนแอได้ โดยมี
ตัวแบบในการวิเคราะห์ ดังนี ้
แสดงตัวแบบในการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงเครือข่ ายของกลุ่มภาคประชาชนและสหกรณ์ ท่ จี ดทะเบียน
7 ลงมือปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา

6 จัดทําพันธะสัญญาระหว่างกัน

5 การรวมตัวเป็ นเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
โดยจัดทําแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็ นกรอบทิศทางการดําเนินงาน

4. เวทีประชุม เพื่อสร้ างองค์ความรู้เรื่ อง
“แนวทางบริ หารความขัดแย้ งและบทบาทของผู้นํากลุม่ ที่สมควรแก่การชื่นชม

3. เวทีประชุม เพื่อเสริ มองค์ความรู้และสร้ างความเข้ าใจ
เกี่ยวกับเหตุผลและความสําคัญของการเชื่อมโยงเครื อข่ายทางคุณค่า
2 จัดเวทีการประชุม เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายทางคุณค่า

เริ่ มต้ น

1. จัดเวทีการประชุมเพื่อเชิญผู้นํากลุม่ ภาคประชาชน/สหกรณ์ที่จดทะเบียนมาสร้ าง
ความเข้ าใจในเกี่ยวกับกรอบแนวคิด และทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายทางคุณค่า
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5.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ท่ ชี ีใ้ ห้ เห็นบทบาทของเครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหา
ความยากจน
ผลลัพธ์จากการดําเนินงานของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการที่ผา่ นมาสามารถสร้ าง
ความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครื อข่ายได้ ใน 2 ลักษณะ ได้ แก่
1. ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายขันต้
้ น เกิดเครื อข่ายขึ ้น 2 เครื อข่าย ได้ แก่ เครื อข่าย
การเงิน และเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
2. ความสําเร็ จทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่แท้ จริง เกิดเครื อข่ายขึ ้น 2 เครื อข่าย ได้ แก่
เครื อข่ายทางสังคมและเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
เครื อข่ายทัง้ 4 ได้ แสดงบทบาทให้ เห็นถึงการแก้ ไขปั ญหาความยากจนดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
บทบาทของเครื อข่ ายทางการเงินกับการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
1. การลดต้ นทุนในการประกอบธุรกิจ ด้ วยการเป็ นแหล่งรวบรวมเงินทุนเพื่อการรับฝาก
2. การสร้ างโอกาสทางการเรี ยนรู้แก่ผ้ นู ําเครื อข่ายสหกรณ์ ให้ มีขีดความสามารถในการบริ หาร
จัดการธุรกิจการเงินอย่างมีคณ
ุ ค่าและสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มต่อสมาชิกของเครื อข่ายได้
3. การปรับปรุงสวัสดิการให้ เป็ นระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่สมาชิกของเครื อข่าย
บทบาทของเครื อข่ ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการกับการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
1. การเพิม่ รายได้ หลักและรายได้ เสริ มที่มนั่ คงแก่ประชาชนในชุมชน ด้ วยการส่งเสริมอาชีพ
2. การลดต้ นทุนการผลิตและการดําเนินงาน ด้ วยการจัดระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็ นแหล่ง
รวบรวมผลผลิตของสมาชิก เพื่อการจัดส่ง และจัดจําหน่าย
3. การสร้ างโอกาสทางการเรี ยนรู้ แก่ผ้ นู ําชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกของ
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
บทบาทของเครื อข่ ายทางสังคมกับการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
1. การมีส่วนร่ วมในการจัดการแก้ ไขปั ญหาด้ านที่อยู่อาศัย แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ
ของจังหวัดสมุทรปราการ
ผลลัพธ์ในปี 2549 สามารถจัดสรรที่อยูอ่ าศัยแก่คนจนจดทะเบียนและผู้ด้อยโอกาสให้ มีที่
อยูเ่ ป็ นของตนเองได้ สําเร็จ 1 โครงการ ได้ แก่ โครงการบ้ านมัน่ คงชุมชนนางนวลร่วมพัฒนา มีครอบครัว
คนจนจดทะเบียนด้ านที่อยูอ่ าศัยที่ได้ รับการแก้ ไขปั ญหาไปแล้ วจํานวน 200 ครอบครัว รวมสมาชิก
ทังหมด
้
766 คน
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ผลลัพธ์ในปี 2550
ตังเป
้ ้ าหมายไว้ วา่ จะจัดสรรที่อยูอ่ าศัยแก่คนจนจดทะเบียนและ
ผู้ด้อยโอกาสอีก 2 โครงการได้ แก่ โครงการบ้ านมัน่ คงชุมชนราชาเทวะ / โครงการบ้ านมัน่ คงคลองลําพู
ผลลัพธ์ในปี 2551
ตังเป
้ ้ าหมายไว้ จะจัดสรรที่อยูอ่ าศัยแก่คนจนจดทะเบียนและ
ผู้ด้อยโอกาสอีก 1 โครงการบ้ านมัน่ คง ได้ แก่ โครงการบ้ านมัน่ คงชุมชนคลองกันยา
2. การมีส่วนร่ วมในการสร้ างโอกาสทางการเรียนรู้ในเรื่องต่ างๆ ดังนี ้
2.1 การพัฒนาอาชีพบนวิถีทางแห่งสหกรณ์ โดยจัดอบรมความรู้แก่ผ้ นู ําและสมาชิก
โครงการนําร่อง (บ้ านมัน่ คงชุมชนนางนวลร่วมพัฒนาไปแล้ วรวม 167 คน)
การส่งเสริมอาชีพเพื่อการสร้ างรายได้ ที่มนั่ คง โดยจัดอบรมความรู้แก่ผ้ นู ําและสมาชิก
เครื อข่ายทางสังคมไปแล้ ว รวม 370 คน
การส่งเสริ มการออมและการลดค่าใช้ จ่ายของครัวเรื อน โดยจัดอบรมความรู้แก่ผ้ นู ํา
และสมาชิกเครื อข่ายทางสังคมไปแล้ ว รวม 296 คน
การเพิม่ ศักยภาพแก่ผ้ นู ําท้ องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดอบรมความรู้แก่ผ้ นู ํา
ชุมชนไปแล้ วรวม 4 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ จํานวน 315 คน
3. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ ประชาชนในชุมชนต่ าง ๆ ของจังหวัด
สมุทรปราการ
้ านถนน คู คลอง หนองบึง รวม 7 พื ้นที่เขต
ทําการรณรงค์ ปรับปรุง พัฒนาสิง่ แวดล้ อมทังด้
มีสมาชิกของเครื อข่ายเข้ าร่วมมือจํานวน 567 คน
- ได้ พื ้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ ้น 40 ไร่ ในช่วงเดือน มี.ค. 49 – ส.ค. 49 รวม 6 เดือน
- ได้ แนวกําแพงไม้ ลวกกันชายฝั
้
่ งทะเลป้องกันการพังทลายของชายฝั่ ง ความยาว 6 ก.ม.ในช่วง
มี.ค. 49 – ส.ค. 49 รวม 6 เดือน
4. สร้ างโอกาสในการเข้ าถึงข้ อมูลในด้ านต่ างๆและการใช้ สิทธิบตั รประกันสุขภาพถ้ วน
หน้ า
- สร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้ให้ แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆของจังหวัดสมุทรปราการได้ รับความรู้
และเข้ าใจถึงสิทธิประโยชน์ของบัตรประกันสุขภาพถ้ วนหน้ ารวม 4 ชุมชน
บทบาทของเครือข่ ายความร่ วมมือทางธุรกิจและวิทยาการกับการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
1. เพิ่มรายได้ แก่ สมาชิกของเครื อข่ าย
ด้ วยการจัดหาตลาดถาวรและขยายช่องทาง
การตลาดให้ กว้ างขวางทังในและต่
้
างประเทศ
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2. ลดรายจ่ ายของสมาชิกเครือข่ าย
ด้ วยการจัดหาเครื่ องมือเพื่อจัดทําระบบฐานข้ อมูล
้ นศูนย์กลาง
สารสนเทศอย่างครบวงจร เพื่อให้ เข้ าถึงแหล่งข้ อมูลทางการตลาดและแหล่งผลิต อีกทังเป็
รวบรวมผลผลิต/ สินค้ าของเครื อข่ายเพื่อไปจัดจําหน่ายยังตลาดต่าง ๆ เป็ นการประหยัดต้ นทุนในการ
ขนส่ง
3. สร้ างโอกาสทางการเรียนรู้แก่ ผ้ ูนําและสมาชิกของเครื อข่ าย ด้ วยการจัดแผนงานการ
ฝึ กอบรมประจําปี และการจัดทําคูม่ ือเพื่อการศึกษา โดยผ่านวิธีการจัดการความรู้ (Knowledge
Management)
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บทที่ 6 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการดําเนินการ
การดําเนินการของโครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ” ใน
ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อหารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร
ภาคประชาชน ทังที
้ ่เป็ นสหกรณ์ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน เพื่อให้ เกิดความเข้ มแข็งในระดับสมาชิก
ระดับองค์กร และระดับเครื อข่าย เพื่อให้ เกิดความร่วมมือที่จะอํานวยประโยชน์ตอ่ กันและกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
6.1.1 การดําเนินการของโครงการวิจยั
“การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการ” ในครัง้ นี ้ สามารถดําเนินการได้ สําเร็จตามแผนงานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
1. ทีมวิจยั ได้ ยดึ มัน่ ในกรอบแนวคิดของการเชื่อมโยงเครื อข่าย ซึง่ หมายถึง การสร้ างความ
ร่วมมือระหว่างกลุม่ /องค์กรประชาชน ตังแต่
้ 2 กลุม่ ขึ ้นไป โดยมีจดุ มุง่ หมายที่จะทํากิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึง่ หรื อหลายอย่างร่วมกันอย่างจริงใจ เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดขึ ้น มีการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน
เสี่ยงภัยร่วมกัน และการได้ รับประโยชน์ร่วมกัน
2. ทีมวิจยั ได้ พยายามปรับแผนให้ สอดคล้ องกับบริบทของกลุม่ ในแต่ละพื ้นที่ แม้ หลายช่วงต้ อง
มีการปรับแผนในด้ านเวลาอยูบ่ อ่ ยครัง้ รวมถึงต้ องมีการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า โดยเฉพาะในเรื่ องความ
ขัดแย้ งของกลุม่ ผู้นํา แต่ก็สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้นํากลุม่ โดยส่วนใหญ่ยงั มีภาระใจ
และมีความรับผิดชอบต่องานทางสังคม
อีกทังที
้ มวิจยั มีความมุง่ มัน่ และตังใจที
้ ่จะทํางานให้ บรรลุผล
สําเร็ จ
3. ทีมวิจยั ใช้ หลักการ “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ในการคลี่คลายปั ญหาความขัดแย้ งของ
ผู้นํากลุม่ ซึง่ สามารถหาข้ อยุตดิ ้ านความขัดแย้ งภายในของกลุม่ ผู้นําได้ ในระดับที่ดี โดยมุง่ ผลลัพธ์ไปที่
win: win
เพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในพื ้นที่จงั หวัด
4. ทีมวิจยั ได้ ใช้ กระบวนการมีสว่ นร่วม
สมุทรปราการ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ซึง่ ใช้ เทคนิคที่สําคัญในการดําเนินการวิจยั ประกอบด้ วย
- การระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุม่
- การประชุมกลุม่ ย่อย
- กระบวนการปรึกษาหารื อในลักษณะเพื่อนร่วมคิด มิตรร่วมทาง
- Open Approach โดยทิ ้งประเด็นปั ญหาให้ ผ้ นู ํากลุม่ ได้ ร่วมกันคิด ร่วมกันหาทางแก้ ไขด้ วย
ตัวเองเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ และสามารถคิดเป็ น ก้ าวเป็ น แก้ ไข
ปั ญหาได้ ด้วยตนเองเป็ นหลัก
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6.1.2 ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
♦ จากทีมวิจัย ทีมงานวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการสามารถทํางานร่วมกันเป็ นทีมได้ ดี จึงเป็ น
ส่วนเสริมให้ เกิดความสําเร็จของการทํางานในครัง้ นี ้ แม้ จะมีอปุ สรรคในด้ านเวลา เพราะต้ องปรับเปลี่ยน
เวลา เพิ่มเวลาเข้ าพื ้นที่บอ่ ยครัง้ ขึ ้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ วทุกคนสามารถปฏิบตั งิ านได้ ตามแผนงานที่ได้
กําหนดไว้ เป็ นอย่างดี และได้ ใช้ หลักการ Plan Do Check Action ตลอดเวลาของการวิจยั ทําให้ หวั หน้ า
ทีมสามารถทราบความเคลื่อนไหวรวมทังรู้ ้ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้นตลอดกระบวนการทํางานในพื ้นที่ จึง
สามารถทําการปรับแผนงานได้ ทนั เวลาทันเหตุการณ์
ซึง่ ช่วยให้ กระบวนการแก้ ไขปั ญหาดําเนินไปได้
อย่างราบรื่ น
♦ จากปั จจัยสภาพแวดล้ อมอื่นๆ อาทิเช่น
ผู้นํากลุม่ ภาคประชาชน/ผู้นํากลุม่ สหกรณ์ที่จดทะเบียน มีความขัดแย้ งในระดับบุคคลและระดับ
กลุม่ และความขัดแย้ งนี ้ได้ กลายเป็ นความคับข้ องใจที่ขยายผลไปสูก่ ลุม่ ผู้นําคนอื่นๆด้ วย จึงส่งผลกระทบ
ต่อความล่าช้ าในการเชื่อมโยงเครื อข่าย เนื่องจากขาดความจริงใจและขาดความไว้ วางใจต่อกัน หลาย
ครัง้ ผู้นํากลุม่ ได้ นําปั ญหาส่วนตัวมาพูดในที่ประชุม ซึง่ ส่งผลให้ บรรยากาศในการประชุมเสียไปด้ วย
การเมือง การเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 2 เมษายน 2549 ที่ผา่ นมาส่งผลกระทบ
ต่อการประชุมทําให้ ต้องเลื่อนการนัดหมาย รวมถึงผู้นําหลายคนฝั กใฝ่ กับการเมืองท้ องถิ่น จึงไม่มีเวลา
มาเข้ าร่วมประชุม และได้ สง่ ตัวแทนมาร่วมประชุม และเมื่อตัวแทนกลับไปก็มิได้ รายงานต่อผู้นํากลุม่ ให้
ทราบ ทําให้ การประชุมนัดถัดไปต้ องเริ่มต้ นนับหนึง่ ใหม่หลายครัง้
ค่ าเดินทาง ในการเข้ าร่วมประชุม ทีมวิจยั ไม่ได้ จ่ายค่าเดินทางในการมาประชุมทุกครัง้ แก่ผ้ นู ํา
กลุม่ /องค์กรภาคประชาชน แต่จะพิจารณาเลือกจ่ายในเวทีการประชุมที่สาํ คัญ ๆ เท่านัน้ ซึง่ ก็สง่
ผลกระทบต่อการเข้ ามามีสว่ นร่วมในการประชุมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
6.2 ประโยชน์ ท่ ตี วั นักวิจยั และทีมวิจยั ได้ รับ
6.2.1 ชุดความรู้ใหม่
การดําเนินงานตามโครงการวิจยั “แนวทางการพัฒนาเครื อข่ายกลุม่ /องค์กรภาคประชาชนในพื ้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ” ในครัง้ นี ้ ไม่ได้ เกิดชุดความรู้ใหม่ แต่ได้ เรี ยนรู้และต่อยอดชุดความรู้เดิม เกี่ยวกับ
ได้ ให้ ทศั นะภายใต้
การบริหารจัดการตามกรอบทฤษฎีการกระทําทางสังคม ซึง่ Max weber
องค์ประกอบ 4 ประการ ประกอบด้ วย (1.Actor 2.Mean 3.Condition 4.End) โดยจะสังเคราะห์
องค์ประกอบทัง้ 4 ให้ สอดรับกับการวิจยั ในครัง้ นี ้ กล่าวคือ
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1. Actor หมายถึงผู้กระทํา
บทวิเคราะห์ ผู้กระทําการวิจยั ในครัง้ นี ้ หมายถึง ทีมงานวิจยั และผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน ในพื ้นที่
จังหวัดสมุทรปราการที่เข้ าร่วมในโครงการ
2. Mean หมายถึง กรอบแนวคิดและกระบวนการที่องค์กรได้ กําหนดขึ ้นมา เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายอย่าง
ยัง่ ยืน
บทวิเคราะห์ การวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ยดึ กรอบแนวคิดการพัฒนาเครื อข่ายพันธมิตร เพื่อให้ เกิดความเข้ มแข็ง
และยัง่ ยืน โดยมุง่ หวังจะให้ กลุม่ /องค์ภาคประชาชนสามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายต่อกันได้ ซงึ่ หมายถึงการ
้
2 กลุม่ /องค์กรขึ ้นไป
สร้ างความร่วมมือหรื อการสร้ างพันธมิตรระหว่างกลุม่ /องค์กรภาคประชาชนตังแต่
โดยมีจดุ มุง่ หมายที่จะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างร่วมกันอย่างจริงใจ เพื่อการบรรลุ
้ ้การ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดขึ ้น มีการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน เสีย่ งภัยร่วมกัน และได้ รับประโยชน์ร่วมกัน ทังนี
ที่กลุม่ /องค์กรประชาชนจะมาเชื่อมโยงเครือข่ายนันต้
้ องเป็ นนโยบายอย่างเป็ นทางการของกลุม่ /องค์กร
ภาคประชาชน
สําหรับกระบวนการวิจยั ทีมวิจยั ได้ ดําเนินการการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรโดยยึดแนวทางจาก
้ ้ได้ พิจารณาปรับบางกระบวนการให้ สอดรับกับ
ประสบการณ์ของชุดโครงการวิจยั ในพื ้นที่ 9 จังหวัด ทังนี
บริ บทของพื ้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ
3. Condition หมายถึง ตัวแปรที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
บทวิเคราะห์ การวิจยั ในครัง้ นี ้ พบว่าตัวแปรที่เกี่ยวกับบริบทในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ มีผลกระทบ
และเป็ นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงเครื อข่ายรวม 3 ด้ าน ดังนี ้
3.1 ด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการเป็ นสังคมกึ่งเมืองใกล้
กรุงเทพมหานคร มีความเจริญทางเศรษฐกิจดีมาก มีผ้ คู นอพยพย้ ายถิ่นฐานมาจากทัว่ ทุกสารทิศ ทังใน
้
ต่างจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้ าน อาทิเช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม เป็ นต้ น จึงเป็ นจังหวัดที่มี
ประชากรแฝงอาศัยอยูใ่ นปริมาณมากพอๆกับจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ของจังหวัด จึงส่งผล
ให้ เกิดปั ญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาสิง่ แวดล้ อมเสื่อมโทรม ชุมชนแออัด ปั ญหา
อาชญากรรม ปั ญหาการจราจร ปั ญหาประชากรไร้ ที่อยูอ่ าศัย รวมถึงมีคดีการฉกชิงวิ่งราวอย่างชุกชุมใน
ทุกพื ้นที่ไม่เว้ นในแต่ละวัน นอกจากนันยั
้ งเป็ นแหล่งใหญ่ของขบวนการยาเสพติด จากการสํารวจดัชนีชี ้
วัดความจําเป็ นพื ้นฐาน (จปฐ.) ของผู้คนในจังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2548 พบว่าดัชนีชี ้วัดตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตราฐานถึง 26 ตัวชี ้วัด จาก 37 ตัวชี ้วัด จะเห็นได้ วา่ จังหวัดสมุทรปราการแม้ วา่ จะเป็ นจังหวัดที่
มีความเจริญสุดขัว้ แต่คณ
ุ ภาพชีวิตของคนในจังหวัดสมุทรปราการกลับสวนกระแสในทิศทางที่ตรงกัน
ข้ าม
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3.2 ด้ านผู้นํากลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชน
การดําเนินงานวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ ทีมวิจยั ได้ ใช้ เวลาจัดการประชุมในเวทีตา่ งๆ รวม
32 ครัง้ ครัง้ ละ 6 ชัว่ โมง ใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 197 ชัว่ โมง อีกทังที
้ มงานวิจยั ได้ ใช้ เวลาฝั งตัวอยูใ่ นพื ้นที่ สัปดาห์
ละไม่ตํ่ากว่า 4 ครัง้ รวมระยะเวลา 12 เดือน จึงมีโอกาสได้ ศกึ ษา เรียนรู้ สังเกตุพฤติกรรมของผู้นํากลุม่ /
องค์กรภาคประชาชน พอจะแยกแยะได้ 3 ลักษณะดังนี ้
แสดงลักษณะของพฤติกรรมในภาพรวมของผู้นํากลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชนในพืน้ ที่จงั หวัด
สมุทรปราการ
ประเด็นการ
พิจารณา
จุดแข็ง

จุดอ่อน

ข้ อมูล
สนับสนุนจาก
การสังเกตุ

ลักษณะที่ 1
-มีความรู้ความสามารถด้ านการ
บริหารจัดการและมีศกั ยภาพสูง
-มีโครงสร้ างองค์กรรองรับ
-มีกฎ กติกา ระเบียบปฏิบตั ิชดั เจน
-มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ฝ่ ายการเมือง

ลักษณะที่ 2

-มีความรู้ มีความสามารถในด้ านการ
บริหารจัดการ และสามารถจัดทํา
เพื่อขออนุมตั ิ
โครงการต่างๆ
งบประมาณจาก CEO และส่วน
ราชการได้
-มีภาวะผู้นําสูง และสามารถรวมพลัง
เครื อข่ายได้ ดี
-มีภาระใจต่องานทางสังคม แต่ไม่
แน่ใจในด้ านความจริงใจ
-มีความสนใจและฝั กใฝ่ ทางการเมือง -มีความขัดแย้ งกับผู้นําในระดับบุคคล
-ขาดภาระใจต่อการสร้ างเครื อข่าย
และระดับกลุม่ สาเหตุเพราะผู้นําที่ร่วม
พันธมิตร
ทีมไม่เชื่อมัน่ ในความโปร่งใส
-การมาเข้ าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ
-การเข้ าร่วมประชุมมีความพร้ อม
แต่จะเรี ยกร้ องให้ มีการจ่ายค่าเดินทาง
เพรี ยงทุกครัง้ ในเวทีที่ได้ เชิญฝ่ าย
และของบประมาณสนับสนุนจาก
ปกครองและฝ่ ายการเมืองเข้ ามามี
โครงการวิจยั อยู่เสมอ
ส่วนร่วม
-สําหรับการประชุมในวาระปกติผ้ นู ํา
จะส่งตัวแทนสลับหน้ า มาร่วมประชุม
อยูบ่ อ่ ยครัง้
ทําให้ การดําเนินงาน
เป็ นไปอย่างล่าช้ า

ลักษณะที่ 3
- มีความรู้ความสามารถในด้ าน
การพัฒนาชุมชน
- มีจิตสาธารณะสูง
- มีภาระใจต่องานทางสังคมสูง
และมีความจริงใจ

-ขาดภาวะผู้นํา
และขาด
ความสามารถในการรวมพลัง
เครื อข่าย
-การเข้ าร่วมประชุมในทุกเวที
เป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่
คํานึงถึงว่าจะได้ รับค่าเดินทาง
ในการมาร่วมประชุมหรื อไม่
-มีความมุง่ มัน่ สูง
ติดตาม
ผลงานอย่างสมํ่าเสมอ
-มีความห่วงใย และมีนํ ้าใจดีตอ่
ทีมงาน
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3.3 ด้ านการรวมตัวเป็ นเครื อข่ ายของกลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชน
การดําเนินงานวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการในครัง้ นี ้ ได้ มีโอกาสพบปะกับสมาชิกกลุม่ /องค์กร
ภาคประชาชน ที่เข้ าร่วมโครงการวิจยั โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการวิจยั และของจังหวัด พบว่า
การรวมตัวเป็ นเครื อข่ายตามธรรมชาติ หรื อการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายโดยสมัครใจไม่มีความชัดเจน ส่วน
ใหญ่เป็ นการรวมกลุม่ เพื่อทํากิจกรรมต่างๆตามที่หน่วยงานทางราชการหรื อภาคเอกชนเป็ นผู้สนับสนุน
และเชิญชวน
จากการสัมภาษณ์สมาชิกของกลุม่ /องค์กรภาคประชาชน ใน 4 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ รวม 76 คน ได้
ข้ อมูลว่า โดยปกติลกั ษณะการทํางานของกลุม่ เป็ นไปในรูปแบบต่างคนต่างทํา ไม่คอ่ ยมีความสัมพันธ์ตอ่
กันมากนัก เนื่องจากประชาชนในชุมชนต่างๆต้ องดิ ้นรนทํามาหากินเลี ้ยงปากเลี ้ยงท้ องเพื่อความอยูร่ อด
ของตนเอง ไม่มีเวลามาสนใจกิจกรรมใดๆมากนัก อีกทังต้
้ องคอยระแวดระวังภัยให้ กบั ครอบครัว ดังนัน้
ความสนใจของสมาชิกกลุม่ ในการเชื่อมโยงเครื อข่ายจึงไม่ได้ รับความใส่ใจเท่าที่ควร
บทสังเคราะห์ :ปฐมเหตุของการมีสว่ นร่วมทางสังคม สะท้ อนภาพการบริหารจัดการในอดีต
หากจะศึกษาเรื่ องการบริ หารจัดการของสังคมไทยที่ผา่ นมาทังจากตํ
้
ารารวมถึงเอกสารต่างๆและ
จากสถาบันการศึกษา พบว่าเราได้ ซมึ ซับแนวความคิดมาจากสังคมซีกโลกตะวันตกที่มงุ่ เน้ นผลลัพธ์ของ
การบริหารจัดการไปที่เป้าหมายด้ านตัวเงิน ผลกําไร และวัตถุนิยมเป็ นสําคัญ จวบจนปั จจุบนั กระแส
โลกได้ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุนแรง รวมถึงความก้ าวลํ ้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้ เกิดการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรงบนโลกที่ไร้ พรมแดน ระบบทุนนิยมยิ่งเป็ นตัวเร่งให้ ทกุ ฝ่ ายต่างต้ องปรับกลยุทธ์
เพื่อช่วงชิงความได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน สังคมในโลกปั จจุบนั จึงมีลกั ษณะใครใหญ่ใครอยู่ ปลาใหญ่
กินปลาเล็ก
ผู้ที่มีอํานาจและมีโอกาสจะเป็ นผู้ชนะและยืนหยัดอยูบ่ นเวทีได้ สาํ เร็จ ดังจะเห็นได้ วา่
พฤติกรรมของผู้คนในสังคมทุกวันนี ้มีความเห็นแก่ตวั กันมากขึ ้น มุง่ เอาเปรี ยบซึง่ กันและกัน ซึง่ เป็ น
อุปสรรคอย่างสําคัญต่อการเชื่อมโยงเครื อข่าย
จังหวัดสมุทรปราการเป็ นจังหวัดที่สามารถสะท้ อนภาพผลลัพธ์ของการใช้ หลักการบริหาร และการ
จัดการที่ผา่ นมาได้ เป็ นอย่างดี กล่าวคือ ในขณะที่จงั หวัดมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างดีแต่
้ ขา่ วในเชิงลบที่สง่ ผลต่อภาพพจน์ของจังหวัดอยูบ่ อ่ ยครัง้ อาทิ
คุณภาพชีวิตของผู้คนกับตกตํ่าลง อีกทังมี
เช่น การทุจริตในโครงการบําบัดบ่อนํ ้าเสีย การทุจริตการเลือกตัง้ รวมถึงคดีอกุ ฉกรรจ์ที่เกิดขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
จากบริบทของพื ้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ ทัง้ 3 ด้ านตามที่กล่าวไป เป็ นตัวแปรที่สง่ ผลกระทบให้
การสร้ างเครื อข่ายเป็ นไปได้ อย่างยากเย็น
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4. END หมายถึง การดําเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายความสําเร็ จในวงกว้ างในที่นี ้หมายถึงเป้าหมาย
ความสําเร็จทางสังคมนัน่ เอง
บทวิเคราะห์ การวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ไว้ วา่ พันธมิตรที่สร้ างขึ ้นจะต้ องเป็ นองค์กรที่เกิดจาก
ความร่วมมือในวงสัมพันธ์ระยะยาว สามารถก้ าวทันการเปลี่ยนแปลง เน้ นแผนการเรี ยนรู้ เพื่อ
ประสิทธิภาพสูอ่ งค์กรพันธมิตร และคุณภาพชีวิตของสมาชิกองค์กร
หากพิจารณาถึงความร่วมมือในวงสัมพันธ์ระยะยาว จะเกิดขึ ้นได้ นนั ้ สมาชิกของเครื อข่ายต้ องมีใจ
ที่ผกู พันต่อกัน มีความรู้สกึ มีสว่ นร่วมเป็ นเจ้ าของ รวมถึงมีความสมัครใจ และเห็นประโยชน์ที่จะได้ รับ
จากการร่วมมือกันอย่างแท้ จริ ง โดยเฉพาะแกนนําจะต้ องเป็ นผู้มีพลัง เอาจริ งเอาจัง และทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง คําว่าเครื อข่ายพันธมิตรแห่งคุณค่า จึงจะมีความหมาย และมีความคุ้มค่า ซึง่ จะเป็ นหนทาง
สานเครื อข่ายให้ เกิดความยัง่ ยืนได้ ตอ่ ไป
จากแนวคิดการบริ หารจัดการตามกรอบทฤษฎีการกระทําทางสังคม ซึง่ Max weber ได้ ให้ ทศั นะ
ภายใต้ องค์ประกอบ 4 ประการ ตามที่ได้ วิเคราะห์ไปแล้ วนัน้ ทีมวิจยั ได้ พิจารณาว่าแนวคิดในการบริหาร
้
“การวิจยั การพัฒนาขบวนการ
จัดการมีสว่ นสําคัญอย่างมากต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้น ดังนันโครงการ
สหกรณ์ในพื ้นที่ 36 จังหวัดสมุทรปราการ” ซึง่ ได้ ยดึ แนวคิดของระบบสหกรณ์เป็ นตัวขับเคลื่อน โดย
แนวคิดของระบบสหกรณ์จะแตกต่างและสวนทางจากระบบทุนนิยมที่เน้ นเป้าหมายความสําเร็ จไปใน
ด้ านวัตถุนิยมเป็ นสําคัญ จึงต้ องมีการปรับแนวคิดและทําความเข้ าใจผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนใน
เรื่ องนี ้ให้ ชดั เจนเสียก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ติ ามกระบวนการวิจยั
โดยแนวคิดในการบริหารจัดการต้ อง
มุง่ เน้ นไปที่มนุษย์นิยมแทนวัตถุนิยม
จากการที่นกั วิจยั และทีมงานได้ รับโอกาสที่ดีจากสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ เข้ ามาศึกษาและวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการในครัง้ นี ้ คณะทีมงาน
ต้ องขอขอบพระคุณในความกรุณาของ รองศาสตราจารย์จฑุ าทิพย์ ภัทราวาท เป็ นอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี ้ด้ วย ทําให้ ทีมงานทุกคนได้ รับความรู้และประสบการณ์ในแง่มมุ ต่าง ๆ อย่างกว้ างขวาง ได้ มี
โอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้นําท้ องถิ่นในหลากหลายลักษณะ ซึง่ เป็ นประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าควรแก่
การจดจํา และเรี ยนรู้อย่างมาก ทีมงานวิจยั จะได้ นําประสบการณ์ในครัง้ นี ้ไปใช้ เพื่อการทํางานที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคมต่อไป
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6.2.2 ทักษะ/ประสบการณ์ ใหม่
1. ทีมงานวิจยั ได้ เรี ยนรู้พฤติกรรมของผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนที่หลากหลาย สามารถ
จําแนกได้ เป็ น 4 แบบ ได้ แก่
1. ผู้นําประเภท งานไม่สน คนไม่สร้ าง มีอยูบ่ ้ างในบางพื ้นที่ ส่วนใหญ่เข้ ามาประดับกลุม่ และไม่มี
ส่วนเสริ มความสําเร็ จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายใดๆ

2. ผู้นําประเภท งานไม่ยงุ่ มุง่ แต่คน
3. ผู้นําประเภท คนไม่ยงุ่ มุง่ แต่งาน

พฤติกรรมของผู้นําทัง้ 2 รู ปแบบนีม้ ีค่อนข้ างมากในแต่ ละ
เครื อข่ าย ซึ่งมีทงั ้ ส่ วนช่ วยเสริมให้ งานดําเนินไปอย่ างรวดเร็ว
และมีส่วนทําให้ เกิดอุปสรรคต่ องานได้ เช่ นกัน กล่ าวคือการ
ดําเนินการเชื่อมโยงเครื อข่ ายในครั ง้ นีม้ ีความขัดแย้ งและ
ความแตกแยกภายในกลุ่มผู้นําค่ อนข้ างสูง
อย่ างไรก็ตาม
ความสําเร็จในเชื่อมโยงเครื อข่ ายในครั ง้ นี ้ ต้ องแสดงความชื่น
ชมกับผู้นําที่สามารถปรั บพฤติกรรมที่เป็ นจุดอ่ อน และเสริม
พฤติกรรมที่เป็ นจุดเด่ นของตนเอง จนสามารถผนึกกําลังร่ วม
เป็ นเครือข่ ายได้ สาํ เร็จ

4. ผู้นําประเภท งานก็สน คนก็สร้ าง พฤติกรรมประเภทนี ้มีน้อยมากในแต่ละครื อข่าย แต่เป็ น
พฤติกรรมของผู้นําที่พงึ ประสงค์ เพราะสามารถทํางานในเชิงบูรณาการได้ เป็ นอย่างดี จึงพิจารณาเห็นว่า
ชุมชนต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการจะต้ องเร่งสร้ างผู้นําในรูปแบบนี ้กันอย่างจริงจังในทุกชุมชน เพราะจะ
ช่วยเสริ มให้ การเชื่อมโยงเครื อข่ายในอนาคตเกิดความสําเร็จได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
6.3 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการเชื่อมโยงเครื อข่ายสูค่ วามยัง่ ยืน
ก่อนเข้ าสูก่ ระบวนการวิจยั จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องดําเนินการในขันตอนเหล่
้
านี ้เสียก่อน
1. ปรั บแนวคิด ปรั บวิธีการปฏิบัตใิ นการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชน โดยมี
แนวคิดในการบริหารจัดการที่มงุ่ เน้ นผลลัพธ์ความสําเร็จไปในด้ านมนุษย์นิยมแทนวัตถุนิยม หมายถึง
ความสําเร็ จของการบริหารจัดการในเรื่ องใดๆ ก็ตาม จะต้ องส่งผลให้ บคุ คลได้ รับเกียรติ ได้ รับคุณค่า
รวมถึงได้ รับการเพิ่มเติมศักดิศ์ รี แทนที่จะมุง่ เน้ นผลลัพธ์สดุ ท้ ายในรูปของตัวเงินหรือวัตถุนิยมเป็ นหลัก
กล่าวคือผู้นําเครื อข่ายที่ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมจะต้ องมีคณ
ุ ค่าในตนเองเพิม่ ขึ ้นไม่วา่ จะเป็ นคุณค่า
ทางความคิด คุณค่าทางการพูด หรื อคุณค่าทางการกระทํา (คิดดี พูดดี กระทําดี) เมื่อผู้นําที่เข้ าร่วม
โครงการมีคณ
ุ ค่าในตนเองย่อมสามารถเป็ นแกนนําในการขับเคลื่อนให้ ผ้ ตู าม (สมาชิกของเครื อข่าย) เกิด
คุณค่าในตนเองได้ เช่นกัน ดังคํากล่าวที่วา่ “ผู้นําดี ผู้ตามดี ย่อมดีแน่ แต่หากผู้นําดี(คิดดี พูดดี กระทําดี)
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แต่ผ้ ตู ามแย่ยงั พอแก้ ไขได้ แต่หากผู้นําแย่ (มีแนวคิดไม่ถกู ต้ อง) มีโอกาสนําทีมเครื อข่ายก้ าวสูค่ วาม
ล้ มเหลวได้ เช่นกัน
2. ทําความเข้ าใจให้ ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนเห็นถึงคุณค่ าและความสําคัญของตนเองที่
จะไปเป็ นแกนนํา และขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครื อข่าย ให้ ประสบความสําเร็จ
3. กระตุ้นและปลุกจิตสํานึกแก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน เพื่อให้ เกิดภาระใจที่จะทํางาน
เพื่อส่วนรวม โดยมีจิตสํานึกอยูเ่ สมอว่าตนเองสวมบทบาทของผู้นํา และมีภาระกิจสําคัญที่จะต้ องสร้ าง
เครื อข่ายพันธมิตรให้ สําเร็ จ เพื่อนําพาสมาชิกให้ ก้าวสูค่ วามเข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืน
5. ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาด้ านจิตใจแก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน ให้ มีจติ วิญญานแห่ งการให้
(ให้ ความรัก ให้ ความเห็นอกเห็นใจ ให้ ความจริงใจ ให้ นํ ้าใจ ฯลฯ) ต่อสมาชิกของเครื อข่าย และ
ผู้ด้อยโอกาสกว่าตนเอง
6. ฝึ กอบรมแก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
ด้ วยบรรยากาศแห่งมิตรไมตรี
7. เตรี ยมการเพื่อสร้ างผู้นํารุ่นถัดไป เพื่อรองรับการเติบโตของเครื อข่ายในอนาคต
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ประมาณการด้ านผลประโยชน์ เชิงธุรกิจของสมาชิกภาคีเครื อข่ าย
เครื อข่าย
เครื อข่ าย
การเงิน

“เครื อข่ าย
วิสาหกิจชุมชน
จังหวัด
สมุทรปราการ”

บทบาทของเครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ ไข
ปั ญหาความยากจน
1.การลดต้ นทุนในการประกอบธุรกิจ
ด้ วยการเป็ นแหล่งรวบรวมเงินทุนเพื่อ
การรับฝากเงิน
2.การสร้ างโอกาสทางการเรี ยนรู้ แก่ผ้ นู ํา
เครื อข่ายสหกรณ์ให้ มีขีดความสามารถ
ในการบริ หารจัดการธุรกิจการเงินอย่างมี
คุณค่าและสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มต่อ
สมาชิกของเครื อข่ายได้
3.การปรับปรุงสวัสดิการให้ เป็ นระบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่
สมาชิกของเครื อข่าย
1.การเพิ่มรายได้ หลักและรายได้ เสริมที่
มัน่ คงแก่ประชาชนในชุมชน ด้ วยการ
ส่งเสริ มอาชีพ
2.การลดต้ นทุนการผลิตและการ
ดําเนินงาน ด้ วยการจัดระบบการบริหาร
จัดการเพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมผลผลิตของ
สมาชิก เพื่อการจัดส่ง และจัดจําหน่าย
3.การสร้ างโอกาสทางการเรี ยนรู้ แก่ผ้ นู ํา
ชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
และสมาชิกของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการด้ านผลประโยชน์เชิงธุรกิจของสมาชิกในเครื อข่าย
จากการติดตามผลช่ วง กันยายน 2549 พบว่ า
คณะกรรมการเครื อข่าย สามารถประสานให้ เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจด้ านการรับ
ฝากเงินระหว่างสหกรณ์ได้ ดงั นี ้
เงินฝากของสมาชิกเพิ่มขึ ้น เดือนละ 22,584,000 บาท
คาดว่าเพิ่มขึ ้นปี ละ 12 X 22,584,000 =271,008,000 บาท

จากการติดตามผลช่ วง กันยายน 2549 พบว่ า
คณะกรรมการเครื อข่าย มีมติให้ ทดลองทําโครงการนําร่องที่ชมุ ชนบางเพรี ยง
อ.บางบ่อ ซึง่ ประกอบด้ วยสมาชิก 257 คน จาก 69 ครัวเรื อน เพื่อดูผลลัพธ์ใน
การขยายผลไปสูช่ มุ ชนอื่นๆต่อไปในอนาคต
ทังนี
้ ้คณะกรรมการได้ สํารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นของสมาชิกในชุมชนบางเพรี ยงอ.บางบ่อ พบว่า

รายได้ ของสมาชิกโดยเฉลี่ย
= 22,000 บาท/คน/ปี
รายจ่ายด้ านการบริโภคสินค้ าจําเป็ นโดยเฉลี่ยครัวเรื อนละ 2,070 บาท/เดือน
ประมาณการหลังเข้ าร่วมโครงการนําร่อง โดยจะเริ่มปฏิบตั ิในเดือน ม.ค. 2550
1.สามารถเพิ่มรายได้ แก่สมาชิกเครื อข่าย 20%
คาดว่าสมาชิกจะมีรายได้ โดยเฉลี่ย
= 24,400 บาท/คน/ปี
วิธีการ สร้ างอาชีพเสริ มแก่ครัวเรื อนโดยให้ สมาชิกสามารถรับงานไปทําที่บ้านได้
2.สามารถลดค่ าใช้ จ่ายด้ านการบริโภคสินค้ าจําเป็ นแก่สมาชิกเครื อข่าย 10%
คาดว่าสมาชิกจะลดค่าใช้ จ่ายจากการบริ โภคสินค้ าจําเป็ นได้ 207บาท/ครัวเรื อน/เดือน
“
“
ทังชุ
้ มชน 69 ครัวเรื อน x 207= 14,283 บาท/เดือน

วิธีการ - แม่ข่ายจะทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางรวบรวมสินค้ าเพื่อการสัง่ ซื ้อและ
จําหน่ายแก่สมาชิกในราคาที่ถกู กว่าท้ องตลาด 10%
- จัดระบบบริหารจัดการ เพื่อจ่ายปั นผลคืนสูส่ มาชิกของเครื อข่าย
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เครื อข่าย

บทบาทของเครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ ไข
ปั ญหาความยากจน

“เครื อข่ ายความ 1.การมีสว่ นร่วมในการจัดการแก้ ไข
ร่ วมมือทาง
ปั ญหาด้ านที่อยู่อาศัย
ธุรกิจ
และวิทยาการ” 2.การมีสว่ นร่วมในการสร้ างโอกาส
ทางการเรี ยนรู้โดยติดอาวุธทางปั ญญา
แก่ผนู่ ํา
3.การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ
4.สร้ างโอกาสในการเข้ าถึงข้ อมูลในด้ าน
ต่างๆและการใช้ สทิ ธิบตั รประกันสุขภาพ
ถ้ วนหน้ าแก่สมาชิกของเครื อข่าย

ประมาณการด้ านผลประโยชน์เชิงธุรกิจของสมาชิกในเครื อข่าย
จากการติดตามผลช่ วงเดือนกันยายน 2549 พบว่ า
คณะกรรมการ ได้ ดําเนินการติดต่อขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆทัง้
ภาครัฐและเอกชน คาดว่าในเดือนธันวาคม 49 จะได้ ตลาดถาวรเพื่อการ
จําหน่ายสินค้ า เพิ่มขึ ้น 2 แห่ง ได้ แก่ บริษัท เอ็น เอช เค สปริง และบริษัทไทย
เกรี ยงฟอกย้ อม จํากัด
คณะกรรมการได้ รวบรวมข้ อมูลจากสมาชิกเครื อข่ายรวม 96 ราย พบว่า
รายได้ สทุ ธิหลังหักค่าใช้ จ่ายของสมาชิก จากการนําสินค้ าไปขาย ณ ตลาด
ต่างๆ = 1,200 บาท/ครัง้ /ราย
รายจ่ายค่าขนส่งสินค้ าเพื่อนําสินค้ าไปจําหน่าย ณ ตลาดต่างๆเฉลี่ย700บาท/ครัง้
ประมาณการด้ านผลประโยชน์เชิงธุรกิจซึง่ คาดว่าจะได้ รับเมื่อลงมือปฏิบติใน
เดือนธันวาคม 2549
คาดว่า1.สามารถเพิ่มรายได้ แก่สมาชิกเครื อข่ายจากการมีตลาดเพิ่มขึ ้น2แห่ง
รวม = 2,400 บาท/เดือน/คน
2.สามารถลดรายจ่ ายค่าขนส่งสินค้ าไปยังตลาดต่างๆลง 25%=125บาท/ครัง้ /ราย
รวมค่าใช้ จา่ ยด้ านค่าขนส่งสินค้ าของสมาชิกต่อคนลดลง
=175 บาท x 12 ครัง้ = 2,100 บาท/เดือน
=2,100 x 12 ครัง้ = 26,200บาท/ปี

“เครื อข่ ายทาง
สังคม”

จากการติดตามช่ วงกันยายน 2549 พบว่ า โครงการนําร่ องบ้ านมั่นคง
ชุมชนนางนวลร่ วมพัฒนา ได้ ดาํ เนินการในด้ านต่ างๆเหล่ านีไ้ ปแล้ ว
2.ลดรายจ่ายของสมาชิกเครื อข่าย
1. สามารถรับชําระเงินกู้จากสมาชิกเครื อข่ายได้
= 200 ครัวเรื อน x 1,600 บาท = 320,000 บาท/เดือน
3.สร้ างโอกาสทางการเรี ยนรู้แก่ผ้ นู ําและ
2. สามารถอํานวยสินเชื่อเพื่อการซื ้อที่ดินแ ละที่อยู่อาศัยแก่สมาชิก
สมาชิกของเครื อข่าย
= 200 ครัวเรื อน x 65,000 บาท = 13,000,000 บาท
4.สร้ างโอกาสในการเข้ าถึงข้ อมูลในด้ าน
3. สามารถมีรายได้ จากดอกเบี ้ยเงินกู้ เดือนละ 16,500 บาท/เดือน
ต่างๆ และการใช้ สทิ ธิบตั รประกันสุขภาพ
“
ปี ละ 198,000 บาท/ปี
ถ้ วนหน้ า
4. สามารถระดมเงินออมจากสมาชิกเครื อข่ายได้ = 200 ครัวเรื อนx150 บาท
= 30,000 บาท/เดือน
1.เพิ่มรายได้ แก่สมาชิกของเครื อข่าย
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ข้ อเสนอเชิงวิเคราะห์ เกี่ยวกับชุดความรู้ท่ ตี ้ องหนุนเสริมแก่ ผ้ ูนําในการพัฒนาเครื อข่ าย
พันธมิตรแห่ งคุณค่ า

จากการดําเนินการวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ สามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
ได้ รวม 4 เครื อข่าย ประกอบด้ วย 1)เครื อข่ายทางการเงิน 2)เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ 3)เครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 4)เครื อข่ายทางสังคม
ทีมวิจยั พิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบในการพัฒนาเครื อข่ายพันธมิตรให้ ประสบ
ความสําเร็ จจะต้ องให้ ความสําคัญกับองค์ประกอบ 4 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1. ด้ านเป้าหมายในการจัดตัง้ เครื อข่ ายพันธมิตร เป้าหมายเป็ นสิง่ สําคัญที่สามารถ
สะท้ อนให้ เห็นถึงจุดมุง่ หมายของการรวมตัวจัดตังเครื
้ อข่ายขึ ้นมาว่า เครื อข่ายของตนรวมตัวกัน
ขึ ้นมาเพื่ออะไร เป้าหมายของเครื อข่ายจึงเป็ นพลังสําคัญที่จะขับเคลือ่ นเครื อข่ายให้ ดําเนินงานจน
บรรลุผลสําเร็ จตามวิสยั ทัศน์ที่เครื อข่ายได้ ร่วมกันกําหนดขึ ้นได้ หากพิจารณาถึงองค์ประกอบใน
ด้ านนี ้จะพบว่าสมาชิกของเครื อข่ายทัง้ 4 สามารถรับรู้ และบอกถึงเป้าหมายของเครื อข่ายของ
ตนเองได้ คอ่ นข้ างดี
2. ด้ านความมุ่งมั่นและความตัง้ ใจของสมาชิกเครื อข่ าย ความมุง่ มัน่ ไม่ยอ่ ท้ อต่อ
อุปสรรครวมถึงความตังใจของสมาชิ
้
กเครื อข่ายนับเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของการพัฒนา
เครื อข่ายพันธมิตรให้ ประสบความสําเร็จอย่างยัง่ ยืน
จากการพิจารณาองค์ประกอบด้ านนี ้
เครื อข่ายทัง้ 4 ยังขาดความมุง่ มัน่ เท่าที่ควร ทังนี
้ ้เนื่องจากสาเหตุหลายๆประการ อาทิเช่น ผู้นํามี
ภาระกิจมากรับผิดชอบงานหลากหลายตําแหน่ง ผู้นําบางกลุม่ ขาดภาระใจ รวมถึงผู้นําบางกลุม่
ฝั กใฝ่ กับการเมืองทอ้ งถิ่น จึงทําให้ ความเอาใจใส่ตอ่ งานด้ านนี ้น้ อยลง
3. ด้ านความสามารถในการบริ หารจัดการเครื อข่ าย ในการบริ หารจัดการเครื อข่าย
ให้ ประสบความสําเร็ จนัน้ ผู้นําจะต้ องมีความสามารถในการบริหารปั จจัยรวม 6 M อันได้ แก่
Man
การบริ หารสมาชิกของเครื อข่ายและผู้เกี่ยวข้ อง
Money
การจัดหา การจัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินงานของเครื อข่าย
Materials
การจัดหา และจัดสรร การดูแลและบํารุงรักษาเครื่ องจักร เครื่ องมือ และวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ งาน ทังนี
้ ้เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานของเครื อข่าย
Method
การพัฒนาระบบงานในด้ านต่างๆ
เพื่อให้ การดําเนินงานของเครื อข่ายเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Marketing
การจัดการด้ านการตลาดของเครื อข่าย
เพื่อให้ สมาชิกของเครื อข่ายสามารถ
ดําเนินธุรกิจได้ อย่างมัน่ คง
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นอกจากนัน้ ผู้นํายังต้ องมีความสามารถในการบริหารจัดการกับสภาวะแวดล้ อมภายนอก
ได้ เป็ นอย่างดีอีกด้ วย
เพราะสภาวะแวดล้ อมเป็ นทังโอกาสและอุ
้
ปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสําเร็ จและความล้ มเหลวของงานได้
ในด้ านกระบวนการบริหารผู้นําเครื อข่ายต้ องมี
ความสามารถทังในด้
้ านการวางแผน
( Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การบริหาร
สมาชิกของเครื อข่าย (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การควบคุม(Controlling) เพื่อให้ การ
ดําเนินงานของเครื อข่ายบรรลุผลสําเร็ จอย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) และมีประสิทธิผล
(Efficiency)
หากพิจารณาถึงองค์ประกอบด้ านความสามารถในการบริหารจัดการเครื อข่ายของผู้นําทัง้
4 เครื อข่าย พบว่า ยังมีจดุ อ่อนที่ต้องการเสริมองค์ความรู้คอ่ นข้ างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
บริหารจัดการด้ านการผลิต ด้ านการตลาด ด้ านการเงิน ด้ านการบริหารทีมงาน ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานของเครื อข่าย ทรัพยากรไม่วา่ จะ
เป็ นในรูปของเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เวลา ล้ วนแล้ วแต่มีความสําคัญที่จะช่วยให้ การดําเนินงานของ
เครื อข่าย เกิดความราบรื่นและคล่องตัว จากการวิเคราะห์พบว่า จําเป็ นต้ องได้ รับปลูกฝั งแนวคิด
ในการพึง่ พิงตนเองเป็ นกรอบในการยึดถือปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ โดยไม่ต้องไปรอคอยการช่วยเหลือ
จากภาครัฐ ซึง่ สามารถกระทําผ่านการฝึ กอบรมในทุกๆหลักสูตรที่ผ้ นู ําเครื อข่ายได้ มีโอกาสเข้ าร่วม
โดยการตอกยํ ้าแนวคิดของสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ให้ ผ้ นู ําสามารถบริหารจัดการได้
ด้ วยตนเอง โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกัน ซึง่ หมายถึง การตกลงให้ สญ
ั ญาต่อกัน การร่วม
ลงทุน โดยการใช้ ทรัพยากร(ในกระเป๋ า)ของสมาชิกเอง เป็ นต้ น
ผลการวิเคราะห์ ทีมวิจยั พิจารณาเห็นว่าสมควรจะจัดชุดความรู้หนุนเสริ มแก่ผ้ นู ํา ในการ
พัฒนาเครื อข่ายพันธมิตรในชุดความรู้
1. เรื่ อง“การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื อข่ายอย่างยัง่ ยืน”
โดยมีเนื ้อหาสาระครอบคลุม 3 เรื่ องที่สําคัญ
1. ด้ านความมุง่ มัน่ และความตังใจของสมาชิ
้
กเครื อข่าย
2. ด้ านความสามารถในการบริ หารจัดการเครื อข่าย (ทังในด้
้ านการผลิต การตลาด
การเงิน การบริ หารทีมงาน การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
3. ด้ านความสามารถในการจัดหาทรัพยากร เพื่อการดําเนินงานของเครื อข่าย
2. ชุดความรู้ เรื่ อง“ผู้นําเครื อข่ายพันธมิตรที่ควรค่าแก่การชื่นชม”
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แบบทดสอบความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับ “สหกรณ์ ”
โครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ พนื ้ ที่จงั หวัดสมุทรปราการ”
ผู้ท่ ถี ูกทดสอบ ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนที่เข้ าร่วมงานวิจยั ตามโครงการนําร่อง “ชุมชน
นางนวลพัฒนา” จํานวน 65 คน
ทําเครื่ องหมาย X ลงในหัวข้ อที่ท่านคิดว่าถูกต้ องที่สดุ เพียง 1 คําตอบ
1. สหกรณ์คืออะไร
ก. การรวมตัวกันเป็ นกลุม่ ด้ วยความสมัครใจ โดยสมาชิกเป็ นเจ้ าของสหกรณ์
ข. การรวมกลุม่ กันเพื่อดําเนินการทางธุรกิจ เพื่อแสวงหากําไร
ค. การรวมกลุม่ คนตังแต่
้ 100 คนขึ ้นไป จึงจะเป็ นสหกรณ์ได้
ง. ถูกต้ องทุกข้ อ
2. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์คืออะไร
ก. ทําให้ สมาชิกมีเงินเพิม่ มากขึ ้น โดยไม่ต้องทําอะไร
ข. ทําให้ เกิดการออมทรัพย์ และเป็ นการระดมทุนเพื่อให้ เกิดรายได้ เพิ่ม
ค. เพื่อการสินเชื่อ การกู้อย่างง่าย
ง. ไม่มีข้อถูก
3. เรารวมตัวให้ เกิดการจัดตังเป็
้ นสหกรณ์เพื่ออะไร
ก. เพื่อเป็ นการระดมทุนเพิม่
ข. เพื่อช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ระหว่างสมาชิกด้ วยกัน
ค. เพื่อให้ เกิดพลังในการต่อรองในด้ านธุรกิจ
ง. ถูกทุกข้ อ
4. หลักการสหกรณ์ทงั ้ 7 ข้ อ เน้ นบุคคลกลุม่ ใด
ก. สมาชิกสหกรณ์
ข. กรรมการสหกรณ์
ค. คนที่ยงั ไม่ได้ เป็ นสมาชิก
ง. ประชาชนทัว่ ไป
5. หลักการสหกรณ์ยดึ หลักอะไรในการบริหารจัดการสหกรณ์
ก. หลักตามใจฉัน
ข. หลักการกฎหมู่
ค. หลักของกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ง. หลักประชาธิปไตย

93

6. การเข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ต้องเป็ นแบบใด
ก. ไมเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ไร้ สาระ
ข. เป็ นสมาชิกสหกรณ์ด้วยความสมัครใจ
ค. เป็ นสมาชิกสหกรณ์เพราะตามใจคูส่ มรส
ง. เป็ นสมาชิกเพราะโดนบังคับจากผู้นํา
7. สมาชิกสามารถมีสว่ นร่วมในการจัดการสหกรณ์ได้ อย่างไร
ก. ไม่ใช่หน้ าที่ สมาชิกมีหน้ าที่แค่การชําระค่าหุ้นเท่านัน้
ข. ต้ องเข้ าประชุมร่วมกับกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทกุ ครัง้ ที่มีการประชุม
ค. ประเมินและติดตามผล พร้ อมทังเข้
้ าร่วมประชุมใหญ่ประจําปี
ง. ทําธุรกิจร่วมกับสหกรณ์มากๆ
8. สมาชิกสหกรณ์จะควบคุมและบริหารงานสหกรณ์ผา่ นบุคคลใด
ก. ตัวสมาชิกสหกรณ์เอง
ข. เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ค. ผู้แทนสหกรณ์
ง. กรรมการดําเนินการสหกรณ์
9. หนทางวิธีการขจัดปั ญหาความยากจน ควรนําหลักการวิธีการใดมาใช้
ก. วิธีแบบบริ ษัท
ข. วิธีแบบองค์กรอิสระ
ค. วิธีการแบบสหกรณ์
ง. วิธีการแบบข้ าราชการ
10. การสหกรณ์ให้ ประโยชน์อะไรบ้ างแก่สมาชิก
ก. สินค้ าและบริการ เงินปั นผล สวัสดิการ
ข. ได้ เรี ยนรู้การบริหารงาน
ค. เงินประจํารายเดือน
ง. เงินเบี ้ยเลี ้ยง
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11. สหกรณ์เกิดขึ ้นครัง้ แรกเพราะอะไร
ก. แก้ ไขปั ญหาภาคอุตสาหกรรม
ข. แก้ ไขปั ญหาคนที่ไม่ดี
ค. แก้ ไขปั ญหาของคนรวย
ง. แก้ ไขปั ญหาด้ านเกษตรกร
12. บทบาทกรรมการสหกรณ์ คืออะไร
ก. บริหารตามความคิดของตนเอง
ข. เป็ นผู้ใช้ นโยบายบริ หารจัดการสหกรณ์
ค. ไม่บริ หารงานสหกรณ์เลย
ง. ไม่เรี ยกสมาชิกประชุมเลย
13. การฝึ กอบรมสมาชิกสหกรณ์เป็ นหน้ าที่ของใคร
ก. สมาชิกอยากอบรมกันเอง
ข. สมาชิกเรี ยกร้ อง
ค. สหกรณ์ต้องให้ ความรู้ และอบรมสมาชิก
ง. กรรมการทุกคน
14. ใครเป็ นคนตัดสินใจว่าจะจัดตังสหกรณ์
้
ขึ ้นที่ไหน และเมื่อไหร่
ก. กรรมการ
ข. สมาชิก
ค. เจ้ าหน้ าที่รัฐ
ง. เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ ม
15. หัวใจของสหกรณ์ที่สมาชิกต้ องนําไปปฏิบตั คิ ืออะไร
ก. ปฏิบตั ติ ามประเพณี
ข. ปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรม
ค. ปฏิบตั ติ ามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
ง. ปฏิบตั ติ ามเพื่อนหรื อญาติ
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16. การจัดตังสหกรณ์
้
มีวตั ถุประสงค์คืออะไร
ก. เพื่อการศึกษาอบรม
ข. การรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทํา
ค. เพื่อจะได้ เป็ นพวกเดียวกัน
ง. เพื่อการต่อรองกับคนอื่นๆ
17. การดําเนินธุรกิจสหกรณ์เพื่อประโยชน์กลุม่ บุคคลใด
ก. กรรมการสหกรณ์
ข. เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
ค. สมาชิกสหกรณ์
ง. บุคคลทัว่ ไป
18. เมื่อสมาชิกนําเงินไปฝากออมทรัพย์แล้ ว เงินจํานวนนี ้จะเป็ นของใคร
ก. ของสหกรณ์
ข. ของครอบครัว
ค. ของสมาชิกผู้ออมทรัพย์
ง. ของคูส่ มรส
19. ท่านคิดว่าอะไรที่เป็ นสาเหตุหลักของการพัฒนาสหกรณ์ที่ไม่สําเร็จ
ก. ภาครัฐแทรกแซง
ข. ขาดความเชื่อมัน่ ในมวลหมูส่ มาชิกด้ วยกันเอง
ค. สามีและภรรยาไม่สามัคคีกนั
ง. ไม่มีใครให้ ความช่วยเหลือ
20. ท่านคิดว่าสหกรณ์สามารถสร้ างเสริมงานให้ ทา่ นได้ หรื อไม่
ก. ได้ เพราะสหกรณ์ช่วยส่งเสริมอาชีพเสริมได้ โดยการจัดการฝึ กอบรมเพิม่ ความรู้
ข. ได้ เพราะสหกรณ์ช่วยหางานตามบริษัทหรื อโรงงานให้
ค. ไม่ได้ เพราะสหกรณ์ไม่มีหน้ าที่สร้ างเสริมความรู้ เป็ นหน้ าที่ของรัฐ
ง. ไม่ได้ เพราะสหกรณ์ไม่มีเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริม
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21. ท่านคิดว่าการประเมินผลและตรวจสอบคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็ นหน้ าที่ของใคร
ก. เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
ข. ประชาชนทัว่ ไป
ค. สมาชิกสหกรณ์ทกุ คน
ง. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
22. หน้ าที่ในการเข้ าประชุมใหญ่ประจําปี เป็ นหน้ าที่ของใครบ้ าง
ก. สมาชิกสหกรณ์ทกุ คน
ข. คณะกรรมการสหกรณ์
ค. เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ง. สมาชิกสหกรณ์ทกุ คน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
23. ใครสามารถเป็ นสมาชิกสหกรณ์ได้ บ้าง
ก. ทุกคนที่อยูใ่ นชุมชนเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน และยังไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์อื่น
ข. ประชาชนทัว่ ไป
ค. สมาชิกจากสหกรณ์อื่น
ง. กรรมการสหกรณ์
24. ทุกคนสามารถเข้ ามาเป็ นสมาชิกสหกรณ์ได้ อย่างไร
ก. เข้ าเป็ นสมาชิกด้ วยความสมัครใจ และมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจเดียวกัน
ข. ฝากญาติพี่น้องมาสมัคร
ค. ต้ องเป็ นคนที่คณะกรรมการสหกรณ์ให้ สมัคร
ง. ทําอย่างไรก็ได้ ได้ เป็ นทังหมดทุ
้
กคนอยูแ่ ล้ ว
25. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้ มาอย่างไร
ก. ได้ มาจากการเลือกตังในที
้ ่ประชุมใหญ่ โดยสมาชิกสหกรณ์
ข. สมัครเข้ ามา โดยการสัมภาษณ์งาน
ค. ประชาชนทัว่ ไป เลือกเข้ ามาบริหารงาน
ง. ถูกทุกข้ อ
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26. กลุม่ คนหลายๆ คนรวมตัวกันออมทรัพย์และมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจเหมือนกันเรี ยกว่าอะไร
ก. การรวมเงิน
ข. การช่วยกัน
ค. การคบหากัน
ง. การสหกรณ์
27. สมาชิกควรทําอย่างไรเมื่อมีการเรี ยกประชุม
ก. เข้ าประชุมทุกครัง้
ข. ไม่ต้องเข้ าประชุมก็ได้
ค. ไม่รับรู้เลย
ง. เข้ าประชุมบ้ างบางครัง้
28. สหกรณ์จดั ตังขึ
้ ้นมาแล้ วใครเป็ นเจ้ าของสหกรณ์
ก. คณะกรรมการสหกรณ์
ข. สมาชิกสหกรณ์ทกุ คน
ค. เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
ง. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
29. ตามหลักการสหกรณ์ผ้ มู ีอํานาจสูงสุดในสหกรณ์คือใคร
ก. สมาชิกสหกรณ์ทกุ คน
ข. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ค. เจ้ าหน้ าที่รัฐ
ง. กรรมการสหกรณ์
30. ในสหกรณ์ “ทุน” ได้ มาจากที่ใด
ก. การออมทรัพย์ของสมาชิก
ข. เงินของกรรมการสหกรณ์
ค. เงินจากสมาชิกคนใดคนหนึง่
ง. เงินจากบุคคลทัว่ ไป
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31. สหกรณ์เป็ นองค์กรช่วยตัวเองที่สามารถเข้ าถึงคนยากจนได้ เพราะอะไร
ก. ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความมานะบากบัน่ ของสมาชิก ความมีวินยั และความเป็ นอันหนึง่ อัน
เดียวกัน
ข. สมาชิกสามารถเข้ าใจกระบวนการสหกรณ์ได้ ด้ วยการเรียนรู้ จากการปฏิบตั จิ ริง
ค. ดําเนินการด้ วยทรัพยากรของตัวเอง โดยไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ความช่วยเหลือจากภายนอก
ง. ถูกทุกข้ อ
32. ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง
ก. สหกรณ์เป็ นองค์กรรากฐานของท้ องถิ่น สหกรณ์จงึ มีความผูกพันกับชุมชนที่สหกรณ์ตงอยู
ั้ ่
อย่างใกล้ ชิด
ข. นโยบายของสหกรณ์ ต้ องกําหนดโดยสมาชิกของสหกรณ์ เพราะสหกรณ์คือองค์กรที่
ควบคุมโดยสมาชิก สมาชิกที่ได้ รับเลือกให้ เป็ นตัวแทนจึงต้ องรับผิดชอบต่อสมาชิก
ค. สหกรณ์เป็ นองค์กรที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานของการช่วยตัวเองของสมาชิก มีการจัดการ ควบคุม
อุปถัมภ์คํ ้าจุน โดยสมาชิก และเปิ ดสําหรับทุกคนที่พร้ อมจะร่วมรับความเสี่ยง และร่วมรับ
ประโยชน์จากการดําเนินงานร่วมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน
ง. ถูกทุกข้ อ
33. ข้ อใดกล่าวผิด
ก. แรงจูงใจที่สาํ คัญของการมารวมตัวจัดตังเป็
้ นสหกรณ์ ก็คือ ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้ รับ
ร่วมกัน
ข. การร่วมมือกันของสมาชิกสหกรณ์ หมายถึง การตกลงให้ สญ
ั ญา การลงขัน และการ
ร่วมมือกัน โดยการใช้ ทรัพยากร (ในกระเป๋ า) ของสมาชิก
ค. การส่งเสริ มสหกรณ์ สามารถทําได้ โดยการนําทรัพยากรจากภายนอกมาให้
้ นกลุม่ สหกรณ์ขึ ้น มีการ
ง. การพัฒนาสหกรณ์ จะเริ่มต้ นจากการรวมกําลังคน และจัดตังเป็
บริ หารจัดการ ดังนันสหกรณ์
้
จงึ ต้ องเกิดจากความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิก

99

34. ข้ อใดกล่าวผิด
ก. การมาเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ จะต้ องเกิดจากความสมัครใจ หมายถึง สมาชิกมี
ความสนใจ เห็นประโยชน์ ที่จะได้ รับเป็ นรูปธรรมจากการร่วมเป็ นสมาชิก ความเป็ น
สมาชิกจึงจะมีความหมายและมีคณ
ุ ค่า
ุ สมบัตใิ นการรับผิดชอบช่วยเหลือจาก
ข. การมาร่วมเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ จะทําให้ มีคณ
โครงการพัฒนา ได้ งา่ ยขึ ้น อีกทังมี
้ สทิ ธิพิเศษต่างๆ มากยิ่งขึ ้น เช่น ได้ รับการแจก ได้ รับ
การสนับสนุนด้ านเงินทุนอย่างคล่องตัวขึ ้น
ค. สมาชิกสหกรณ์มีบทบาทเพียงมาร่วมประชุมใหญ่
ง. สหกรณ์ต้องอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของสมาชิก และการตรวจสอบจากภายนอก
35. ข้ อใดกล่าวผิด
ก. รายได้ ที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ขึ ้นอยูก่ บั สมาชิกว่าจะตัดสินใจนําไปลงทุน
หรื อนําไปเป็ นทุนสํารอง หรือนําไปเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ (เงินเฉลีย่ คืน)
ข. รายได้ สามารถหาได้ จากการกําหนดราคาการผูกขาดของรัฐ
ค. สหกรณ์เป็ นเครื่ องมือของโครงการต่างๆในการเป็ นช่องทางการกระจายผลผลิต
ง. ข้ อ ข. และข้ อ ค. กล่าวผิด
36. ข้ อใดกล่าวถูก
ก. ความยากจน คือการขาดทรัพยากรต่างๆ ถ้ าหากท่านได้ รับทรัพยากรมาอุดหนุน จะ
สามารถแก้ ไขปั ญหาความยากจนได้
้ าน
ข. ความยากจน คือ การขาดโอกาสในการเรี ยนรู้และการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร ทังด้
เทคโนโลยีสนิ ค้ า บริ การ การตลาด ฯลฯ
ค. ความยากจน เป็ นโชคชะตาและความอาภัพของตัวเอง
ง. ฉันคิดว่าโอกาสจะหลุดพ้ นจากความยากจนเป็ นไปได้ ยากและคงเป็ นไปไม่ได้
37. โดยสรุปท่านคิดว่าระบบสหกรณ์จะช่วยท่านได้ เพราะอะไร
ก. ทําให้ ได้ รับการพัฒนาภูมิปัญญาได้ รับ การศึกษา การให้ คําปรึกษา ในด้ านต่างๆ ที่จะ
ก่อให้ เกิดแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ ซึง่ จะนําไปสูค่ วามสามารถพึง่ พิงตนเองได้
ข. ทําให้ มีโอกาสได้ รับการสนับสนุนในด้ านทรัพยากรต่างๆ
ค. ให้ ตระหนักถึงความจําเป็ น และปั ญหาต่างๆที่ชมุ ชนมีร่วมกัน
ง. ทําให้ เกิดบรรยากาศของการทํางานแบบเกื ้อกูลต่อกัน
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ประวัติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.สุขุมรัฏฐ์ สาริบุตร
คู่สมรส
ดร.อนงค์วชิ ญา สาริบตุ ร
การศึกษา
 ปริ ญญาตรี ด้ านการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาโท MINI MBA สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
 ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาบริหารรัฐกิจคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริ ญญาเอก Ph.D. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 ปริ ญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 43 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ การทํางาน
 ปลัดอําเภอ กิ่งอําเภอส่องดาว กิ่งอําเภอคําตากล้ า และกิ่งอําเภอนํ ้าอูน จังหวัดสกลนคร
 รักษาการนายอําเภอท่าคันโท ในปี พ.ศ. 2522
 นายอําเภอนาแห้ ว จังหวัดเลย ในปี พ.ศ. 2523
 นายอําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2525
 นายอําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2528
 ผู้ช่วยปลัดจังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2532
 นายอําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2534
 นายอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2535
 ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. 2535
 ปลัดจังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2536
 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กรมการปกครอง ในปี พ.ศ. 2538
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 รองผู้วา่ ราชการจังหวัดสุโขทัย ในปี พ.ศ. 2539
 ผู้วา่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม
 ผู้วา่ ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ในปี พ.ศ. 2544
 ผู้วา่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2546
 ผู้วา่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
ดร.สุขุมรัฏฐ์ สาริบุตร และดร.อนงค์ วิชญา สาริบุตร คูช่ ีวิตที่มีสว่ นสําคัญต่อการ
สร้ างเสริ มจังหวัดสมุทรปราการให้ มีความพร้ อม และมีศกั ยภาพอย่างเพียงพอที่จะก้ าวไปเป็ นเมือง
้
จึง
หลักที่สําคัญของประเทศไทย จากความทุ่มเทและความพากเพียรอย่างมุง่ มัน่ ของท่านทังสอง
ส่งผลให้ ชาวจังหวัดสมุทรปราการต่างชื่นชมในผลงานอีกทังมี
้ ความต้ องการให้ ทา่ นทังคู
้ อ่ ยูเ่ ป็ นร่ม
โพธิ์ร่มไทรของชาวสมุทรปราการตลอดไปที่มีสว่ นในการสร้ างเสริ มจังหวัดสมุทรปราการให้
เจริญก้ าวหน้ า
นับจากวันที่ทา่ นและครอบครัว ได้ เข้ ามาบริหารดูแลเทศบาลนครเมืองสมุทรปราการใน
ช่วงเวลาหนึง่ ปี ที่ผา่ นมา จังหวัดสมุทรปราการได้ พลิกโฉมและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ ้น
อย่างมาก โดยเฉพาะปั ญหาหลักที่สะสมมานานก็เริ่มคลี่คลายลง ด้ วยวิสยั ทัศน์อนั กว้ างไกล และ
มีอดุ มการณ์ที่ชดั เจน ในการบริ หารท้ องถิ่นและสามารถเข้ าถึงความต้ องการของประชาชนอย่าง
แท้ จริ ง จากการแก้ ไขปั ญหาอย่างมีทิศทาง และมีระบบจัดการที่ดี
จึงส่งผลให้ จงั หวัด
สมุทรปราการเริ่มเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้ มที่จะมีความเจริญเติบโตในทุกด้ านๆ ให้ สมกับเป็ น
าให้ จงั หวัด
เขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ท่านมีมมุ มองที่ก้าวไกล โดยมีความตังใจจะทํ
้
สมุทรปราการ เป็ นเมืองน่าอยู่ ที่มีศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยว มีอตุ สาหกรรม ก้ าวไกล มี
การเกษตรก้ าวหน้ า เป็ นศูนย์กลาง Logistics และเป็ นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบิน
สุวรรณภูมิ
โดยท่านได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ของจังหวัดสมุทรปราการไว้ วา่
จะทําให้ จงั หวัด
สมุทรปราการเป็ นศูนย์กลาง Logistics เพื่อการส่งออกสินค้ าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของ
ชาติ เป็ นเมืองที่สะอาดน่าอยู่ และเป็ นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ อีกทังจะ
้
เป็ นเมืองแห่งสหกรณ์ ท่านมีความสามารถบูรณาการงานต่าง ๆ ได้ อย่างเชื่อมโยง จึงส่งผลให้
ปั ญหาหลักๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่เรื อ้ รังมานาน ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาด้ านนํ ้าท่วมเมือง
ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาด้ านที่อยูอ่ าศัย ปั ญหาสิง่ แวดล้ อม อันเนื่องมาจากจังหวัดสมุทรปราการ
เพราะเป็ นจังหวัดที่มีผ้ คู นอพยพมาอาศัยอยูจ่ ากทัว่ ทุก
เป็ นจังหวัดที่มีชมุ ชนอยูก่ นั อย่างแออัด
สารทิศ เมื่อผู้คนมาอาศัยอยูร่ ่วมกันอย่างหนาแน่น จึงส่งผลให้ เกิดปั ญหาทางสังคมตามมาอย่าง
มาก มีทงคดี
ั ้ เล็กคดีน้อย รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ตกตํ่าของประชาชนในทุกพื ้นที่ แต่ปัญหาเหล่านัน้
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มิได้ ทําให้ ท่านทังคู
้ เ่ กิดความท้ อถอย แต่กลับมีสว่ นเสริมแรงให้ ทา่ นผู้วา่
ดร.สุขมุ รัฏฐ์ สาริ บตุ ร
และภรรยาคูช่ ีวิต ดร.อนงค์วชิ ญา สาริบตุ ร มีปฏิภาญและความตังใจอย่
้
างแรงกล้ าที่จะขจัดต้ นตอ
ของปั ญหาอย่างจริ งจัง และด้ วยความเชื่อมัน่ ว่าทุกปั ญหามีทางออก ประกอบกับความรักที่มี
ให้ กบั คนในพื ้นที่อย่างจริงใจ ไม่นานเกินรอผลลัพธ์ของความสําเร็จจึงเริ่ มปรากฏผล จึงไม่น่า
แปลกใจว่าทําไม CEO และคูช่ ีวิตจึงได้ รับสรรพนามว่าเป็ นพ่อเมืองและแม่เมืองแห่งจังหวัด
สมุทรปราการ นอกจากนันทั
้ งคู
้ ย่ งั ได้ ทํางานเพื่อรับใช้ สงั คมอีกมากมาย อาทิเช่น ก่อตังมู
้ ลนิธิ
กรุณาขึ ้นในจังหวัดหนองบัวลําภู
เพื่อช่วยเหลือและให้ การสงเคราะห์คนชรา ผู้ป่วยโรค
เอดส์ การจัดตังกองทุ
้
นเพื่อการศึกษาเด็กยากจน
เด็กกําพร้ า ส่งเสริ มการฝึ กอาชีพเพื่อให้
ประชาชนมีงานทําร่วมกับหน่วยงานพัฒนาชุมชนและศูนย์พฒ
ั นาฝี มือแรงงาน
จังหวัด
หนองบัวลําภู ส่งเสริมสนับสนุนด้ านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี อีกทังได้
้ ร่วมกับศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู จนโครงการต่าง ๆ บรรลุผลสําเร็ จด้ วยดี และได้
ก่อตังมหาวิ
้
ทยาลัยรามคําแหงหนองบัวลําภู โดยได้ รับความร่วมแรงร่วมใจจากข้ าราชการและคน
ในท้ องถิ่นช่วยกันหาเงินทุกบาททุกสตางค์มาสร้ างจนสําเร็ จ
ทําให้ คนในท้ องถิ่นรวมถึงจังหวัด
ใกล้ เคียงได้ มีโอกาสเรี ยนจนจบมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องไปเรี ยนไกล เป็ นการช่วยสร้ างโอกาสทาง
การศึกษาให้ กบั ประชาชนได้ อีกทางหนึง่
ทีมวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ ได้ มีโอกาสเข้ ามาทํา
การวิจยั ในครัง้ นี ้ จึงได้ เห็นสมควรที่จะรวบรวมแนวคิด และแนวทางที่ท่านได้ ถือปฏิบตั มิ าโดย
ตลอดมาบันทึกไว้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และเพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั แิ ก่บรรดาผู้นําที่
สนใจ ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ ร่วมกันสร้ างสรรค์องค์กรให้ พฒ
ั นาก้ าวไกลต่อไป
แนวคิดในการบริหารงาน
ดร.สุขมุ รัฏฐ์ สาริบตุ ร และดร.อนงค์วชิ ญา สาริบตุ ร ทังสองท่
้
านมีแนวคิดในการบริหาร
ที่ยดึ ถือมาโดยตลอดว่า “จะใช้หลักธรรมาภิ บาลในการบริ หารราชการแผ่นดิ น โดยมุ่งประโยชน์สขุ
ของประชาชน เป็ นหลักสําคัญในการทํางาน”
แนวทางการปฏิบัตงิ าน
ดร.สุขมุ รัฏฐ์ สาริ บตุ ร จัดว่าเป็ นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงและการสร้ างเครื อข่ายแห่งคุณ
ค่าที่ประสบความสําเร็จ ได้ ให้ แนวทางปฏิบตั งิ านไว้ วา่
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การจะบริหารองค์กรใด ๆ ได้ สําเร็จ ต้ องมององค์รวมให้ ทะลุปรุโปร่ง ต้ องตอบโจทย์ 3 ข้ อ
ให้ กระจ่างชัดเจนเสียก่อน
โจทย์ข้อ 1. จังหวัดสมุทรปราการขณะนี ้เป็ นอย่างไร
โจทย์ข้อ 2. เราจะนําพาจังหวัดสมุทรปราการก้ าวไปสูท่ ิศทางใด
โจทย์ข้อ3.เราจะต้ องทําอย่างไรจึงจะทําให้ จงั หวัดสมุทรปราการก้ าวไปสูค่ วามสําเร็จอย่างที่ใฝ่ ฝั น
โจทย์ที่ข้อ 1 จะสําเร็จได้ นนั ้ จะต้ องทําให้ คนในจังหวัดทังผู
้ ้ นํา ผู้ตาม เข้ าใจในทิศทางของ
เรา รวมถึงทําให้ ประชาชนขานรับ พร้ อมใจ และเต็มใจร่วมมือและร่วมใจให้ ได้ และเพื่อตอบโจทย์
ข้ อแรกให้ ได้ วา่
“ขณะนี ้จังหวัดสมุทรปราการของเราเป็ นอย่างไร” จําเป็ นต้ องทํา SWOT
ANALYSIS เสียก่อน หากจะวิเคราะห์ปัญหาของจังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมแล้ วจังหวัด
สมุทรปราการถือว่าเป็ นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ในความเล็กนัน้ กลับซ่อนสิง่ ต่าง ๆ ที่นา่ สนใจเอาไว้
มากมาย สมดังความหมายของจังหวัดที่เปรี ยบเสมือนเมืองที่มีชายทะเลเป็ นกําแพงกัน ปั จจุบนั
จังหวัดสมุทรปราการมีอตั ราการขยายตัวสูง เป็ นจุดที่ตงของสนามบิ
ั้
นสุวรรณภูมิ ซึง่ พร้ อมจะเปิ ด
ใช้ อย่างสมบูรณ์แบบในปี พ.ศ. 2549 ด้ วยเหตุนี ้จังหวัดสมุทรปราการจึงเป็ นหนึง่ ในกลุม่
ยุทธศาสตร์ 5 จังหวัด ที่เรียกว่า “เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ” อีกทังยั
้ งได้ รับเลือกให้ เป็ นเจ้ าภาพใน
เรื่ อง Logistics เพื่อรองรับกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม จึงสามารถกล่าวได้ วา่ จังหวัด
สมุทรปราการเป็ นเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งด้ านการเปลีย่ นแปลงเป็ นจังหวัดที่ต้องก้ าวให้ ทนั ต่อ
เหตุการณ์โลกตลอดเวลา และพร้ อมจะเป็ นศูนย์กลางการขนส่งของประเทศในอนาคต
(Strength) จุดแข็งหรื อศักยภาพที่โดดเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ จากการวิเคราะห์พบว่า
1. เป็ นจังหวัดที่มีความพร้ อมด้ านอุตสาหกรรม เป็ นฐานการผลิตอุตสาหกรรมส่งออกที่สําคัญทัง้
ภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเลคทรอนิคส์ สิง่ ทอ เครื่ องหนัง และ
อาหารแปรรูป
2. จังหวัดสมุทรปราการมีพื ้นที่ตดิ ต่อกับกรุงเทพมหานคร มีความได้ เปรี ยบทางด้ านเศรษฐกิจ
การค้ า การลงทุน เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็ นตลาดใหญ่ที่มีกําลังซื ้อสูง สามารถติดต่อและใช้
บริ การจากสถาบันการเงินได้ สะดวก รวดเร็ ว รวมทังอยู
้ ใ่ กล้ แหล่งศูนย์กลางข้ อมูลข่าวสาร ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจของผู้ประกอบการ
3. มีเส้ นทางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงสูจ่ งั หวัดใกล้ เคียงและภูมิภาคอื่นๆของประเทศ
สะดวกในการเดินทางทังทางบก
้
และทางนํ ้า อาทิเช่น ถนนสายบางนา – ตราด ถนนสุขมุ วิท ถนน
มอเตอร์ เวย์ ที่เชื่อมถนนวงแหวนด้ านตะวันออก รวมทังสามารถใช้
้
แม่นํ ้าเจ้ าพระยา เป็ นเส้ นทาง
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ขนส่งสินค้ าไปยังตลาดต่างประเทศได้ โดยสะดวก และที่สําคัญเป็ นที่ตงของสนามบิ
ั้
นสุวรรณภูมิ
ซึง่ เป็ นสนามบินแห่งใหม่ที่ทนั สมัยมีเส้ นทางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงสูจ่ งั หวัดใกล้ เคียงและ
ภูมิภาคอื่นของประเทศ สะดวกในการเดินทางทังทางบกและทางนํ
้
้า อาทิเช่น ถนนสายบางนา –
ตราด ถนนสุขมุ วิท ถนนมอเตอร์ เวย์ ที่เชื่อมกับถนนวงแหวนด้ านตะวันออก
4. มีกลุม่ อุตสาหกรรมการส่งออกที่มีศกั ยภาพ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์
ฯลฯ ที่มีการวิจยั พัฒนา (R&D) ซึง่ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ กบั เครื อข่ายอุตสาหกรรมทัง้
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
5. มีแม่นํ ้าเจ้ าพระยา แม่นํ ้าบางปะกงไหลผ่าน และมีพื ้นที่ตดิ ฝั่ งทะเล ทําให้ เหมาะกับการทํา
ประมงเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า มีแหล่งนํ ้าลําคลองที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผัก และผลไม้
(Weakness) จุดอ่อนที่เป็ นจุดด้ อย ซึง่ ต้ องค่อยๆปรับเปลี่ยนจังหวัดสมุทรปราการ
วิเคราะห์พบว่า

ผลการ

1. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมที่เสื่อมโทรม ทังจากนํ
้
้าเสีย และกลิน่ จากโรงงาน
อุตสาหกรรม มลภาวะทางอากาศ การจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย และสิง่ ปฏิกลู จากโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชน รวมทังมี
้ การทรุดตัวของดิน เนื่องจากมีการสูบนํ ้าบาดาลมาใช้
2. มีประชากรแฝงที่อพยพเข้ ามาทํางาน โดยไม่แจ้ งย้ ายและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ านให้ ถกู ต้ อง
เป็ นจํานวนมาก ทําให้ จงั หวัดขาดรายได้ จากงบประมาณที่จดั สรรเพื่อการพัฒนาพื ้นที่ตามจํานวน
ประชากร
3. การประกาศใช้ กฎหมายผังเมืองรวม เป็ นอุปสรรคต่อการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่
ต้ องการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
และการผลิตบุคลากรของ
4. การขาดแคลนแรงงานฝี มือที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
สถาบันการศึกษายังไม่ตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
(Opportunity) โอกาสในการพัฒนา เพื่อสร้ างความเจริญก้ าวหน้ าให้ กบั จังหวัดสมุทรปราการ
จากการสํารวจพบว่ายังมีโอกาสอีกมาก อาทิเช่น
1. เป็ นที่ตงของสนามบิ
ั้
นสุวรรณภูมิ ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศของภูมิภาค จึงมี
โอกาสพัฒนาเป็ นศูนย์กลางกระจายสินค้ าที่เชื่อมโยงทังทางถนน
้
รถไฟ ท่าเรื อ และสนามบินสู่
อินโดจีนและตลาดโลก
และข้ อตกลงทวิภาคีของรัฐบาล ทําให้
2. นโยบายเปิ ดการค้ าเสรี ขององค์การการค้ าโลก
ภาคอุตสาหกรรมมีโอกาสพัฒนา สามารถเข้ าถึงเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทําให้ สามารถลดต้ นทุน ซึง่
จะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตราฐานสินค้ าสูร่ ะดับสากลได้
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3. กระแสนิยมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ช่วยเพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว และ
สามารถสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
4. กระแสนิยมบริโภคสินค้ าปลอดสารพิษมากขึ ้น จึงมีโอกาสพัฒนาก้ าวเป็ นศูนย์กลางการผลิต
สินค้ าเกษตรแปรรูปที่มีมาตรฐานก้ าวสูต่ ลาดโลกได้
5. นโยบายการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ ทําให้ มีโอกาสพัฒนาเป็ นแหล่งที่อยู่
อาศัย เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนอย่างเป็ นระบบ
(Threat) อุปสรรคที่ขดั ขวางการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ
1. ปั ญหาด้ านความสามารถในการแข่งขัน และมาตรการกีดกันทางการค้ าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs)
2. การขาดแคลนแรงงานฝี มือที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ปั ญหาแรงงานต่างด้ าว และผู้หลบหนีเข้ า
เมืองที่มีแนวโน้ มสูงมากขึ ้น ส่งผลกระทบต่อปั ญหาสังคม ปั ญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
3. ผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ขาดระบบการจัดการที่ดี ทําให้ เกิดความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจโดยรวม ซึง่
เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
สําหรับโจทก์ข้อที่ 2 เราจะนําพาองค์กรของเราไปเป็ นอะไรนัน้ ผู้วา่ ดร.สุขมุ รัฏฐ์ สาริ บตุ ร
ได้ ตอบคําถามข้ อนี ้ให้ กบั ชาวจังหวัดสมุทรปราการโดยตังวิ
้ สยั ทัศน์ไว้ วา่
“จะทําให้ จงั หวัด
สมุทรปราการเป็ นเมืองน่าอยู”่ ที่มีศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยวมีอตุ สาหกรรมก้ าวไกล มีการเกษตร
ก้ าวหน้ า เป็ นศูนย์กลาง Logistics และเป็ นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ อีก
ทังจะเป็
้
นเมืองแห่งสหกรณ์
ส่วนโจทก์ข้อที่ 3 เราจะต้ องทําอย่างไรจึงจะทําให้ จงั หวัดสมุทรปราการก้ าวไปสูค่ วามสําเร็จ
อย่างที่ใฝ่ ฝั น ดร.สุขมุ รัฏธ์ สาริ บตุ ร กล่าวว่าการที่จะก้ าวไปสูค่ วามสําเร็ จตามที่ใฝ่ ฝั นไว้ นนั ้ ต้ องมี
การกําหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการปฏิบตั งิ านในทุกๆเรื่ องให้ ชดั เจน รวมถึงมีการ
ตรวจสอบ ติดตามผลอย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง ก็จะช่วยให้ ง่ายขึ ้น การบรรลุความสําเร็จจะต้ อง
พิจารณาทังด้
้ านเวลา ด้ าน output ด้ าน outcome ตลอดจนด้ านคุณภาพประกอบกันไปด้ วย
จังหวัดสมุทรปราการจึงได้ กําหนดนโยบายในด้ านต่าง ๆ ไว้ ดงั นี ้
ด้ านการทําให้ บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ หมายถึง ต้ องทําให้ ประชาชนมีสขุ ภาพที่ดี มีการ
ปราบปรามยาเสพติด กําจัดผู้มีอิทธิพล ทําให้ ประชาชนมีการศึกษา บ้ านเมืองมีความสะอาด
เรี ยบร้ อย และประชาชนในจังหวัดต้ องช่วยกันแก้ ไขปั ญหาการจราจร ปั ญหาขยะ ปั ญหานํ ้าเน่า
เสียให้ ลดน้ อยลงจนหมดไป
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ด้ านการท่องเที่ยว
เนื่องจากสมุทรปราการมีแหล่งท่องเที่ยวที่นา่ สนใจและสวยงาม
มากมาย เช่นวัดวาอาราม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทงที
ั ้ ่เลียบแม่นํ ้าเจ้ าพระยา และอ่าวไทย
โบราณสถาน เมืองโบราณ ฟาร์ มจระเข้ พิพธิ ภัณฑ์ช้างเอราวัณ ซึง่ จะต้ องร่วมมือกันให้ การ
ส่งเสริ มสนับสนุนให้ การท่องเที่ยวเหล่านี ้เป็ นที่น่าสนใจมากขึ ้น
ด้ านอุตสาหกรรม
เป็ นเรื่ องที่จงั หวัดสมุทรปราการมีการส่งเสริมกันมาอย่างต่อเนื่อง
เพราะเป็ นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก แต่สงิ่ ที่จะต้ องดูแลเป็ นพิเศษ คือ เรื่ องของความ
สะอาด การควบคุมและการบําบัดนํ ้าเสีย
ด้ านการเกษตรกรรม จะมีการส่งเสริมสนับสนุนปั จจัยเอื ้ออํานวยให้ ดยี ิ่งขึ ้น เช่น การทํา
ประมงในทะเล ในแม่นํ ้า การเลี ้ยงปลาสลิดที่ขึ ้นชื่อ การปลูกมะม่วงนํ ้าดอกไม้ รวมถึงการเลี ้ยงกุ้ง
โดยมุง่ ส่งเสริมให้ ก้าวหน้ ากว่าที่เป็ นอยู่ เพราะเกษตรยังเป็ นหัวใจสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการที่จะเป็ นครัวโลกในอนาคต
จึงจําเป็ นต้ องช่วยกันสร้ างผลผลิตเหล่านี ้ป้อนเข้ า
ศูนย์กลาง
ด้ าน Logistics ต้ องทําให้ จงั หวัดสมุทรปราการ มีความสะดวกในเรื่ องของการขนส่งทุก
ด้ านทังทางบก
้
ทางนํ ้า ทางทะเล ต้ องมีศนู ย์กลางวางตู้คอนเทนเนอร์ และที่กกั เก็บสินค้ าใน
จํานวนเพียงพอเพื่อรองรับกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เพิม่ ขึ ้นในทุกระดับ
และทําการ
้ านผลผลิต เครื่ องมือ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ประชาสัมพันธ์สง่ เสริมให้ เกิดการเช่าซื ้ออย่างครบวงจร ทังด้
ในการทํางานรวมถึงจัดระบบการจัดส่งให้ อยูท่ ี่เดียว เพื่อให้ เกิดการประหยัดลดต้ นทุนค่าใช้ จา่ ย
ด้ านการขนส่งลง
ยังคงให้ มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีการ
ด้ านการส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โอทอป
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี โดยการส่งเสริ มให้ สนิ ค้ าต่าง ๆให้ ได้ รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ช่วยยกระดับสินค้ า ให้ มีมาตรฐานสูง เพราะเป็ นช่องทางหนึง่ ที่จะสร้ างชื่อเสียง
ให้ กบั ท้ องถิ่น สร้ างรายได้ ให้ กบั ประชาชน เพื่อให้ เศรษฐกิจในชุมชนเติบโตมากยิ่งขึ ้น
ส่วนการที่จงั หวัดสมุทรปราการเป็ นที่ตงของสนามบิ
ั้
นสุวรรณภูมิ เราจึงต้ องเตรี ยมความ
พร้ อมในการรองรับการขยายตัวอย่างเป็ นระบบระเบียบ ทังด้
้ านถนน ที่อยูอ่ าศัย สิง่ แวดล้ อม และ
ต้ องหาวิธีแก้ ไขป้องกันปั ญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา ทังปั
้ ญหาการจราจร ขยะ การบําบัดนํ ้าเสีย ซึง่
เราได้ มอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดูแลเรื่ องดังกล่าวอย่างใกล้ ชิด
อย่างไรก็ตาม การเกิดเป็ นเมืองใหม่ที่ทนั สมัย ความเจริญเติบโต ก็จําเป็ นต้ องมีนโยบาย
ในการควบคุมด้ านต่าง ๆ ให้ อยูใ่ นกฎเกณฑ์ เพื่อความเป็ นระเบียบ และป้องกันการเกิดปั ญหา
ภายหลัง เช่น ปั ญหาด้ านประชากรเพิม่ มากขึ ้นจากการโยกย้ ายถิ่นฐาน และการจ้ างงาน ปั ญหา
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ขยะล้ นเมือง ปั ญหามลภาวะ ปั ญหาการจราจร ซึง่ ในแผนยุทธศาสตร์ จงั หวัด เราได้ แจกแจง
นโยบาย และกระจายให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านต่าง ๆ ไปดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ เชื่อว่าถ้ า
สามารถทําได้ ตามที่วางไว้ ปัญหาต่างก็จะสามารถแก้ ไขได้ อย่างเรี ยบร้ อย

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistics Center)
2.ศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเชื่อมโยง
(Industrial Cluster)
3.แหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบิน
สุวรรณภูมิ

4.รองรับยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุม่ จังหวัด

5.การแก้ ไขปั ญหาความยากจนและการกระจาย
รายได้
6.การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

เป้าประสงค์
1.1 เป็ นศูนย์กลางโลจิสก์ตกิ ส์
2.1เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเชื่อมโยง
(Cluster) ด้ านรถยนต์ ชิ ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้า
อิเลคทรอนิค สิง่ ทอ เครื่ องหนัง และอาหารแปรรูป
3.1เป็ นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ
ทังทางด้
้
านพาณิชยกรรมด้ านอุตสาหกรรม
และการ
บริการอย่างครบวงจร
และมีการบริหารการจัดการ
บ้ านเมืองที่ดี
4.1 เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพเชิงนิเวศที่ใกล้ เมือง
หลวง (One day tour)
4.2เป็ นแหล่งผลิตสมุนไพรและบริการด้ านการแพทย์
แผนไทยที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยได้ รับการยอมรับ
จากประชาชน
5.1 ประชาชนมีการเพิ่ม และกระจายรายได้ ที่ดี
6.1 บ้ านเมืองสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีการจัดการ
สิง่ แวดล้ อมที่ดี

จะเห็นได้ วา่ แนวทางการปฏิบตั ทิ ี่ทา่ นดร.สุขมุ รัฏฐ์ สาริ บตุ ร ได้ กล่าวมาทังหมด
้
เป็ น
แนวทางที่เล็งเห็นถึงความสําเร็จเป็ นรูปธรรมได้ อย่างชัดเจน ท้ ายสุดนี ้ ท่านได้ ฝากความในใจถึงพี่
น้ องชาวสมุทรปราการไว้ ดงั นี ้ ในฐานะที่ผมได้ ปฏิบตั งิ านในตําแหน่ง CEO เมืองสมุทรปราการ ผม
ต้ องขอขอบพระคุณที่ชาวจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้ าส่วนราชการทุกคน รวมถึงผู้บริหาร
ของภาคเอกชนทุกฝ่ าย ที่ได้ ร่วมแรงร่วมใจผนึกกําลังกันช่วยสร้ างสรรค์จงั หวัดสมุทรปราการของ
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เรามาโดยตลอด โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ผมรู้สกึ ภาคภูมิใจในทุกท่านและประทับใจผู้ร่วม
ทีมงานทุกคน อย่างสุดซึ ้ง

ประวัติ

ดร.อนงค์ วิชญา สาริบุตร
วันเดือนปี เกิด 21 พฤษภาคม 2496
เกิดที่ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คู่สมรส ดร.สุขมุ รัฏฐ์ สาริ บตุ ร ตําแหน่งผู้วา่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษา
 ปริ ญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา(บางแสน)
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 ปริ ญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริ ญญาเอก Ph.D. สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ การทํางาน
 รับราชการครู กรมสามัญศึกษา อาจารย์ 2 ระดับ 7
 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู
 นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดหนองบัวลําภู
 ประธานที่ปรึกษากรรมการพัฬราสตรี จงั หวัดหนองบัวลําภู
 ประธานศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ จังหวัดปราจีนบุรี
 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
 นายกสมาคมส่งเสริ มวัฒนธรรมหญิงจังหวัดปราจีนบุรี
 กรรมการสภาสตรี แห่งชาติในพระบรมราชินปู ถัมภ์
 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2548 – ปั จจุบนั
 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
 ที่ปรึกษากองทุนพัฒนาชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี จังหวัดหนองบัวลําภู
 ที่ปรึกษากองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู
ผลงานดีเด่ น
ปี พ.ศ. 2538 – 2548
 ได้ รับคัดเลือกเป็ นสตรี ไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2548 โดยสภาสตรี แห่งชาติในพระบรม
ราชินปู ถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ
 ผู้ร่วมก่อตังมหาวิ
้
ทยาลัยรามคําแหง เฉลิมพระเกียรติสาขสวิทยาบริการ จังหวัดหนองบัวลําภู
 ผู้เริ่ มก่อตัง้ “มูลนิธิกรุณา” จังหวัดหนองบัวลําภู
 จัดตังศู
้ นย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ตดิ เชื ้อ HIV จังหวัดหนองบัวลําภู
 จัดตังศู
้ นย์สงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือคนชรา เด็กกําพร้ า และคนพิการจังหวัดหนองบัวลําภู
 ผู้ร่วมก่อสร้ างอนุสาวรี ย์ไทยอาสาป้องกันชาติ จังหวัดหนองบัวลําภู
 ผู้ร่วมโครงการปรับปรุงก่อสร้ างพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้ านปี และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
จังหวัดหนองบัวลําภู
 กรรมการก่อตังวิ
้ ทยาลัยชุมชนระหว่างประเทศจังหวัดหนองคาย ระหว่างไทย - สหรัฐอเมริกา
 กรรมการก่อตังสมาคมสั
้
นติภาพแห่งประเทศไทย
 เป็ นที่ปรึกษากิตติมศักดิค์ ณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา
 ผลงานวิจยั เรื่ อความสัมฤทธิ์ผลของผู้นําสตรี ทางการเมืองไทยในบทบาทสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร
 ผลงานวิจยั เรื่ อง ประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุโขทัย
 จัดตังกองทุ
้
นส่งเสริมอาชีพสตรี จงั หวัดหนองบัวลําภู
การศึกษาดูงาน
 ประเทศอังกฤษ ดูงานด้ านมัธยมศึกษา
 ประเทศสเปน, โปรตุเกส และอิตาลี ดูงานด้ านสิง่ แวดล้ อม
 ประเทศอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และสวิตเซอร์ แลนด์ ดูงานด้ านการปกครองท้ องถิ่น ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 พ.ศ. 2521 จัตตุรถาพรช้ างเผือก (จ.ช.)
 พ.ศ. 2526 ตติยาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 พ.ศ. 2530 ติตยิ าภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 พ.ศ. 2538 ทุตยิ าภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 พ.ศ. 2544 ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
เหรียญตรา : เหรี ยญตรากาชาดสมนาคุณชันที
้ ่1
: ได้ รับคัดเลือกเป็ นสตรีไทยดีเด่ นแห่ งชาติ ประจําปี 2548 โดยสภาสตรี
แห่ งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
แนวคิดในการปฏิบัตงิ าน
ดร.อนงค์ วิชญา สาริบุตรในฐานะแม่เมืองในการขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรปราการ ได้
ให้ ข้อคิดในการสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรแห่งคุณค่าว่า
ท่ามกลางกระแสโลกที่ปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ วเช่นทุกวันนี ้ ความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคมถือเป็ นสิง่ สําคัญที่จะเป็ นพลังผลักดันให้
เกิดความสําเร็จได้ ดังนัน้ การสร้ างเครื อข่ายพันธมิตร จึงเป็ นสิง่ ที่ต้องทําอย่างจริ งจัง การจะ
เชื่อมโยงเครื อข่ายอย่างยัง่ ยืนนันต้
้ องสร้ างความสัมพันธ์และกระชับเกลียวสัมพันธ์ให้ แนบแน่น
เสียก่อน ผู้นําจะสร้ างเครื อข่ายได้ สําเร็ จจึงต้ องมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพราะผู้นําเป็ นแกนหลักเป็ น
ศูนย์รวมใจผู้คนที่จะมาเชื่อมโยงต่อกัน “มนุษยสัมพันธ์” จัดเป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วยทําให้ เราทํางาน
้
างเครื อข่าย
อย่างมีความสุข และยังช่วยให้ การงานบรรลุผลสําเร็จได้ ดียิ่งขึ ้น อีกทังสามารถสร้
พันธมิตรแห่งความยัง่ ยืน และสิง่ ที่สะท้ อนข้ อคิดของท่านได้ ชดั ก็คือ ดร.อนงค์วชิ ญา สาริบตุ ร
สามารถที่จะทํางานและคลุกคลีกบั ประชาชนได้ ทกุ เพศทุกวัยทุกระดับชัน้
ดร.อนงค์วิชญา
สาริ บตุ ร จะเห็นว่าท่านได้ ใช้ หลัก 7 ประการ ในการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ กับคนในพื ้นที่ด้วยความ
เอาใจใส่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชุมชนอย่างจริงจัง จนส่งผลให้ ทา่ น มีเครื อข่ายอย่างกว้ างขวางไปทัง้
จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ ท่านได้ ให้ แนวทางปฏิบตั ติ นในการสร้ างสัมพันธ์กบั ผู้คน ไว้ ดงั นี ้
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1. จงเป็ นผู้ฟังที่ดี ดร.อนงค์วชิ ญาจะรับฟั งปั ญหาในทุกพื ้นที่ที่มีโอกาสเข้ าไปมีสว่ นร่ วม โดย

เป็ นนักฟั งที่ดสี ง่ เสริมให้ คสู่ นทนาได้ พดู โดยพยายามตังคํ
้ าถามให้ สอดคล้ องกับเรื่ องที่เขากําลังพูด
แสดงให้ เห็นถึงความเอาใจใส่ตอ่ ปั ญหาของประชาชนในพื ้นที่เป็ นอย่างดี
2. มีมารยาทไม่ขดั คอคูส่ นทนา ดร.อนงค์วชิ ญา สาริ บตุ ร เชื่อว่า ไม่มีใครชอบให้ คนอื่นมา
โต้ เถียง หรื อขัดแย้ งในความคิด แต่จะถือโอกาสแก้ ไขโดยการเสนอข้ อคิดแทนในทํานองที่วา่ ขอ
แสดงความเห็นเพิม่ เติมเมื่อเขาพูดจบ นอกจากนันยั
้ งมีความตังใจอดทนฟั
้
งปั ญหาของทุกคนอย่าง
เข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ อีกทังมี
้ อารมณ์คล้ อยตามอีกด้ วย
3. ต้ องเป็ นผู้ที่มีความสดใส ผู้ที่มีโอกาสคลุกคลีกบั ดร.อนงค์วิชญา มักจะพบรอยยิ ้มของ
ท่านพรมอยูบ่ นใบหน้ าตลอดเวลา ทําให้ ผ้ มู าติดต่อ หรื อผู้ที่ทํางานร่วมกันมีความรู้สกึ สบายใจ
และมีท่าทีเป็ นมิตรกับทุกคน
4. ต้ องมีบคุ ลิกที่น่าศรัทธา ดร.องค์วิชญา สาริ บตุ ร สามารถแต่งกายแลวางตัวได้ อย่าง
เหมาะสม น่าเชื่อถือ มีความสง่างามในตัวท่านเสมอ
5. ต้ องมีจิตวิญาณแห่งการเป็ นผู้ให้ ทุกครัง้ ที่มีโอกาส ท่านจึงพร้ อมให้ การช่วยเหลือและ
แบ่งปั นนํ ้าใจให้ กบั คนรอบข้ างอยูเ่ สมอ
6. ต้ องรู้ จกั ใคร่ ครวญถึงความถูกต้ องและความเหมาะสม ดร.อนงค์วชิ ญา มีประสบการณ์
การทํางานด้ านสังคม เคยเป็ นแม่พมิ พ์ของชาติ ผลงานของท่านเป็ นที่ชื่นชม ยินดี และได้ รับการ
ยอมรับอย่างถ้ วนหน้ า จนได้ รับความไว้ วางใจจากการเลือกตัง้ สว. ในวันที่ 19 เมษายน 2549
ท่านได้ รับเลือกให้ เป็ นสว.ของจังหวัดหนองบัวลําภูด้วยคะแนนเสียงท่วมท้ น
7. ต้ องมีวิสยั ทัศน์ก้าวไกล ดร.องค์วิชญา เป็ นผู้มีความสามารถ มีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล มี
คุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็ นแนวคิดในการทํางานมาตลอดเวลา
แนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ ายแห่ งคุณค่ า
ดร.อนงค์วชิ ญา สาริบตุ ร เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากและคลุกคลีกบั งานด้ าน
ชุมชนอย่างใกล้ ชิด ได้ ฝากข้ อคิดให้ กบั บรรดาผู้นําในจังหวัดสมุทรปราการ และทุกฝ่ ายที่มีสว่ น
สร้ างเสริ มความเข้ มแข็งของขบวนการสหกรณ์ไว้ ดงั นี ้
1. แนวทางการพัฒนาเครื อข่ายพันธมิตรให้ เกิดความยัง่ ยืนได้ นนต้
ั ้ องกําหนดวิสยั ทัศน์
ในการเชื่อมโยงเครื อข่ายไว้ ให้ ชดั เจนโดยมุง่ เน้ นให้ เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนให้ เกิดความร่วมมือระหว่างกลุม่ /องค์กรพันธมิตรให้ ได้ โดยความร่วมมืออาจจะ
ทําในรูปแบบเครื อข่ายทางธุรกิจ เครื อข่ายทางสังคม หรือเครื อข่ายทางวิทยาการ ก็ได้
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3. ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายจะต้ องมีแผนการดําเนินงาน แสดงกิจกรรมต่างๆ ไว้
อย่างชัดเจน
4. มีปัจจัยช่วยเสริมความเข้ มแข็งและความยัง่ ยืนของเครื อข่ายพันธมิตร อาทิเช่น
4.1 องค์กรพันธมิตร เป็ นตัวจักรสําคัญ ซึง่ ต้ องแสดงบทบาทและการมีสว่ นร่วมอย่าง
ถูกต้ องเหมาะสม จําเป็ นต้ องเริ่มจากการพัฒนา วิสยั ทัศน์ ทักษะและประสบการณ์แก่ผ้ นู ํา และ
ฝ่ ายบริ หารจัดการ กลุม่ องค์กรภาคประชาชนให้ ถกู ต้ องเหมาะสม เพื่อให้ เกิดศักยภาพและความ
พร้ อมในการขับเคลื่อนอย่างถูกทิศทาง
และระบบบริหาร
4.2 ผู้นําทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องต้ องร่วมกันกําหนดโครงสร้ างกลไก
จัดการเครื อข่าย ให้ มีความเหมาะสม คล่องตัวต่อการบริหารงาน
4.3 ผู้นําทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องต้ องเอาใจใส่ตอ่ การติดตามผล ประเมินผลอย่างจริงจัง
เพื่อให้ ทราบถึงความก้ าวหน้ าของแผนงาน
รวมถึงการพัฒนากลไกบริหารจัดการเครื อข่ายให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
4.4 ความสําเร็ จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายขันต้
้ น หมายถึงกลุม่ /องค์กรพันธมิตร มี
การเซ็นสัญญา ข้ อตกลงร่วมกัน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการเครื อข่าย
4.5 ความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่แท้ จริ ง หมายถึงการเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตร
ต่อกัน โดยมีองค์กรที่มีหน้ าที่ในการบริหารจัดการรองรับ มีแผนการดําเนินงาน และได้ ปฏิบตั งิ าน
ในส่วนที่กําหนดไว้ ตามแผนการดําเนินงาน เพื่อให้ บริการแก่สมาชิกจนเกิดผลที่สามารถประเมินได้
4.6 ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายต้ องศึกษาระบบสหกรณ์ให้ เข้ าใจ
และเมื่อได้ รับรู้หลักการ
แนวคิด สถานการณ์ ทําให้ มีความหวังว่า แนวทางการปฏิบตั ติ ามแผนงานที่ร่วมกันกําหนดขึ ้นหาก
ทุกคนให้ ความร่วมมือก็จะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ความอยูร่ อด ความเข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืนได้
4.7 หน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้ องสนับสนุนให้ เกิดการเชื่อมโยง
เครื อข่าย
4.8 การเกื ้อหนุนให้ เกิดความเข้ มแข็งในกลุม่ /องค์กรประชาชน เป็ นเรื่องสําคัญที่ต้อง
กระทําอย่างจริงจัง และเชื่อมัน่ ว่าขบวนการสหกรณ์สามารถทําให้ คนได้ พฒ
ั นาตนเองจนสามารถ
พึง่ พิงลําแข้ งของตนเองได้
สุดท้ ายนี ้ ผู้วา่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ และภรรยา ได้ กล่าวว่าท่านพร้ อมให้ การ
สนับสนุนการสร้ างเครื อข่ายทางคุณค่าเพื่อขจัดปั ญหาความยากจนอย่างยัง่ ยืนและเต็มที่ ขอให้
หัวหน้ าทุกฝ่ ายร่วมมือและพร้ อมปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบของตนเองอย่างมุง่ มัน่ เพื่อช่วยกัน
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สร้ าง ช่วยกันเสริ มระบบสหกรณ์ให้ เข้ มแข็ง และสานความหวังให้ จงั หวัดสมุทรปราการของเรา
เป็ นเมืองแห่งสหกรณ์ตอ่ ไป
ประวัติ

นายวิฑรู ย์ แนวพานิช
การศึกษา
 หลักสูตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้ านงิ ้ว ตําบลบ้ านงิ ้ว อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ประสบการณ์ การทํางาน
 คณะกรรมการบริหารชุมนุมหมูบ่ ้ านรัตนโกสินทร์ 200 ปี รังสิต
 ที่ปรึกษาชมรมอาสาสมัครเพื่อพิทกั ษ์ ปกป้องประชาธิปไตย (อส.พป.ปชต.)
 เป็ นคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
 เป็ นคณะกรรมการอํานวยการจัดงานสินค้ าสหกรณ์ประจําปี พ.ศ. 2544, 2545, 2546
 เป็ นคณะอนุกรรมการคัดสรรนักสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจําปี พ.ศ. 2545 – 2546
 เป็ นคณะกรรมการโครงการรวมใจสหกรณ์เอื ้ออาทรผู้ยากไร้ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 เป็ นคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2545 – 2546
 เป็ นคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์
 เป็ นประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์แท็กซี่ จํากัด
 ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์บริ การเดินรถแห่งประเทศไทย จํากัด
 คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ
 ประธานชมรมศูนย์วิทยุสื่อสารแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
 คณะอนุกรรมการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่
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 เป็ นผู้แทนสหกรณ์จงั หวัดกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. 2543 - 2547
 เป็ นรองประธานกรรมการ สหพันธ์สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 เป็ นที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

การทํางานในปั จจุบัน
 ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์แท็กซี่ จํากัด
 ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณที่ได้ รับ
 ได้ รับพระราชทานรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปี พ.ศ. 2538
 รางวัลกรรมการสหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์บริการปี พ.ศ. 2539
คุณวิฑูรย์ แนวพานิช ผู้นําแห่งการพัฒนา ที่ไม่เคยหยุดนิ่งกับการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ให้ กับวงการสหกรณ์ และด้ วยมีความศรัทธา และเชื่อมัน่ ในหลักการ อุดมการณ์ คุณค่าแห่ง
สหกรณ์ อย่างเปี่ ยมล้ น จึงได้ ทุ่มเททัง้ กายและจิตใจด้ วยความมุ่งหวังอยากจะสร้ างขบวนการ
สหกรณ์ให้ เข้ มแข็ง เป็ นรากฐานคํ ้าจุนสังคมไทย จากคติประจําใจในการทํางานว่า “จงทําบทบาท
หน้ าที่ของตนให้ ดีที่สดุ อย่ายึดติดกับตําแหน่งและหัวโขน แต่จะต้ องเล่นบทให้ ถกู ต้ อง” และมีความ
ตังใจจริ
้
งที่จะสร้ างเสริ มระบบสหกรณ์ไทยให้ แข็งแกร่ ง โดยมุ่งหวังจะพัฒนาความเป็ นอยู่ที่ดีของ
สมาชิกเป็ นสําคัญ ผลงานของคุณวิฑรู ย์ที่ผา่ นมาได้ สร้ างประโยชน์อย่างมากต่อวงการสหกรณ์
นับเป็ นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่ยดึ มัน่ ในสหกรณ์ ค่านิยมของสหกรณ์ได้ อย่างเด่นชัด คือ ในการประชุม
ทุกครัง้ คุณวิฑรู ย์จะเป็ นผู้ร่วมรับฟั ง และแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์
อย่างสมํ่ าเสมอ เป็ นผู้นํา ที่ มี วิ สัย ทัศน์ ก ว้ างไกล ตัวอย่างที่ เ ห็น ได้ ชัดตลอดมาก็ คือมี แนวคิดที่
ทันสมัย มีความสามารถในการบริ หารจัดการ อาทิเช่น เป็ นผู้ริเริ่ มโครงการจัดซื ้อจัดหารถเพื่อให้
้ นย์วิทยุสื่อสารในรถแท็กซี่ และ
สมาชิกมีรถแท็กซี่เป็ นของตนเอง ผลักดันให้ เกิดโครงการตังศู
ล่าสุดคือการจัดทําแผนกลยุทธ์ สหกรณ์เพื่อใช้ เป็ นกรอบทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์แท็กซี่
การบริ หารงานเพื่อปฏิรูปสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทยให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ ย นแปลง รวมถึงการได้ รับเลื อกให้ เ ป็ นหัวหน้ า ที มวิจัย โครงการวิจัย การพัฒ นาขบวนการ
สหกรณ์ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จึงนับได้ ว่าเป็ นผู้นําสหกรณ์ที่สมควรได้ รับการบกย่องให้ เป็ น
“นักสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ” ดังนันการนํ
้
าแนวคิด และแนวทางปฏิบตั ิที่คณ
ุ วิฑรู ย์ แนวพานิช ได้
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ถื อปฏิบตั ิมาศึกษา ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ เกิดการเรี ยนรู้ และเห็นแนวทางที่ จะนํ ามาประยุกต์ ใช้ ต่อการ
บริ หารงานในสหกรณ์ตอ่ ไป จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
แนวคิดในการบริหารสหกรณ์ ของคุณวิฑูรย์ แนวพานิช
คุณวิฑรู ย์ มีแนวคิดในการทํางานว่า “ทุกคนต้ องพร้ อมจะปรับตัวให้ ก้าวทันกับกระแสโลก
ที่เปลี่ยนแปลง” เพราะโลกในยุคปั จจุบนั นี ้ มีการพัฒนาทางด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีไปอย่าง
มาก ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต และการดําเนินกิจกรรมของสหกรณ์ อย่างมาก ดังนัน้ การบริ หาร
สหกรณ์ในอนาคตข้ างหน้ า ผู้นําสหกรณ์จงึ ต้ องพร้ อมจะที่ปรับตัวในทุกด้ านๆด้ วย
แนวทางการปฏิบัตใิ นการบริหารสหกรณ์ ของคุณวิฑูรย์ แนวพานิช
สําหรั บผู้บริหารสหกรณ์
 ผู้บ ริ ห ารสหกรณ์ ต้ อ งมุ่ง มั่น ในการพัฒ นาสหกรณ์ ข องตนให้ เ ป็ นองค์ ก รธุ ร กิ จ ของ
ประชาชน
 ผู้บริ หารสหกรณ์ ต้องยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจตามหลักการสหกรณ์ 7 ประการอย่าง
แท้ จริ ง และตระหนักถึงคุณค่าสหกรณ์อย่างมัน่ คง
 ผู้บริ หารสหกรณ์ ต้องมีระบบการทํางาน และสร้ างระบบการบริ หารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ
สอดรับกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง รวมทังมี
้ การพัฒนาปรับปรุ งระบบการควบคุม กํากับดูแล
ปรับกฎเกณฑ์ไม่ให้ เข้ มงวด และมากเกินความจําเป็ น จนทําให้ การทํางานของสหกรณ์ขาดความ
คล่องตัว ขาดอิสระในการตัดสินใจ
 ผู้บริ หารสหกรณ์ต้องเอาใจใส่ต่อการพัฒนา และสามารถยกระดับบุคลากรสหกรณ์ ให้
มีความรู้ ความสามารถดุจมืออาชีพ
โดยส่งเสริ มให้ มีการอบรมพัฒนาเสริ มภูมิปัญญาอย่าง
ต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ
 ผู้บริ หารสหกรณ์สามารถปรับทิศทางการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้ สอดคล้ องกับโลก
ยุคไฮเทคความศรัทธาและความรักต่อสหกรณ์อย่างแรงกล้ า ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สําคัญยิ่งที่ทกุ คนใน
แวดวงสหกรณ์ต้องมี
 เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ต้องพร้ อมให้ บริ การแก่สมาชิกด้ วยความถูกต้ องยุตธิ รรม ทันเวลาและ
สามารถตรวจสอบได้
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 เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานของสหกรณ์ให้ สมาชิกได้ รับ
ทราบอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
 ผู้บริ หารสหกรณ์ต้องทํางานด้ วยหลักธรรมาภิบาล หมายถึงการบริ หารและการทํางาน
โดยยึดความซือ่ สัตย์สจุ ริต ใช้ หลักธรรมเป็ นพื ้นฐานที่สําคัญของการอยูร่ ่วมกัน รวมถึงต้ อง
สามารถรักษาจิตใจของตนเองให้ มนั่ คง ไม่ยินดีและหลงกับตําแหน่ง อํานาจ และอามิสสินจ้ าง
 ผู้บริ หารสหกรณ์ ต้องสามารถประสานความสัมพันธ์ กับทุกฝ่ าย และควรได้ รับการ
กระทําอย่างต่อเนื่อง อาจกระทําด้ วยการไปเยี่ยมเยียนถามไถ่สารทุกข์สขุ ดิบระหว่างกันเป็ นประจํา
ทุกเดือน
 ผู้บริ หารสหกรณ์
ต้ องมีความสามารถสร้ างเครื อข่าย และเชื่อมโยงเครื อข่ายใน
แวดวงสหกรณ์ ไ ด้ อ ย่ า งเหนี ย วแน่ น รวมถึ ง การขยายผลเครื อ ข่ า ยสู่ นอกวงการทัง้ ภาครั ฐ
ภาคเอกชน รวมถึงเครื อข่ายกับวงการต่างๆ ทังภายในและต่
้
างประเทศ
 ผู้บริหารสหกรณ์ต้องมีความสามารถในการประสานใจทีมงานให้ เป็ นนํ ้าหนึ่งใจเดียวกัน
รวมถึงความร่ วมมือร่ วมใจกันเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ ให้ เป็ นที่ยอมรับ และศรัทธาของ
ประชาชนชาวไทย
สําหรั บสมาชิกสหกรณ์
 สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่อยู่ในแวดวงสหกรณ์ ทุกคนต้ องให้ ความร่ วมมือในกิจการงาน
ของสหกรณ์ อย่างเต็มที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต ให้ การสนับสนุนและทําธุรกิจกับสหกรณ์ อย่าง
สมํ่าเสมอ สํานึกอยู่เสมอว่าสหกรณ์ เป็ นของตนเอง ตลอดจนเอาใจใส่ศึกษาหาความรู้ เพื่ อ
พัฒนาอาชีพของตนเองจนสามารถยืนหยัดอยูบ่ นลําแข้ งของตนเองได้ อย่างสง่างาม
 สมาชิกสหกรณ์ต้อง รู้จกั หน้ าที่และบทบาทของสมาชิกที่ดี เข้ าร่วมประชุมใหญ่ เข้ าร่ วม
กิจกรรมอบรมสัมมนาสมาชิกที่สหกรณ์จดั ให้ ความรู้แก่สมาชิก สนใจเอาใจใส่ตอ่ การดําเนินงาน
ของสหกรณ์ ใช้ สิทธิเลือกกรรมการเป็ นตัวแทนเข้ ามาบริ หารงานสหกรณ์ และให้ ความร่ วมมือ
ต่อทุกๆกิจกรรมที่สหกรณ์จดั ขึ ้น
สําหรับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
 เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเองด้ วยความเอาใจใส่ เสียสละ และอุทิศ
ตนอย่าง
เต็มที่ มีความซื่อสัตย์ ความขยันขันแข็ง ตังใจทํ
้ างานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
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 เจ้ าหน้ าที่ สหกรณ์ ต้องมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสามัคคี และมีความ
จริงใจเสมอภาคต่อสมาชิกทุกคนมีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั งิ าน
 เจ้ าหน้ าที่ ส หกรณ์ ต้ อ งให้ บริ ก ารแก่ ส มาชิ ก อย่ า งเต็ ม ความสามารถ รวดเร็ ว มี
ความสามารถแก้ ไขปั ญหาและให้ ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในทุกโอกาส
 เจ้ าหน้ า ที่ สหกรณ์ ต้องมี ความซื่อสัตย์ สุจริ ตต่อหน้ า ที่ ที่ ได้ รับมอบหมาย ซื่อสัตย์ ต่อ
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกและของสหกรณ์ มีความภาคภูมิใจและรัก
สหกรณ์ ขยันขันแข็ง ใฝ่ หาความรู้
 เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ต้องรักความก้ าวหน้ า พัฒนาตนเองให้ ทนั ต่อวิทยาการใหม่ๆ พร้ อม
ทังศึ
้ กษา ใฝ่ เรี ยนรู้อยูต่ ลอดเวลา
สําหรับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
 กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ต้ องเข้ าตรวจให้ คําแนะนําแก่สหกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ มุ่งเน้ น
ให้ สหกรณ์สามารถพึง่ พาตนเองได้ โดยไม่ก้าวก่ายหรื อแทรกแซงการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต้ องเข้ าตรวจ และให้ คําแนะนําเกี่ ยวกับการเงินการบัญชี
อย่างต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ
ข้ อคิดในการบริหารสหกรณ์
คุณวิฑรู ย์ ยังได้ ให้ ข้อคิดในการบริหารสหกรณ์ไว้ ดงั นี ้
 สหกรณ์ไม่สามารถประสบความสําเร็ จได้ เลยหากการดําเนินกิจกรรมต่างๆของสหกรณ์
ไม่ได้ รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิก
 คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการต้ องดําเนินงานด้ วยจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบ โดย
ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้ และให้ โอกาสฝ่ ายจัดการทํางานอย่างเต็มที่ ไม่เข้ ามาก้ าว
ก่ายฝ่ ายจัดการ
 คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการต้ องบริหารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล
คุณวิฑูรย์ ได้ อธิบายหลักธรรมภิบาล ไว้ ว่า
ปั จจุบนั หลักธรรมาภิบาลได้ ถกู นํามาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารงานและการปกครองมาก
ขึ ้น และมีความเหมาะสมอย่างมากกับระบบสหกรณ์ ประกอบด้ วย 3 องค์ ประกอบ ที่จําเป็ นต้ อง
มี ในการบริ หารงานตามหลักธรรมภิบาล
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1. การบริหารงานอย่ างมีส่วนร่ วม
การบริ หารงานแบบมีสว่ นร่วม สามารถทําได้ โดย ผู้บริ หารสหกรณ์ต้องให้ ความสําคัญต่อ
การมีส่วนร่ วมของที มงาน เช่น การเปิ ดโอกาสให้ สมาชิก และผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องได้ แสดงความ
คิดเห็นหรื อนําเสนอแนวทางในการบริหารงาน
2. การบริหารงานแบบโปร่ งใส
การบริ หารแบบโปร่ งใสจํ าเป็ นต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับผลการดําเนินงาน ให้
สมาชิกได้ ทราบ รวมถึงพัฒนาช่องทางการรับรู้ขา่ วสารให้ กว้ างขวาง
3. การบริหารงานแบบมีความรั บผิดชอบ
การบริ หารงานแบบมีความรับผิดชอบ ผู้บริ หารควรสนับสนุนให้ สมาชิกกล้ าแสดงความ
คิดเห็น กล้ าร้ องเรี ยน และสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั สมาชิกได้ ว่า ปั ญหาที่ร้องเรี ยนหรื อร้ องทุกข์ จะ
ได้ รับการแก้ ไข โดยแสดงให้ เห็นว่าฝ่ ายบริ หารเห็นความสําคัญหรื อเอาใจใส่ต่อเรื่ องนี ้ จัดให้ มี
ระบบการรับเรื่ องราวร้ องทุกข์จากสมาชิก และมีกลไกหรื อผู้รับผิดชอบต่อข้ อร้ องเรี ยนหรื อร้ องทุกข์
ของสมาชิก
ข้ อเสนอแนะในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้ านนโยบาย และการบริ หาร
จัดการ
1. ผู้บริ หารต้ องกําหนดนโยบายเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาประชาธิปไตย และการสร้ างธรรมาภิ
บาลให้ เกิดขึ ้นในสหกรณ์ ผู้นําต้ องให้ ความสนใจ และมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างหลักธรรมาภิบาลให้ เกิดขึ ้น
ได้ สําเร็ จ
2. ผู้บริ หารควรส่งเสริ มสนับสนุนงานด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้ มีการบริ หาร
จัดการข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ ทันสมัย พร้ อมใช้ งานได้ อย่างสมบูรณ์แบบ
3. ผู้บริ หารต้ องนํานโยบายต่างๆ ไปปฏิบตั ิให้ เกิดเป็ นรู ปธรรม และผลักดันให้ เกิดผลสําเร็ จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ผู้บริ หารต้ องสนับสนุนให้ การศึกษาอบรมในเรื่ องประชาธิ ปไตย และธรรมาภิบาล แก่
เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ทกุ ระดับ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและสามารถนําไปปฏบัตจิ นบรรลุผลสําเร็จ
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ในปั จจุบนั นี ้ มีปัจจัยภายนอกอยู่ 2 ปั จจัย ที่มีส่วนสําคัญในการรวบรวมข้อมูลตัวชี ้วดั ธรรมาภิ
บาล ได้ แก่
1. ประการแรก ผู้บริ หารสหกรณ์ต้องมีความพยายามในการแก้ ไขปั ญหาจากข้ อร้ องเรี ยนที่
ได้ รับ ซึ่งข้ อร้ องเรี ยนส่วนมากกล่าวโทษในเรื่ องการทุจริ ตเป็ นอันดับแรก และการได้ รับความ
เชื่อมัน่ น้ อยที่สดุ
2. ประการที่สอง มุมมองของสังคมไทยเกี่ยวกับการทุจริ ตในแวดวงสหกรณ์ ภาพพจน์ของ
สหกรณ์เกี่ยวกับประเด็นนี ้ยังคงเป็ นภาพลบ ดังนันผู
้ ้ บริหาร และกรรมการต้ องตระหนักในเรื่ องนี ้ให้
มาก และให้ ความสําคัญกับการบริหารงานด้ วยความโปร่งใส และมีสํานึกรับผิดชอบอย่างเต็มที่
“ดังนั้ นจงร่ วมมือร่ วมใจกั นสร้ างภาพลั กษณ์ แห่ งความสําเร็ จ และเชื่ อมั่ นในระบบ
สหกรณ์ กลับคืนมาด้ วยหลักธรรมาภิบาล”
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ประวัติ

นายยงยุทธ เหล่ าพูลสุข
การศึกษา
 ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ การทํางาน
 สหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
 สหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม
 สหกรณ์จงั หวัดสุโขทัย
 สหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
ตําแหน่ งงานปั จจุบัน สหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ป.ม.
 ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 จักรพรรดิมาลา
แนวคิดในการปฏิบัตงิ าน และการบริหารงาน
คุณยงยุทธได้ ให้ แนวทางการบริหารงานเพื่อทําให้ สหกรณ์ จงั หวัดสามารถเสริมสร้ าง
ความแข็งแกร่ งของสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการไว้ ดงั นี ้
5 คุณสมบัตทิ ี่ต้องมีสาํ หรับผู้นําที่สามารถสร้ างเครื อข่ายแห่งคุณค่าได้ สําเร็จอย่างยังยืน
1. ลักษณะนิสยั
2. ความสามารถส่วนบุคคล
3. การมุง่ เน้ นที่ผลลัพธ์
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4. ทักษะด้ านการสร้ างมนุษยสัมพันธ์
5. เป็ นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถส่ วนบุคคล คือ
1. มีความรอบรู้ในเรื่ องงานด้ านสหกรณ์
2. มีความสามารถในการสานภารกิจขององค์กรให้ บรรลุผลสําเร็ จ
3. มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา แก้ ปัญหา
4. มีทกั ษะของการเป็ นมืออาชีพ การจัดระบบงาน ติดตามงาน
5. สร้ างโอกาสใหม่ได้ เกิดการพัฒนาในสหกรณ์
6. มีความสามารถในการขจัดปั ญหาที่เคยเกิดขึ ้น
7. มีความสามารถในการบริหารและการใช้ ข้อมูลอย่างเหมาะสม
การมุ่งเน้ นผลลัพธ์
1. มีความมุง่ มัน่ ผลักดันเป้าหมายที่ตงใว้
ั ้ ให้ สําเร็ จ
2. มีความรับผิดชอบไม่ละทิ ้งงาน
3. มีข้อมูลย้ อนหลังที่สามารถตรวจสอบผลได้
4. สนับสนุนให้ เกิดความคิดริ เริ่ มใหม่ ๆ
5. ดําเนินการอย่างรวดเร็ ว และจริงจัง
6. สร้ างความสมดุลระหว่างเป้าหมาย เพื่อความสําเร็ จอย่างเป็ นรูปธรรม
การสื่อสารอย่ างมีพลัง
1. มีความสามารถในการสร้ างความไว้ เนื ้อเชื่อใจ
2. มีความสนใจและห่วงใยผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เอาใจใสต่อการพัฒนาคนในชุมชนให้
เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถแก้ ปัญหาและพึง่ พิงตนเองได้
3. สนับสนุนการให้ ผ้ อู ื่นมีสว่ นร่วมอย่างทัว่ ถึงโดยต้ องพยายามให้ ผ้ เู ข้ ามามีสว่ มร่วมในแวด
วงสหกรณ์ได้
เข้ าใจถึงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงได้ และเห็นความจําเป็ นที่จะต้ องร่วมแรงร่วมใจ
กันคิด ร่วมใจกันทํา ร่วมใจกันสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในสหกรณ์อีกทังทํ
้ าให้ ผ้ มู ีสว่ นร่วมเกิด
ความผูกพันในความรับผิดชอบต่อกัน และข้ อสําคัญอย่างยิง่ อีกประการหนึง่ ก็คือ ผู้นําแห่งการ
สร้ างเครื อข่ายต้ องทํางานอย่างผู้ร้ ูจริ ง และมีผลงานเป็ นประจักษ์ ก่อนที่จะพูดอะไร และจะทํา
อะไรนันต้
้ องเริ่มจากการเรี ยนรู้เสียก่อน ต้ องมีสติ สติทําให้ เกิดปั ญญา ต้ องศึกษาก่อน เตรี ยม
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ก่อน ศึกษาแผนที่กระบวนการพัฒนา รวมถึงต้ องมีความอดทน มุง่ มัน่ ยึดธรรมะและความถูกต้ อง
รวมถึงมีความอ่อนน้ อมถ่อมตน เรี ยบง่ายประหยัด

ประวัติ

นางประภาจิต สว่ างพัฒนา
เกิดวันที่ 14 มีนาคม 2502
ที่จังหวัด

สุรินทร์

การศึกษา
 ปริ ญญาตรี การบริหารการเมือง การปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎรํ าไพพรรณี
 Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการค้ า
 ปริญญาโท MBA บริ หารการท่องเที่ยว/การตลาด ประเทศฝรั่งเศส (Axxmacele University)
ประสบการณ์ ทาํ งาน
 Managingdirecttor PPS. Splendor Service Company Limited
 Operation Manager Tourist and Transportations
 ประธานองค์กรการมีสว่ นร่วมภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จ.สมุทรปราการ
 ประธานเครื อข่ายเศรษฐกิจชุมชนพึง่ ตนเอง จ.สมุทรปราการ
 หัวหน้ าคณะทํางานภาคประชาชน ศูนย์อํานวยการเพื่อแก้ ปัญหาความยากจน จ.สมุทรปราการ
 ประธานโครงการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรทางคุณค่าเพื่อขจัดความยากจนอย่างยัง่ ยืน
 คณะกรรมการมูลนิธิสายใยชุมชน
 วิทยากรด้ านชุมชน และแก้ ปัญหาความยากจน แผนแม่บทชุมชนพึง่ พาตนเอง
ผลงานดีเด่ น
 ประกาศเกียรติคณ
ุ ด้ านการบริการและบริหารดีเด่น
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 ประกาศเกียรติคณ
ุ ด้ านสตรี ประชาธิปไตย
 ประกาศเกียรติคณ
ุ ด้ านอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
คุณประภาจิต สว่ างพัฒนา ผู้นําแห่งการพัฒนาชุมชนในท้ องถิ่น ที่ไม่เคยหยุดนิ่งกับ
การช่วยเหลือ สร้ างสรรค์สนับสนุนโครงการต่างๆที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน อาทิเช่น โครงการการ
ลงทุนเพื่อสังคม สํานักการลงทุนเพื่อทางสังคม SIF ซึง่ ดูแลด้ านเศรษฐกิจชุมชน สังคม การสร้ าง
อาชีพ รวมถึงผลักดันให้ เกิดโครงการหนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ โครงการการแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจนชุมชนแออัด เชื่อมโยงเครื อข่ายการจัดตังบ้
้ านมัน่ คง เพื่อชุมชน
แนวทางการบริหารงาน
คุณประภาจิต สว่างพัฒนา ประธานองค์กรการมีสว่ นร่วมภาคประชาชน จังหวัด
สมุทรปราการ
ผู้นําด้ านสังคมในการพัฒนาท้ องถิ่น ได้ กล่าวว่าการบริ หารจัดการ คน สังคม ชุมชน เข้ าด้ วยกันนัน้
้ างเต็มที่ เพื่อให้ เกิด
ต้ องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน และแรงกายแรงใจจากคนในชุมชนนันๆอย่
การเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร และก่อให้ เกิดความสัมพันธ์อนั แนบแน่นของคนในชุมชน ต้ องมี
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยูใ่ นชุมชน ซึง่ กระจัดจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ น
้ าไป
ระบบ เพื่อให้ ทกุ คนในชุมชนสามารถเข้ าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ร้ ู รวมทังนํ
ปฏิบตั ไิ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาชุมชนท้ องถิ่นนันต้
้ องเสริมและหนุนในหลายๆด้ านไม่
ว่าจะเป็ นด้ านสังคม การศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากรสิง่ แวดล้ อม รวมถึงการแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจนอย่างยัง่ ยืน โดยการนําระบบสหกรณ์มาปรับประยุกต์ใช้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของใน
หลวง ซึง่ จังหวัดสมุทรปราการให้ ความสําคัญกับการยกระดับความอยูด่ ีกินดีของประชาชนใน
พื ้นที่ จึงก่อให้ เกิดโครงการบ้ านมัน่ คง สําหรับประชาชนที่ขาดที่อยูอ่ าศัย ประชาชนที่เช่าบ้ านอยู่
กว่า 5 ปี แต่ยากจน สามารถที่จะเข้ าร่วมโครงการบ้ านมัน่ คงได้ และการลดประชากรแฝง เป็ น
เรื่ องสําคัญที่ต้องรี บแก้ ไข ทังการขยายเมื
้
อง การมีสว่ นราชการ สิง่ เหล่านี ้หากขาดการมีสว่ นร่วม
ภาคประชาชนการดําเนินงานจะไม่ประสบความสําเร็จ คุณประภาจิต เป็ นบุคคลที่มีความตังใจใน
้
การบริ หารงานอย่างจริ งจัง และเต็มที่ มีแนวทางการบริ หารหลัก 3 ประการหลักดังนี ้
1. ไม่มีสงิ่ อื่นใดที่ทําแล้ วไม่สาํ เร็จ ถ้ ามีความตังใจที
้ ่ดี และทํางานนันอย่
้ างรอบคอบ
โดยให้ ถงึ จุดหมายปลายทาง
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2. จงเป็ นผู้รับฟั งที่ดี เพื่อเป็ นข้ อมูลในการปฏิบตั แิ ก้ ปัญหาสิง่ ไหนดีควรปฏิบตั ติ าม สิง่
ไหนไม่ดี ควรปรับปรุงแก้ ไข และเป็ นคนที่มีความคิดที่ดี ปฏิบตั ดิ ี
3. มุง่ ทํางานพัฒนา ยกระดับการศึกษาประชาชนรากหญ้ า แก้ ไขปั ญหาความยากจน
และพึง่ ตนเองได้ โดยยึดหลักการสหกรณ์มาปฏิบตั ิ
แนวทางในการปฏิบัตใิ นการพัฒนาชุมชน
คุณประภาจิต สว่างพัฒนา เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับชุมชนอย่าง
ใกล้ ชิด มีสว่ นสร้ างเสริมความเข้ มแข็งของชุมชนให้ เกิดขึ ้น ซึง่ มีแนวทางดังต่อไปนี ้
้
ฐ แกน
1. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทังภาคเอกชนและภาครั
นําทุกระดับในพื ้นที่ เพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ
2. การนําเสนอปั ญหาที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ เพื่อให้ เกิดนโยบายในการจัดการ ขับเคลื่อนให้
เห็นเป็ นรูปธรรมมากยิง่ ขึ ้น
3. จังหวัดสมุทรปราการเป็ นจังหวัดที่มีปัญหาประชากรแฝงอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
จึงต้ องให้ มีการจัดการแก้ ไขปั ญหา เพื่อลดปั ญหาที่จะตามมา รวมถึงการแก้ ปัญหาความยากจน
การใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกัน ซึง่ ต้ องอาศัยความไว้ เนื ้อเชื่อใจของคนในชุมชนและประชากรแฝง เพื่อให้ เกิด
การทํางานอย่างคล่องตัวเพิม่ ขึ ้น
4. เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ เป็ นจังหวัดที่มีภาคอุตสาหกรรมเป็ นหลัก จึง
ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมค่อนข้ างสูง
จึงต้ องทําการแก้ ไขปั ญหาโดยการเริ่มจากความ
ร่วมมือจากชุมชนในการรักษาสิง่ แวดล้ อมเป็ นอันดับแรก
สว่างพัฒนา ได้ กล่าวว่าตนพร้ อมที่จะเป็ นตัวแทนของภาค
สุดท้ ายนี ้คุณประภาจิต
ประชาชนในการสะท้ อนปั ญหาสังคม ปั ญหาความยากจน และปั ญหาอื่นๆ ให้ ภาครัฐได้ รับรู้ และ
นําแนวทางนโยบายมาแก้ ไขปั ญหาต่างๆ โดยยึดหลักในการปฏิบตั งิ าน “รู้ปัญหาจริง ยึดหลัก
จริยธรรม คุณธรรม ทํางานทดแทนคุณแผ่ นดิน”
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คุณมงคลัตถ์ พุกะนัดด์
คุณมงคลัตถ์ได้ ก้าวเข้ ามาสูว่ งการสหกรณ์ตงแต่
ั ้ ยงั เรี ยนไม่จบ และด้ วยการเป็ น
คนที่มีความมุง่ มัน่ สูง มีความรักและศรัทธาในระบบสหกรณ์อย่างมาก อีกทังเป็
้ นคนที่ทํางาน
อย่างจริงจัง จึงส่งผลให้ ผลงานเป็ นที่เข้ าตา และยอมรับในวงการสหกรณ์ จนได้ รับความไว้ วางใจ
ให้ ดํารงตําแหน่งผู้จดั การสหกรณ์การเกษตรบางพลี จํากัด โดยในช่วงนันสหกรณ์
้
การเกษตรบาง
พลี จํากัด กําลังเผชิญกับปั ญหาด้ านการบริหารงานภายในอย่างมาก โดยเฉพาะยิง่ การทุจริต
การทํางานอย่างไม่โปร่งใส รวมถึงมีภาระหนี ้สินคัง่ ค้ างของสหกรณ์ จนทําให้ สมาชิกเกิดความไม่
ไว้ วางใจต่อสหกรณ์ คุณมงคลัตถ์ได้ ศกึ ษา ทบทวนปั ญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ ไขด้ วยความ
สุขมุ รอบคอบด้ วยอุดมการณ์ ยึดความซื่อสัตย์ สุจริ ต ยุตธิ รรม และมีคณ
ุ ธรรมประจําใจ
บริหารงานอย่างโปร่งใส กล้ าคิด กล้ าทํา กล้ าเสี่ยง กล้ ารับผิดชอบ จนสามารถแก้ ไขปั ญหาการ
ทุจริตภายในสหกรณ์ได้ สําเร็จ สามารถเรี ยกความศรัทธา และความเชื่อมัน่ ต่อระบบสหกรณ์ให้
กลับคืนมาอีกครัง้ และพลิกฟื น้ สถานการณ์ของสหกรณ์ที่ประสบภาวะขาดทุน มาเป็ นกิจการที่มี
กําไรได้ ในเวลาต่อมา จึงเป็ นบทพิสจู น์ได้ ชดั เจนว่าคุณมงคลัตถ์สามารถ เป็ นที่ไว้ วางใจของผู้คน
ทังในและนอกวงการสหกรณ์
้
และในการเลือกตังคณะกรรมการบริ
้
หารสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยในที่ประชุมใหญ่ที่ผา่ นมาในวันที่ 6 มกราคม 2549 สามารถผ่านการเลือกตังด้
้ วย
คะแนนเสียงท่วมท้ นให้ เข้ ามากําหนดนโยบาย ภารกิจ และปรับโครงสร้ างของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้ การบริ หารจัดการของฝ่ ายบริหารมีประสิทธิภาพ มองเห็นประสิทธิผลใน
อนาคตแห่งขบวนการสหกรณ์ไทย อีกทังยั
้ งมีความสามารถในการเป็ นแกนนําแห่งการเชื่อมโยง
เครื อข่ายทางคุณค่าในวงการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการได้ อย่างมีศกั ยภาพ นับเป็ นสิง่
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ที่นา่ ชื่นชม จึงสมควรนําแนวคิด และแนวปฏิบตั ขิ องคุณมงคลัตถ์มาศึกษา เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการบริ หารจัดการสหกรณ์ให้ ก้าวไกลต่อไป
แนวคิดในการบริหารงาน
คุณมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ มีแนวคิดในการบริหารงานโดยยึดมัน่ และถือปฏิบตั โิ ดยตลอด 3
ประการดังนี ้
 ความซื่อสัตย์เป็ นอาวุธสําคัญในการทํางานในวิถีทางแห่งสหกรณ์
 สหกรณ์จะไม่มีวนั โต ถ้ าอยูแ่ บบโดดเดี่ยว การเชื่อมโยงเครื อข่ายแห่งคุณค่าเป็ น
อาวุธที่สําคัญที่จะทําให้ สหกรณ์ก้าวไกล
 สหกรณ์จะเชื่อมโยงเครื อข่ายกับใครได้ อย่างยังยืนนัน้
จําเป็ นอย่างยิ่งที่สหกรณ์
จะต้ องพัฒนาตนเองให้ เข้ มแข็งและสามารถพึง่ พิงตนเองได้
แนวทางในการบริหารและจัดการหนีค้ ่ งั ค้ างในสหกรณ์
คุณมงคลัตถ์ ได้ ให้ แนวคิดในการแก้ ไขหนี ้ยุคใหม่ ที่ผ้ คู นในสังคมถูกหล่อหลอมด้ วยวัตถุ
นิยม จึงส่งผลให้ สมาชิกของสหกรณ์เกิดหนี ้สินล้ นพ้ นตัว และขาดวินยั ทางการเงินอย่างรุนแรงกว่า
ยุคใด ๆ ผู้บริ หารสหกรณ์จงึ ต้ องเปลีย่ นแนวทางการบริหารเสียใหม่ โดยมุง่ ทํางานเชิงรุก เพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมที่จะรับมือกับปั ญหาในด้ านต่างๆ ได้ อย่างมัน่ คง และเป็ นการหาทางป้องกัน
ปั ญหาไว้ ก่อนล่วงหน้ า ดีกว่ามาแก้ ไขปั ญหาภายหลัง โดยทัว่ ไปแล้ วธุรกิจพื ้นฐานของสหกรณ์
การเกษตร ประกอบไปด้ วยธุรกิจการซื ้อ - ขาย และบริการรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อยังนับเป็ นอีก
หนึง่ ธุรกิจที่สําคัญเพราะมีสว่ นช่วยสร้ างรายได้ และกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์
อย่างมากเลยก็วา่ ได้ แต่ปัญหาด้ านสินเชื่อในเรื่ องหนี ้ค้ างชําระนับเป็ นปั ญหาหนักอกของวงการ
สหกรณ์ ที่บง่ บอกถึงความอ่อนแอในแง่ของการบริหาร ซึง่ ปั ญหาส่วนใหญ่ที่พบเกิดจากสมาชิกกู้
ไปแล้ วไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตามข้ อตกลงที่ได้ กําหนดไว้ สําหรับการแก้ ปัญหาที่ทํากันในเบื ้องต้ น
เมื่อติดตามผลแล้ วพบปั ญหาผู้บริหารของสหกรณ์ได้ พยายามหาทางแก้ ไขหนี ้คัง่ ค้ างเฉพาะหน้ าไป
ก่อนด้ วยวิธีการต่าง ๆ ซึง่ ไม่ใช่การแก้ ปัญหาหนี ้ที่ถาวร เพราะในไม่ช้าปั ญหาหนี ้เหล่านันอาจจะ
้
สะสมทวีคณ
ู กลายเป็ นหนี ้สะสมก้ อนใหญ่ที่เรื อ้ รังได้
ดังนัน้ ผู้บริหารสหกรณ์ต้องหาวิธีแก้ ไข
ปั ญหาหนี ้อย่างเป็ นระบบ และยึดเป็ นแนวทางปฏิบตั สิ ืบทอดให้ สาํ เร็จ อาทิเช่น ก่อนให้ วงเงิน
เครดิต ต้ องมีการวิเคราะห์ กลัน่ กรอง พิจารณาทบทวนตามหลักการที่สหกรณ์ได้ กําหนดไว้ อย่าง
สมาชิกจะสามารถนําไปใช้ ได้ ถกู ต้ องตาม
เคร่งครัดจนมัน่ ใจว่าวงเงินที่ปล่อยให้ สมาชิกกู้ไปนัน้
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วัตถุประสงค์ และมีความสามารถในการชําระหนี ้ทังเงิ
้ นต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยได้ ตามระยะเวลา และ
เงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันได้ แน่นอน และเมื่อสหกรณ์ได้ อนุมตั วิ งเงินสินเชื่อแก่สมาชิกไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์จะต้ องมีการติดตามผล ประเมินผลการใช้ วงเงินกู้ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการป้องกันปั ญหาไว้ ลว่ งหน้ า และเพื่อตรวจสอบว่าสมาชิกได้ ใช้ วงเงินกู้
ถูกต้ องตามวัตถุประสงค์ที่ก้ ไู ปหรื อไม่ สําหรับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ต้องพร้ อมแสดงบทบาทของการ
เป็ นเพื่อนร่วมคิด มิตรร่วมทางในการให้ คําแนะนํา ให้ คาํ ปรึกษาแก่สมาชิกของสหกรณ์ เพื่อร่วมกัน
สร้ างและสานให้ การใช้ วงเงินเครดิตเป็ นประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่ าย
สาเหตุของการเกิดภาวะหนีค้ ่ งั ค้ าง
จากการสํารวจพบว่า สาเหตุของหนี ้คัง่ ค้ างในสหกรณ์เกิดจากหลากหลายสาเหตุด้วยกัน
้
ดจาก
อาทิเช่น ตัวสมาชิกผู้ก้ เู อง หรื ออาจเกิดจากระบบการบริหารงานของสหกรณ์ อีกทังอาจเกิ
ผลกระทบของสภาวะแวดล้ อมทังภายในและภายนอกสหกรณ์
้
อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจ
พบว่าสาเหตุสว่ นใหญ่ของหนี ้คัง่ ค้ างมักเกี่ยวข้ องกับการบริหารงานที่บกพร่องของผู้บริหารสหกรณ์
ดังเช่น
 ขาดการบริ หารจัดการที่ดี สหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการที่ไร้ ระบบ หรื อไม่เห็น
ความสําคัญของการสร้ างระบบการจัดการที่ดีให้ เกิดขึ ้น มักจะพบกับภาวะหนี ้คัง่ ค้ างได้ ง่าย อีกทัง้
อาจจะพบปั ญหาสมาชิกมิได้ ใช้ เงินที่ก้ ยู ืมมาทําธุรกิจหลักที่สร้ างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจที่อย่างแท้ จริง
แต่กลับนําเงินนันไปใช้
้
ผิดวัตถุประสงค์ อาทิเช่น นําเงินกู้สหกรณ์ไปใช้ ในรูปแบบของการให้ ก้ ยู ืม
เงินนอกระบบ โดยหวังผลกําไรจากอัตราดอกเบี ้ยที่คอ่ นข้ างสูง
 ความหละหลวมของสหกรณ์ ผู้บริหารสหกรณ์ที่ให้ ก้ ยู ืมเงินโดยมิได้ วิเคราะห์สนิ เชื่อ
อย่างละเอียดรอบคอบและครบถ้ วน รวมทังมิ
้ ได้ ตรวจสอบ หรื อคํานึงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ จริงของ
การกู้ยืม รวมทังขาดการติ
้
ดตามการใช้ วงเงินกู้ของสมาชิกอย่างใกล้ ชิด นานวันเข้ าจะพบว่า
สหกรณ์ของท่านจะมีปริมาณหนี ้คัง่ ค้ างสูงตามมาเสมอ ดังนันจึ
้ งขอฝากข้ อคิดในการบริหารหนี ้คัง่
ค้ างไว้ ดงั นี ้
ข้ อคิดในการบริหารหนีค้ ่ งั ค้ าง
 การจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็ น
สิง่ จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะส่งผลทําให้ การใช้ วงเงินกู้ของสมาชิกดําเนินไปอย่างถูกต้ องตาม
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมได้ ดี
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 ระบบบัญชี ระบบการเงินของสหกรณ์ ที่ไม่มีมาตรฐานและไม่มีประสิทธิภาพ มัก
ส่งผลให้ เกิดช่องโหว่ตอ่ การทําธุรกิจ ทําให้ การใช้ วงเงินกู้ของสมาชิกเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์
ได้ ง่ายขึ ้น
 สหกรณ์สว่ นใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการดําเนินการเจรจาต่อรองเพื่อ
ปรับปรุงแก้ ไขหนี ้คัง่ ค้ าง จึงควรมีการพัฒนาฝึ กอบรม เพื่อเตรี ยมบุคลากรรองรับงานด้ านนี ้ไว้
ล่วงหน้ า
 สาเหตุสาํ คัญของหนี ้เสียเกิดจากการพิจารณาวิเคราะห์สนิ เชื่อที่ไม่รัดกุม ดังนัน้
ความรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน จึงเป็ นเงื่อนไขสําคัญที่ต้องกระทําก่อนอนุมตั วิ งเงินสินเชื่อ
 ระบบฐานข้ อมูลที่ขาดประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้ เกิดหนี ้เสียได้ เสมอ เพราะขาด
รายละเอียดของสมาชิกอย่างไม่สมบูรณ์เพียงพอ
 สภาวะแวดล้ อมทังภายในและภายนอกมี
้
สว่ นสําคัญ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ
สมาชิกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกที่ดําเนินธุรกิจที่ตนเองไม่มีความถนัดและขาดประสบการณ์
ดังนันสหกรณ์
้
จําเป็ นต้ องแสดงบทบาทของการเป็ นเพื่อนร่วมคิดมิตรร่วมทาง
สามารถให้
คําปรึกษา และคําแนะนําที่ดีได้ ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากสภาวะแวดล้ อม
ภายนอกที่ปรับเปลี่ยน อาทิเช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การตลาด รวมทังนโยบายและ
้
มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของสมาชิกและสหกรณ์
แนวทางแก้ ไขปั ญหาหนีค้ ่ งั ค้ าง
1. ขันการวิ
้
เคราะห์อาการ ปั ญหา และต้ นตอของสาเหตุให้ พบ ส่วนใหญ่สาเหตุจากหนี ้คัง่ ค้ าง
เกิดได้ 3 ทาง ดังนี ้
สาเหตุที่เกิดจากปั จจัยภายนอก สาเหตุเหล่านี ้ยากที่จะควบคุมได้ อาทิเช่น ภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ภาวะการเมืองไม่สงบ หรื ออาจจะเกิดจากเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาไปอย่างไม่
หยุดยัง้ ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของสมาชิก
สาเหตุที่เกิดจากปั จจัยภายในของสมาชิก เช่น นําเงินกู้ไปใช้ ในทางที่ผิดจาก
วัตถุประสงค์ที่ขอกู้ หรื อสมาชิกขาดวินยั ทางการเงิน หรื อเกิดปั ญหาทางธุรกิจ หรือปั ญหา อาจ
เกิดจากนิสยั ส่วนตัว จึงส่งผลให้ ความสามารถในการชําระเงินกู้สะดุดลง
สาเหตุที่เกิดจากการบริหารงานของสหกรณ์ อาทิเช่น เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์วิเคราะห์
สินเชื่อหละหลวม ขาดประสบการณ์ ประมาทเลินเล่อ ไม่ซื่อสัตย์
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2. ขันการพิ
้
จารณาหาแนวทางการแก้ ไข ซึง่ สามารถทําได้ 6 วิธีดงั นี ้
วิ ธีที่ 1 การขยายเวลาชําระหนี ้
การยินยอมให้ สมาชิกขยายเวลาการชําระหนี ้ จะช่วยบรรเทาปั ญหาการขาดสภาพคล่อง
จากการที่ต้องชําระหนี ้คืนในคราวเดียวกันเป็ นจํานวนมาก ดังนันหากมี
้
การกําหนดตารางการชําระ
หนี ้ใหม่ให้ มีการผ่อนชําระเป็ นงวด ๆ โดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี ้ของสมาชิก
เป็ นหลัก การผ่อนปรนด้ วยวิธีนี ้จะช่วยแก้ ไขปั ญหาหนี ้คัง่ ค้ างได้ ทางหนึง่
วิ ธีที่ 2 การปรับลดอัตราดอกเบีย้
ตามสัญญาเงินกู้ยืมเดิมที่ได้ จดั ทําขึ ้นระหว่างสหกรณ์ และสมาชิก มีการกําหนดดอกเบี ้ย
ไว้ ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาวะของเศรษฐกิจ หรื ออัตราเงินเฟ้อในขณะนัน้ ๆ อัตรา ดอกเบี ้ย
อาจทําให้ สมาชิกมีภาระด้ านต้ นทุนค่อนข้ างสูง จึงขาดความสามารถในการชําระดอกเบี ้ยตามที่ได้
ตกลงกันไว้ ดังนันหากมี
้
การปรับลดอัตราดอกเบี ้ยลงมาให้ อยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมกับสภาพทาง
เศรษฐกิจ และความสามารถในการจ่ายชําระของสมาชิก จะช่วยเสริมศักยภาพของสมาชิกได้ อีก
ทางหนึง่
วิ ธีที่ 3 การขยายระยะเวลาปลอดหนีเ้ งิ นต้นและ/หรื อดอกเบีย้
การขยายระยะเวลาการปลอดหนี ้ คือการผ่อนปรนให้ สมาชิกไม่ต้องชําระคืนเงินต้ น และ/
หรื อดอกเบี ้ยสําหรับช่วงเวลาหนึง่
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของสมาชิกได้ รับผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํา่ ทําให้ สมาชิกสามารถผ่อนคลายภาวะเงินตึงตัวได้ ในระดับหนึง่
วิ ธีที่ 4 การปรับลดเงิ นต้น และ/หรื อดอกเบีย้
การเลือกวิธีนี ้สมาชิกจะเป็ นฝ่ ายได้ รับประโยชน์มากตามเงื่อนไข
เพราะภาระหนี ้ของ
สมาชิกที่มีตอ่ สหกรณ์จะมีปริ มาณลดลง โดยทางปฏิบตั แิ ล้ วการปรับลดจะอยูใ่ นลักษณะของการ
ปรับลดดอกเบี ้ยค้ างรับมากกว่าการปรับลดเงินต้ น หรื อการปรับลดดอกเบี ้ยค้ างรับที่ยงั ไม่มีการ
บันทึกการรับรู้รายได้ มากกว่าการปรับลดดอกเบี ้ยค้ างรับที่มีการบันทึกการรับรู้รายได้ หรื อบางกรณี
อาจจะมีการปรับลดทังเงิ
้ นต้ นและดอกเบี ้ยค้ างรับ
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วิ ธีที่ 5 การชําระหนีบ้ างส่วนคืนทันที
สําหรับสมาชิกบางรายซึง่ มีการดําเนินธุรกิจและมีรายรับอย่างต่อเนื่อง จะสามารถใช้
เงื่อนไขข้ อนี ้ได้ ดี
วิ ธีที่ 6 สหกรณ์ รบั โอนทรัพย์มาเป็ นหลักประกัน
การโอนหลักประกันชําระหนี ้ เป็ นการแบ่งเบาภาระของสมาชิก ทําให้ ภาระหนี ้ลดลง
และสมาชิกมีภาระในการจ่ายชําระดอกเบี ้ยน้ อยลง
3. ขันการพิ
้
จารณาและตัดสินใจเลือกวิธีแก้ ไข ในขันนี
้ ้จะต้ องมีการเจรจากับสมาชิกที่มีหนี ้คัง่ ค้ าง
ให้ ยอมรับแนวทาง กติกา เงื่อนไขในการปฏิบตั ใิ ห้ ชดั เจนเสียก่อน โดยทุกฝ่ ายต้ องยินยอม
พร้ อมใจถือปฏิบตั ติ ามมติของกติกาและเงื่อนไขที่ได้ ตกลงกันใหม่
การเจรจาต่ อรองเพื่อการแก้ ไขปั ญหาหนี ้
การเจรจาต่อรองเพื่อแก้ ไขปั ญหาหนี ้ เป็ นเรื่ องที่ต้องระมัดระวัง จําเป็ นต้ องใช้
ศิลปะในการพูดคุยเพื่อสร้ างความเข้ าใจกับสมาชิกจนยินยอมพร้ อมใจปฏิบตั ติ ามกติกา
และ
เงื่อนไขใหม่เพื่อแก้ ไขปั ญหาหนี ้คัง่ ค้ างร่วมกันให้ บรรจุผลสําเร็จ ซึง่ ผู้เจรจาต่อรองจะต้ องเข้ าใจใน
กระบวนการดังต่อไปนี ้
1. Identification หมายถึงการพูดคุยสอบถามความต้ องการของสมาชิก เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลครบถ้ วนสมบูรณ์เพียงพอที่จะวิเคราะห์ได้ วา่ สมาชิกต้ องการอะไรกันแน่
้ ้ต้ องคํานึงว่า
2. Demonstration หมายถึงการเสนอข้ อเรี ยกร้ องของสหกรณ์แก่สมาชิก ทังนี
ประเด็นที่เจรจานี ้สามารถเอื ้อประโยชน์ตอ่ กันด้ วยเหตุและผลที่เหมาะสม และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
ด้ วย
3. Elimination หมายถึงการเจรจาต่อรองในแต่ละครัง้ อาจมีข้อเสนอปลีกย่อยมากมาย ควร
ตัดข้ อเสนอที่ไม่สําคัญออกไปก่อน เหลือแค่ประเด็นหลัก ๆ เพื่อง่ายต่อการนําไปสูข่ ้ อยุติ
4. Proof หมายถึงการพิจารณาถึงข้ อดีและข้ อเสนอแต่ละข้ อว่าแนวทางปฏิบตั นิ นั ้ ๆ มีความ
เป็ นธรรม และเอื ้อประโยชน์ตอ่ คูเ่ จรจามากน้ อยเพียงใด
5. Action หมายถึง การยอมรับข้ อเสนอของการเจรจาและทุกฝ่ ายพร้ อมนําไปปฏิบตั ิ
ด้ วยความเต็มใจ
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ศิลปการเจรจาต่ อรองเพื่อแก้ ไขปั ญหาหนีค้ ่ งั ค้ าง
นอกจากนี ้คุณมงคลัตถ์ ยังได้ ฝากศิลปะในการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ ไขหนี ้คัง่ ค้ างไว้
7 ประการดังนี ้
1. จงเริ่มต้ นเจรจากับสมาชิกด้ วยความเป็ นกันเอง พร้ อมที่จะเปิ ดใจรับฟั ง และให้ การ
ช่วยเหลือด้ วยความเห็นใจ
2. จงอธิบายเงื่อนไขในการปฏิบตั เิ พื่อแก้ ไขปั ญหาหนี ้คัง่ ค้ างแต่ละข้ อให้ ละเอียดและ
เกิดความกระจ่างชัดเป็ นที่เข้ าใจตรงกัน
3. จงยืดหยุน่ และพร้ อมปรับเปลี่ยนเงื่อนไขถ้ าจําเป็ น เพื่อช่วยให้ สมาชิกยืนหยัดอยูไ่ ด้
และสหกรณ์ไม่เสียหาย โดยใช้ หลักการ win:win เป็ นตัวตัง้
4. จงระมัดระวังในการให้ คํามัน่ สัญญา หากผู้บริหารสหกรณ์ไม่มนั่ ใจในเงื่อนไข และในทาง
ปฏิบตั มิ ีโอกาสเป็ นไปได้ น้อย ต้ องนํามาพิจารณาให้ รอบคอบจนมัน่ ใจเสียก่อนที่จะให้ ทงั ้ 2 ฝ่ าย
รับคําสัญญา
5. จงกําหนดจุดมุง่ หมายที่ต้องการในการเจรจาให้ ชดั เจน
6. จงสรุปข้ อยุติ แต่ละประเด็นพร้ อมรายละเอียดให้ ชดั เจน
7. จงจบการเจรจาต่อรองด้ วยมิตรไมตรี
นอกจากแนวทางการแก้ ไขหนี ้คัง่ ค้ างที่ผา่ นมาแล้ ว ผู้บริหารสหกรณ์ ควรหาทางปฏิบตั ิ
เพื่อเสริ มความเข้ มแข็งให้ กบั กิจการของสหกรณ์อีกทังเป็
้ นการป้องกันปั ญหาการเกิดหนี ้คัง่ ค้ างไว้
ล่วงหน้ าด้ วยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
วิธีการเสริมความเข้ มแข็งในกิจการของสหกรณ์ และเป็ นการป้องกันการเกิดหนี ้
คั่งค้ างไว้ ล่วงหน้ า
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1. ผู้บริ หารสหกรณ์ต้องตระหนักถึงบทบาทและภาระหน้ าที่ของสหกรณ์ อาทิเช่นเป็ นแหล่ง
รวบรวมสินค้ า เพื่อการจัดซื ้อ และจัดจําหน่ายแก่สมาชิกโดยสินค้ าต่าง ๆ ต้ องจัดสรรให้ เป็ นไปตาม
ความต้ องการของสมาชิก เพื่อไม่ให้ สมาชิกต้ องไปหาซื ้อสินค้ าผ่านพ่อค้ าคนกลาง ซึง่ จะทําให้
สมาชิกมีต้นทุนสูงขึ ้น และมีรายได้ ลดลง และทําให้ สหกรณ์เสียโอกาส ดังนันการเป็
้
นแหล่ง
รวบรวมสินค้ าจะช่วยให้ เกิดอํานาจต่อรองสูง ส่งผลให้ สมาชิกได้ สนิ ค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ และดี ราคาถูก
ลง และได้ ปันผลเฉลี่ยคืนอีกด้ วย
2. ผู้บริหารสหกรณ์ต้องปลูกฝั งและให้ ความรู้แก่สมาชิกอยูต่ ลอดเวลาว่าการทําธุรกิจกับ
สหกรณ์มีผลดีอย่างไร เน้ นในเรื่ องผลประโยชน์ผลดีที่จะส่งผลต่อสมาชิกเป็ นหลัก หาทางเชื่อมโยง
เครื อข่ายทางธุรกิจ ทางสังคม ทางวิทยาการ กับคนในแวดวงสหกรณ์
3. ผู้บริ หารสหกรณ์ต้องพยายามส่งเสริมให้ ตนเองและทีมงานมีโอกาสในการพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสหกรณ์อื่น ๆ ซึง่ จะมีสว่ นช่วยให้ ทกุ คนที่อยูใ่ นแวดวงสหกรณ์ เกิด
มุมมองและแนวคิดใหม่ ๆ อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยนสินค้ าระหว่างสหกรณ์ การซื ้อขายสินค้ า
กันทุกภาค โครงการส่งเสริ มอาชีพ รวมถึงการหาช่องทางการเพิ่มรายได้ แก่สมาชิก เป็ นต้ น
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ประวัตทิ มี งานวิจัย
1.ผ.ศ. วีรอร
การศึกษา

วัดขนาด
หัวหน้ าทีมวิจยั
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
เกียรตินิยมดี รางวัลเรี ยนดี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด มหาชน
ประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการฝึ กอบรม
หัวหน้ าโครงการฝึ กอบรม
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด มหาชน
รองผู้อํานวยการฝ่ ายพนักงาน
ธนาคารสหธนาคาร จํากัด มหาชน
ผู้อํานวยการระบบการศึกษาภาคทวิภาคี บริษัทซีพีเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด มหาชน
กรรมการปฏิรูประบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันคีนนั แห่งเอเชีย จํากัด
บริษัทมินเซน แมนชินนรี จํากัด
บริษัทดีเอดุส จํากัด
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ผลงานด้ านวิจยั รางวัลดีเด่นงานวิจยั เรื่ อง “การจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื ้นที่กทม.”
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2536
ผลงานการสอน การสร้ างกรณีศกึ ษา และการสอนดีเด่น จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด ปี 2535
คลังสมองดีเด่นด้ านการพัฒนาองค์กร และด้ านการพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย์
จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด ปี 2534
วิทยากรอิสระ
ปั จจุบนั
เลขที่ 52/40 เบเวอร์ รี่ทาวเวอร์ ชัน้ 7 สุขมุ วิท 11 กทม.10
ที่อยู่
เลขที่ 80 /908 ซ. 38 หมูบ่ ้ านทิพวัลย์ สําโรง สมุทรปราการ 10270
โทร.0-2394-0799 มือถือ 0-1610-0160, 0-9314-4444
2.นายถวัลย์
คล้ ายมงคล
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม (วิศวกรรมโยธา) สถาบันราชมงคลเทคโนโลยี
การศึกษา
ประสบการณ์ งานควบคุมการสํารวจและออกแบบก่อสร้ าง
อาจารย์พิเศษ หมวดวิชาพฤติกรรมองค์กรและการพัฒนาทีมงาน
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ปั จจุบนั

นายช่างชลประทาน ระดับ 6 กรมชลประทาน ปากเกร็ด

3.นางสุภา พรสุธี
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ
การศึกษา
ประสบการณ์ บริหารและจัดการงานอบรมและสัมมนาและการศึกษา
เจ้ าพนักงานธุรการ ระดับ 5 โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ปั จจุบนั
4.นางสาวเหมือนฝั น
มูลศรี แก้ ว
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การศึกษา
ปริญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการบริหารการจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประสบการณ์ งานวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์”
ของสมาคมธนาคารไทย
เจ้ าหน้ าที่บริ หารสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด มหาชน สํานักงานใหญ่
ปั จจุบนั
5.นางสาวฤมล คงน้ อย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วนศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษา
ประสบการณ์ งานรวบรวมข้ อมูลเพื่อการวิจยั ด้ านป่ าไม้ และด้ านชุมชน
ประสานงานด้ านการจัดอบรมแก่เครื อข่ายสหกรณ์
เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมสหกรณ์ ระดับ 3 สถาบันฝึ กอบรมสหกรณ์
ปั จจุบนั
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
6.นางสาวอรนุช กันภัย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษา
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
ประสบการณ์ บริหารจัดการงานฝึ กอบรม / ด้ านการเงิน /ด้ านเลขานุการ
ประสานงานด้ านการจัดอบรมแก่เครื อข่ายสหกรณ์
หัวหน้ าฝ่ ายฝึ กอบรมสหกรณ์นอกภาคเกษตร
ปั จจุบนั
7.นางสาวพิณผกา ทองกระโทก
ปริญญาตรี บริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
การศึกษา
ปริญญาโทบริหารจัดการ มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ (กําลังศึกษา)
ประสบการณ์ บริหารจัดการงานฝึ กอบรม / ด้ านการเงิน /การเจ้ าหน้ าที่
เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมสหกรณ์ ระดับ 3 สถาบันฝึ กอบรมสหกรณ์
ปั จจุบนั
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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8. คุณเตือนจิตต์ วนะไชยเกียรติ
ั ฑิต เนติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
วิทยากรด้ านสหกรณ์
ปั จจุบนั

9. คุณศศิธร เชี่ยวชาญกิจการ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎระยอง
การศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
องค์กรอิสระ
ปั จจุบนั
10. นางสาวชุติกาญจน์ ไกรสิน
ั ฑิต (วนศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ประสบการณ์ งานรวบรวมข้ อมูลเพื่อการวิจยั ด้ านป่ าไม้ และด้ านชุมชน
ประสานงานด้ านการจัดอบรมแก่เครื อข่ายสหกรณ์
เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมสหกรณ์ ระดับ 3 สถาบันฝึ กอบรมสหกรณ์
ปั จจุบนั
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ทีมพันธมิ ตรร่ วมโครงการวิ จยั สําหรับวิ จยั จังหวัดสมุทรปราการ
1. นายอมรชัย ตันหยงมาศ
เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มสหกรณ์ ระดับ 7
ปั จจุบนั
2. นายวิชิต นวลชื่น (ผู้ช่วยวิจยั )
หัวหน้ ากลุม่ ส่งเสริ มและบริหารจัดการสหกรณ์
ปั จจุบนั
3. นายจํารัส สุภาเสน
เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มสหกรณ์ ระดับ 7
ปั จจุบนั
4. นายนรินทร์ ยิ ้มสรวล
หัวหน้ าพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ปั จจุบนั
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บันทึกข้ อตกลงร่ วม “เครือข่ ายทางการเงิน”
คณะกรรมการได้ ตกลงจะให้ ความร่ วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ ด้ จัดทําขึน้ ให้ ประสบความสํ าเร็จ โดยได้ ร่วมลงนามต่ อกัน ณ วันที่ 13 ก.ค. 2549
วิสัยทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่ วมมือที่ยงั่ ยืน มุ่งเน้นการเชื่อมโยงธุรกิจและเพิ่มคุณค่าทางการเงินรวมถึงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกเครื อข่าย
ผู้รับผิดชอบแผนงานได้ แก่ คณะกรรมการเครื อข่ ายทุกคน
เป้ าความสําเร็ จที่ตอ้ งการบรรลุผล
ลําดับ
แหล่ง
กิจกรรมที่จะนําสู่ความสําเร็ จ
ที่
แผนงาน
งบประมา
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
ระยะเวลา
(ระบุวธิ ีการ)
49 50 51 ณ
1
แผนงานสร้าง
จัดประชุมเพื่อสร้างความคุน้ เคยและความผูกพันทางใจต่อกัน
- ผูน้ าํ เครื อข่าย “มีภาระใจและมี ต.ค
“พันธมิตรที่รู้ใจ”
ความจริ งใจต่อกัน”
ทําข้อตกลงร่ วมเพื่อการระดมทุนและการรับฝากระหว่างสมาชิกของเครื อข่าย
ยอดรวมการรับฝาก
ส.ค
2
แผนงาน
= 27.5 ล้านบาท
“ระดมทุนเพื่อการรับ
ฝาก”
3.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารื อเกี่ยวกับการจัดทําแผนการพัฒนาความรู ้แก่ - ผูน้ าํ เครื อข่ายมีความรู้ และ
สมาชิก
3
แผนงาน
ความสามารถในการบริ หาร
เครื อข่าย
“สร้างคลังแห่ งปัญญา ผูน้ าํ สหกรณ์เรื่ อง “ทิศทางการบริ หารการเงินในยุคโลกเปลี่ยนแปลง”
3.2 นําสนอแผนงานการฝึ กอบรมประจําปี ต่อคณะกรรมการดําเนินการของ
จัดการด้านการเงิน
ร่ วมกัน
ในธุรกิจการเงิน”
สหกรณ์ เพื่อขอความเห็นชอบ
- ลดต้นทุนในการบริ หารทาง
ลงทุน
3.3 ประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายทางการเงิน เพื่อขอมติในด้านงบประมาณ
การเงิน
3.4 ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินงาน
-ทุนเรื อนหุน้ เพิ่มขึ้น
3.5 พิจารณาหารู ปแบบการฝึ กอบรม (ด้วยวิธีการดูงาน การแลกเปลี่ยน
-ลดความผิดพลาดในการอนุมตั ิ
ประสบการณ์กบั ผูบ้ ริ หารที่ประสบความสําเร็ จจากสถาบันการเงินอื่นๆ)
เงินกูต้ ามวัตถุประสงค์
4
แผนการปรับปรุ งการ ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับปรุ งรู ปแบบการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ -มีระบบการจัดสวัสดิการแก่
สมาชิกเครื อข่ายอย่างเป็ นธรรม
จัดการด้านสวัสดิการ ให้มีความเหมาะสม และเป็ นธรรมแก่สมาชิกเครื อข่าย โดยยึดหลัก “เครื อข่าย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ แห่งการเกื้อกูลและเอื้ออาทร”
ที่ดีแก่สมาชิกเครื อข่าย

พันธมิตร
หนุนเสริ ม
-สมาชิก
เครื อข่าย
-สกจ.
-สมาชิก
เครื อข่าย
สสท.
สกจ.
สมุทรปรา
การ

- สกจ.
- สมาชิก
เครื อข่าย
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พันธะสั ญญาข้ อตกลงร่ วม “เครือข่ ายความร่ วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ”
คณะกรรมการได้ ตกลงจะให้ ความร่ วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ ด้ จัดทําขึน้ ให้ ประสบความสํ าเร็จ โดยได้ ร่วมลงนามต่ อกัน ณ วันที่ 13 ก.ค. 2549
วิสัยทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่ วมมือระหว่างเครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการและเครื อข่ายกลุ่มอาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมุ่งเน้นการส่ งเสริ มอาชีพเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิกเครื อข่าย
ผู้รับผิดชอบแผนงานได้ แก่ คณะกรรมการเครื อข่ ายทุกคน
ลําดับ
กิจกรรมที่จะนําสู่ความสําเร็ จ
เป้ าความสําเร็ จที่ตอ้ งการบรรลุผล
แหล่ง
ที่
แผนงาน
(ระบุวธิ ีการ)
งบประมาณ
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
ระยะเวลา
49 50 51
-จาก CEO
1.1.ติดต่อขอใช้สถานที่และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ+เอกชนเพื่อเป็ นจุดขาย 1.มีตลาดถาวรเพื่อการจัดจําหน่าย ธ.ค.
1
แผนงาน
สิ นค้าในประเทศ
ซึ่ งกําลังอยู่
ที่ถาวร
“การจัดหาตลาด
ระหว่าง
1.2.ขอการสนับสนุนด้านสถานที่ จาก CEO เพื่อการจัดแสดงสิ นค้า ประจําดือน 2. มีแหล่งแสดงสิ นค้า
ถาวรทั้งในและ
พิจารณา
1.3 จัดทําโปรแกรมประจําปี เพื่อประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
ต่างประเทศ”
ประจําเดือนที่แน่นอน
อนุมตั ิ
และวิทยุชุมชนให้ทราบถึงกิจกรรมและแหล่งจัดจําหน่าย
3. สมาชิกเครื อข่ายมีรายได้ที่
1.4 ประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อขอรับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสิ นค้า แน่นอนและเพิ่มขึ้น
และแหล่งผลิต/จัดจําหน่าย ในจังหวัดสมุทรปราการเพื่อขยายช่องทางการตลาด
ผ่าน web site
- ผูน้ าํ เครื อข่ายมีความรู ้ และมี
2
แผนงาน
2.1.ประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายเพื่อจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ประจําปี
คณะกรรมกา
ความสามารถในเชิงธุรกิจ
“การส่ งเสริ มอาชีพ” 2.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการฝึ กอบรมตามแผนการเรี ยนรู้ประจําปี
รเครื อข่ายมี
หลักสูตร “การสร้างคุณค่าและ-ความเข้มแข็งทางธุรกิจ”
มติให้ทุก
2.3 ลงมือปฏิบตั ิตามแผนการเรี ยนรู ้ประจําปี
เครื อข่าย
2.4 ติดตามผล ประเมินผล และสรุ ปรายงานผล ต่อคณะกรรมการ
พันธมิตรร่ วม
ลงทุน
2.5 ประสานงานกับสมาชิกเครื อข่าย เพื่อจัดกิจกรรม ในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ - ลดต้นทุนการด้านการขนส่ ง
สิ นค้าไปยังแหล่งจัดจําหน่าย
จากสมาชิก และจัดส่ งไปสู่ตลาดถาวร

พันธมิตร
หนุนเสริ ม
- สถาน
ประกอบการ
ของภาครัฐและ
เอกชน
- CEO

-สกจ.
-สมาชิก
เครื อข่าย
- สถาบัน
พัฒนาฝี มือ
แรงงานภาค 1
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3

4

แผนงาน
“การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่สมาชิก
เครื อข่าย”
แผนงาน
“การจัดการความรู ้
เพื่อการศึกษา และ
พัฒนาตนเอง”

3.1 ประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายเพื่อกําหนดรู ปแบบของสวัสดิการให้
ครอบคลุมและเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนแก่สมาชิกเครื อข่าย
3.2 สรุ ปรู ปแบบของสวัสดิการเพื่อนําเสนอผูท้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในหลักการ
3.2 นําผลสรุ ปที่ผา่ นการเห็นชอบแล้วไปผลักดันให้สาํ เร็ จเป็ นรู ปธรรม
4.1 ประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายเพื่อขอมติในการจัดอบรมKnowledge
Management แก่ผนู้ าํ เครื อข่าย
4.2 ดําเนินการจัดฝึ กอบรม Knowledge Management
4.3 สรุ ปผลเกี่ยวกับ แนวคิดและแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ อง Knowledge
Management
4.4. ตรวจสอบผลเกี่ยวกับความเข้าใจของคณะกรรมการในกระบวนการจัดทํา
Knowledge Management
4.5 ขยายผลการจัดทํา Knowledge Management
4.6 จัดหาทีมงาน ร่ วมกันจัดทํา “คู่มือเพื่อการศึกษา”
4.7 ดําเนินการจัดอบรม KM โดยเชิญ ดร.อนงค์วชิ ญา สารี บุตร/
ดร.สุ ขมุ รัฏฐ์ สารี บุตร/ นายวิฑูรย์ แนวพานิช / นายมงคลัดถ์ พุกกะนัดด์ มาเป็ น
วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์
4.8 จัดทําคู่มือเพื่อการศึกษาเรื่ อง “การบริ หารและการจัดการสหกรณ์/องค์กรภาค
ประชาชนเชิงสร้างสรรค์”

สมาชิก
- สมาชิกเครื อข่ายได้รับการ
เครื อข่าย
จัดสรรสวัสดิการในด้านต่างๆ
ร่ วมกันลงทุน
อย่างครอบคลุม
- สมาชิกเครื อข่ายมีคุณภาพชีวติ ที่
ดีข้ ึน
ทีมวิจยั
- คณะกรรมการเครื อข่ายมีความรู้ ส.ค
จังหวัด
ความเข้าใจ แนวคิด และแนวทาง
สมุทรปรากา
ปฏิบตั ิเรื่ อง KM
ร และสมาชิก
- ผูน้ าํ เครื อข่าย มีความเข้าใจและ
เครื อข่ายร่ วม
เห็นความสําคัญ โดยอนุมตั ิให้จดั
ลงขัน
ฝึ กอบรมเรื่ องKM
- มีคู่มือไว้ใช้เพื่อการศึกษา 1 เล่ม ต.ค.
มีคู่มือ ไว้ใช้เพือ่
เรื่ อง “การบริ หารและการจัดการ
การศึกษาเพิ่ม2เล่ม
สหกรณ์/องค์กรภาคประชาชน
เชิงสร้างสรรค์”
- มีคู่มือไว้ใช้เพื่อการศึกษา เพิ่ม
อีก 1 เล่ม เรื่ อง การบริ หารจัดการ พ.ย.
มีคู่มือ ไว้ใช้เพือ่
หนี้คงั่ ค้างของสหกรณ์
การศึกษาเพิ่ม2เล่ม

สสท.
สกจ.

- สกจ.
- สมาชิก
เครื อข่าย

139
พันธะสั ญญาข้ อตกลงร่ วม “เครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชนจังหวัดสมุทรปราการ”
คณะกรรมการได้ ตกลงจะให้ ความร่ วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ ด้ จัดทําขึน้ ให้ ประสบความสํ าเร็จ โดยได้ ร่วมลงนามต่ อกัน ณ วันที่ 13 ก.ค. 2549
วิ สยั ทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่วมมือที่ยง่ั ยืน มุง่ เน้ นการส่งเสริมอาชีพและการสร้ างงานให้ แก่ประชาชนในชุมชน โดยยึดแนวคิดพึง่ พิงตนเองเป็ นสําคัญ รวมถึงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการแก่ผ้ นู ําชุมชน
ผู้รับผิดชอบแผนงานได้ แก่ คณะกรรมการเครื อข่ ายทุกคน
ลําดับ
ที่
1

2

แผนงาน

กิจกรรมที่จะนําสู่ความสําเร็ จ
(ระบุวธิ ีการ)

1.1 ประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายเพื่อพิจารณาหาแนวทางพัฒนาระบบการ
จัดการธุรกิจแบบครบวงจรรวมถึงการเป็ นศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตของ
ชุมชนสู่ผบู้ ริ โภคโดยตรง
1.2 นําผลสรุ ปมาแจ้งแก่สมาชิก เพื่อถือปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ
เครื อข่าย
2.1 ประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายเพื่อขออนุมตั ิในหลักการ การจัดอบรม
แผนงาน
ความรู้เรื่ อง “วิสาหกิจชุมชนกับการพึ่งพิงตนเองอย่างมีศกั ดิ์ศรี ”
“การอบรมความรู้
เรื่ องวิสาหกิจชุมชน” 2.2 จัดทําโปรแกรมการอบรม
2.3 ทําบันทึกขอการสนับสนุนด้านวิทยากรจากคณะอนุกรรมการส่ งเสริ ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
2.4 ดําเนิ นการฝึ กอบรม
2.5 สรุ ปผลและรายงานผลการฝึ กอบรม

แผนงาน
“การจัดการธุรกิจที่
ครบวงจร”

เป้ าความสําเร็ จที่ตอ้ งการบรรลุผล
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
ระยะเวลา
49 50 51
-เพิ่มประสิ ทธิภาพด้านการจัดการ ต.ค.
ธุรกิจ
-ลดต้นทุนในการผลิต

พ.ย.
- ประชาชนในชุมชน
อ.บางบ่อ และอ.เมือง จํานวน200
คนมีความรู ้เรื่ องวิสาหกิจชุมชน
และมีแนวคิดที่ดีและถูกต้องต่อ
การพึ่งพิงตนเองเป็ นสําคัญ

แหล่ง
งบประมาณ

พันธมิตร
หนุนเสริ ม

ลงขันร่ วมกัน - สถาน
ระหว่างผูน้ าํ ประกอบการ
ของภาครัฐ
เครื อข่าย
และเอกชน
- CEO
กรมส่ งเสริ ม -กรม
ส่ งเสริ ม
วิสาหกิจ
วิสาหกิจ
ชุมชน
ชุมชน
สนับสนุน
ด้านวิทยากร
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แผนงาน
“การส่ งเสริ มอาชีพ
และการสร้างงาน”

3.1 สํารวจปริ มาณคนว่างงานในเขต อ.บางปอ และอ.เมือง
3.2 จัดทําบันทึกขอการสนับสนุนด้านวิทยากรในงานอาชีพด้านต่าง ๆ
3.3 จัดอบรมและฝึ กทักษะงานอาชีพแก่ประชาชน โดยเปิ ดโอกาสให้
ผูด้ อ้ ยโอกาสและประชาชนที่สนใจเข้าร่ วมทํางานในวิชาชีพที่สนใจ

แผนงาน
“การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
บริ หารจัดการธุรกิจ
แก่ผนู ้ าํ ชุมชนและ
ผูป้ ระกอบการอิสระ
ในชุมชน”

4.1 รวบรวมรายชื่อผูน้ าํ ในเขต อ.บางบ่อ และอ.เมือง
จัดกลุ่มและส่ งรายชื่อประสานงานไปที่ “โครงการส่ งเสริ มการบริ หารจัดการ
วิสาหกิจชุมชน” เพื่อจัดการฝึ กอบรมให้แก่ผนู ้ าํ
4.3 ติดตามผลการฝึ กอบรมและรายงานต่อคณะกรรมการ

- ได้จาํ นวนข้อมูลผูว้ า่ งงานในขต
อ.บางบ่อ และอ.เมือง
- ลดอัตราคนว่างงานลง 25%
- ประชาชนมีอาชีพหลักและ
อาชีพเสริ มที่มนั่ คง
- ผูน้ าํ ชุมชนมีความรู้และมี
ความสามารถด้านการบริ หาร
จัดการธุรกิจ

-สถาบันฝึ ก
วิชาชีพ
สถาบัน
พัฒนาฝี มือ
แรงงานภาค1

ธ.ค.

ธ.ค.

กรมส่ งเสริ ม
วิสาหกิจ
ชุมชน

- สกจ.
- สมาชิก
เครื อข่าย
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พันธะสั ญญาข้ อตกลงร่ วม “เครือข่ ายทางสั งคม”
คณะกรรมการได้ ตกลงจะให้ ความร่ วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ ด้ จัดทําขึน้ ให้ ประสบความสํ าเร็จ โดยได้ ร่วมลงนามต่ อกัน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2549
วิสัยทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่ วมมือที่ยงั่ ยืน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาของชุมชน ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงการขยายเครื อข่ายให้
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนของชุมชนในทุกพื้นที่
ผู้รับผิดชอบแผนงานได้ แก่ คณะกรรมการเครื อข่ ายทุกคน
ลําดับ
กิจกรรมที่จะนําสู่ความสําเร็ จ
เป้ าความสําเร็ จที่ตอ้ งการบรรลุผล
แหล่ง
ที่
แผนงาน
(ระบุวธิ ีการ)
งบประมาณ
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
ระยะเวลา
49 50 51
มี.ค.
1.1 จัดตั้งคณะทํางานดูแลประสานงานโครงการบ้านมัน่ คง
-ได้ขอ้ มูลประชาชนขาดที่อยู่
1
แผนงาน
1.2 สํารวจพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล “ประชาชนขาดที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง” อาศัย 1,876 ครอบครัว
“การมีส่วนร่ วมใน
การแก้ปัญหาด้านที่ 1.3 จัดทําโครงการ เพื่อนําเสนอปั ญหา แนวทางแก้ไขโดยร่ วมผลักดันด้วย สามารถจัดสรรให้ประชาชนใน
อยูอ่ าศัย”
พลังเครื อข่าย เพื่อนําปัญหาของชุมชนไปสู่ ปัญหาเชิงนโยบายในระดับ ชุมชนมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง
ได้จาํ นวน 200 ครอบครัว มี
จังหวัด
สมาชิกรวม
766
คน
ประกอบด้วย
- ครอบครัวผูด้ อ้ ยโอกาส =125
ครอบครัว
- ครอบครัวผูจ้ ดทะเบียนคนจน =
35 ครอบครัว
- ครอบครัวผูข้ าดที่ดินทํากินที่อยู่
อาศัย= 25 ครอบครัว
-ครอบครัวขยาย 15 ครอบครัว

พันธมิตร
หนุนเสริ ม
- CEO
- พอช.

142
2

แผนงาน
“การมีส่วนร่ วมใน
การสร้างอาชีพบน
วิถีทางสหกรณ์”

2.1 ประสานงานกับ สหกรณ์จงั หวัด เพื่อการจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นสหกรณ์
บริ การชุมชนนางนวลร่ วมพัฒนา
2.2 จัดทําแผนการอบรมความรู ้แก่ผนู้ าํ และสมาชิกของโครงการนําร่ องเรื่ อง
หลักการ คุณค่า ของขบวนการสหกรณ์
2.3 จัดทดสอบความรู้ เรื่ องหลักการคุณค่าขบวนการสหกรณ์ แก่ผนู้ าํ และ
สมาชิกในโครงการนําร่ อง รวม 135 คน
2.4 จัดเวทีประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วม
โครงการนําร่ องบ้านมัน่ คงชุมชนนางนวลร่ วมพัฒนาฯ ซึ่ งสมาชิกจะต้องยึด
แนวปฏิบตั ิบนวิถีทางแห่งสหกรณ์

3

แผนงาน
“การมีส่วนร่ วมใน
การแก้ไขปัญหา
สิ่ งแวดล้อม”

3.1 จัดประชุมเพื่อปลุกจิตสํานึกด้านการรักษาสภาพแวดล้อม แก่สมาชิก
เครื อข่าย ในอ.บางพลี กิ่งอ.บางเสาธง อ.เมือง อ.พระสมุทรเจดีย ์
3.2 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ “ชุมชนคนรักษ์คูคลอง”
3.3 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมปลูกป่ าชายเลน
3.4 รณรงค์ให้ประชาชนปั กไม้ลวกกั้นป้ องกันชายฝั่งทะเลพังทลาย

มิ.ย.
กลุ่มออมทรัพย์นางนวลร่ วม
พัฒนาสามารถจัดตั้งเป็ น
สหกรณ์จดทะเบียนประเภท
“บริ การ” ในเดือนพ. 2549
- ผล Pretest ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
22.53%
- ผล Post test 76.79%
-สรุ ปผลมีความรู้เพิ่มขึ้น 54.26%ผล Pretest ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
22.53%
- ผล Post test 76.79%
- สรุ ปผลมีความรู้เพิ่มขึ้น 54.26%
-สมาชิกของเครื อข่ายมีส่วนร่ วม ธ.ค.
ในโครงการต่างๆ จํานวน 567 คน
- เทนํ้าจุลินทรี ยร์ วม 7 คลอง
- ได้พ้นื ที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 40ไร่ เม.ย
-ได้แนวกําแพงไม้ลวกยาว 6 กม.

- สกจ.
- สกว.

-อบต./อพช./
เทศบาลตําบล/
สาธารณสุ ข
จังหวัด/ชมรม
สิ่ งแวดล้อม.....

รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่
จังหวัดสมุทรปราการ
(Project on the Development of Co - operative
Movement in Samutprakarn Province)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรี อร วัดขนาด และคณะ

ตุลาคม 2549
สั ญญาเลขที่ RDC 4840045

รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่
จังหวัดสมุทรปราการ
(Project on the Development of Co - operative
Movement in Samutprakarn Province)
คณะผู้วจิ ยั
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรี อร
2. นายถวัลย์
3. นางสาวอรนุช
4. นางสุ ภา
5. นางสาวเหมือนฝัน
6. นางเตือนจิตต์
7. นางสาวพิณผกา
8. นางสาวศศิธร
9. นางสาวชุตกิ าญจน์
10.นางสาวฤมล

วัดขนาด
คล้ ายมงคล
กันภัย
พรสุ ธี
มูลศรีแก้ ว
วนะไชยเกียรติ
ทองกระโทก
เชี่ยวชาญกิจการ
ไกรสิ น
คงน้ อย

ชุดโครงการ.........
สนับสนุนโดย สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(ความเห็นในรายงานนีเ้ ป็ นของผู้วจิ ัย สกว. ไม่ จําเป็ นต้ องเห็นด้ วยเสมอไป)

คํานํา
โครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ” เป็ นการหา
รูปแบบ และแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุม่ และองค์กรภาคประชาชน ซึง่ มีทงั ้
สหกรณ์ที่จดทะเบียนและไม่ได้ จดทะเบียน เพื่อให้ เกิดความเข้ มแข็งในระดับสมาชิก ระดับองค์กร
ระดับเครื อข่าย
และเพื่อให้ เกิดความร่วมมือซึง่ กันและกันที่จะอํานวยประโยชน์ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน โดยเน้ นกิจกรรมร่วมกันอย่างจริงใจ มีการพึง่ พาช่วยเหลือเกื ้อกูลต่อกัน
รวมถึงเกิดประโยชน์ร่วมกัน ซึง่ จะเกื ้อหนุนให้ เกิดการเชื่อมโยงเครื อข่ายอย่างแท้ จริง
กระบวนการวิจยั ได้ ศกึ ษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ และองค์กรภาคประชาชน
การเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ หาวิธีการเชื่อมโยงเครื อข่าย โดยมีการวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง
โอกาส และอุปสรรคของกลุม่ การกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กิจกรรม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ต้ องการบรรลุผลไว้ อย่างชัดเจน เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ รวมถึงการนําองค์ความรู้ไปขยาย
ผลในขบวนการสหกรณ์ตอ่ ไปในอนาคต

สารบัญ
คํานํา
บทคัดย่อ(ภาคภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาคภาษาอังกฤษ)
บทนํา
1.1 ลักษณะกายภาพของจังหวัดสมุทรปราการ
1.2 Baseline survey เกี่ยวกับกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ และเกี่ยวกับเครื อข่าย
พันธมิตรที่มีอยูเ่ ดิมในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการในด้ านบทบาทและภารกิจ
บทที่ 2 : บทสังเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ที่จงั หวัด
2.1 แหล่งข้ อมูล/วิธีการเก็บข้ อมูล
2.2 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนคนจนจดทะเบียน
2.3 สรุป
บทที่ 3 : ขัน้ ตอน/กระบวนการสร้ างเครื อข่ ายคุณค่ าของทีมวิจัย
บทที่ 4 : เครื อข่ ายที่เกิดขึน้
4.1 ข้ อสรุปจํานวน/รูปแบบเครื อข่ายที่เป็ นผลงานของทีมวิจยั
4.2 ประเด็นสําคัญของแต่ละเครื อข่าย
- ความเป็ นมาของเครื อข่าย
- การดําเนินการของเครื อข่ายในปั จจุบนั
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินการ
- ปั จจัยความสําเร็จ
บทที่ 5 : บทสังเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ที่ชี ้ให้ เห็นบทบาทของเครื อข่ายคุณค่า
กับการแก้ ปัญหาความยากจน
บทที่ 6 : สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการดําเนินการ
6.2 ประโยชน์ที่ตวั นักวิจยั และทีมวิจยั ได้ รับ
6.3 ข้ อเสนอแนะ

ก
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 หมายเหตุ “เรื่ องการบริ หารและการจัดการสหกรณ์/องค์กรภาคประชาชนเชิงสร้ างสรรค์”
วิทยากรร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ รวม 5 คน
1. ดร.สุขมุ รัฎฐ์ สารี บตุ ร
2. ดร.อนงค์วชิ ญา สารี บตุ ร
3. นายวิฑรู ย์ แนวพานิช
4. นายยงยุทธ เหล่าพูลสุข
5. นายประภาจิต สว่างพัฒนา
 หมายเหตุ “เรื่ องการบริ หารจัดการหนี ้คัง่ ค้ างสหกรณ์”
วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ รวม 1 คน
1. นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์

ภาคผนวก

คูม่ ือเพื่อการศึกษา (จากผลลัพธ์ของกระบวนการจัดknowledge Management
โดยเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ)
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รายงานการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการ”
บทนํา
การดําเนินการโครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ”
ในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อหารู ปแบบและแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุม่ /
องค์กรภาคประชาชน ทัง้ ที่เป็ นสหกรณ์ จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน(สหกรณ์ ภาคประชาชน)
เพื่อให้ เกิดความเข้ มแข็งในระดับสมาชิก ระดับองค์กร และระดับเครื อข่าย โดยเน้ นการทํากิจกรรม
ร่ วมกันอย่างจริ งใจ เพื่อให้ เกิดความร่วมมือที่จะอํานวยประโยชน์ต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยัง่ ยืน
การดําเนินโครงการวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ จะดําเนินการภายใต้ กรอบแนวคิด
ของการเชื่อมโยงเครื อข่าย ซึง่ หมายถึง การสร้ างความร่ วมมือระหว่างกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน
ตังแต่
้ 2 กลุ่มขึ ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างร่ วมกัน
อย่างจริ งใจ เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดขึ ้น มีการใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน เสี่ยงภัยร่ วมกัน
และการได้ รั บ ประโยชน์ ร่ ว มกัน โดยการวิ จัย จะให้ ค วามสํ า คัญในการหนุน เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
เชื่อมโยงเครื อข่าย เป็ นไปตามความสมัครใจของกลุม่ /องค์กรภาคประชาชนอย่างแท้ จริง
ผังการดําเนินงานโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการ”

ส.ค. – ธ.ค. 48
กิจกรรมที่อยูใ่ น
ความสนใจ
วิเคราะห์ศกั ยภาพของ
แต่ละกลุ่มพื้นที่

ข้อมูลคนจนจดทะเบียน
ข้อมูลกายภาพของ
สมุทรปราการจังหวัด

แผนองค์การปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น

ประชุมชี้แจงโครงการ

แผนแก้ปัญหาความยากจน
ชักชวนผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนกลุ่ม/องค์กร
ภาคประชาชนเข้าร่ วมโครงการ

- สื บค้นข้อมูลจาก Internet
- จากสนง.สหกรณ์จว.สป.
- จากเทศบาลตําบล
- จากเอกสารของจว.สป.

การวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่
และร่ วมพิจารณาประเด็นที่
อยูใ่ นความสนใจ
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กระบวนการวิจัย แบ่งเป็ น 4 ขันตอน
้
ได้ แก่
1. การศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ / องค์กรภาคประชาชน และเชิญชวนผู้นํา
กลุม่ /องค์กรภาคประชาชนเข้ าร่วมโครงการ
2. การจัดเวทีประชุมเพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งแก่กลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
- ชี ้แจงกรอบแนวคิด ความสําคัญ ประโยชน์ของการสร้ างเครื อข่าย
- ร่วมกันวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
- กําหนดทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย
3. การจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ การหนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย
พันธมิตร การเสริ มองค์ความรู้เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดกับกลุม่ /องค์กรภาคประชาชน รวมถึงการ
จัดทําแผนกลยุทธ์
4. การติดตามผลการดําเนินงานการเชื่อมโยงเครื อข่าย
รวมถึงให้ ข้อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะ
1.1 ลักษณะกายภาพของจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการเป็ นจังหวัดที่อยูห่ ่างจากกรุงเทพมหานคร เพียง 29 กิโลเมตร มีความ
เจริ ญทางเศรษฐกิจดีมาก เป็ นแหล่งรวมอุตสาหกรรมที่สําคัญเกือบทุกประเภท โดยมีมลู ค่าสูง
เป็ นอันดับสองรองจากกรุ งเทพมหานคร มีพื ้นที่การเกษตรที่เหมาะสม อีกทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่ง ทัง้ ทางบก ทางเรื อ และทางอากาศอี ก ด้ ว ย นอกจากนัน้ ยัง เป็ นที่ ตัง้ ของ
สนามบินสุวรรณภูมิ และเป็ นหนึ่งในกลุ่มยุทธศาสตร์ 5 จังหวัด ที่เรี ยกว่า “เบญจบูรพาสุวรรณ
ภูมิ” อันประกอบด้ วยสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ ว จึงได้ รับ
มอบหมายหน้ าที่ที่สําคัญให้ เป็ นเจ้ าภาพจัดการด้ าน Logistics ให้ กบั ภาคอุตสาหกรรม จากความ
เจริ ญ เติ บ โตอย่ า งก้ าวกระโดดของจั ง หวัด สมุท รปราการ ส่ ง ผลให้ ผู้ ประกอบการ กลุ่ ม
อุตสาหกรรม กลุม่ อสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เข้ ามาลงทุนในพื ้นที่อย่างมาก ทําให้ จํานวน
ประชากรแฝงเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วเป็ นทวีคณ
ู ส่งผลกระทบให้ เกิดปั ญหาด้ านต่างๆ ตามมาอย่าง
มากมาย ส่ ง ผลให้ คุณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื น้ ที่ จัง หวัด สมุท รปราการตํ่ า กว่ า เกณฑ์
มาตราฐาน(จปฐ.) เกือบทุกตัวชี ้วัด อย่างไรก็ตามจังหวัดสมุทรปราการยังเป็ นเมืองหน้ าด่านทาง
ทะเลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในอดีต มีประเพณีที่น่าสนใจ มีประวัติศาสตร์ ที่ควรแก่การศึกษา
และเป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภาพ สามารถส่งภาษี แก่ภาครัฐได้ มากที่สดุ
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อักษรย่ อของจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ใช้อกั ษรย่อว่า “สป”

คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ
“ป้ อมยุทธนาวี พระเจดียก์ ลางนํ้า ฟาร์มจระเข้ใหม่ งามวิไล เมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณี รับบัว ครบถ้วนทัว่ อุตสาหกรรม”

ที่ตงั ้ และอาณาเขต
จังหวัดสมุทรปราการ ตังอยู
้ ร่ ิมฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ตอนปลายสุดของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
และเหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้ นรุ้งที่ 13 – 14 องศาเหนือ และเส้ นแวงที่ 100 – 101 องศา
ตะวันออก มีเนื ้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 627,557 ไร่ ตังอยู
้ ภ่ าค
กลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 29 กิโลเมตร มี
อาณาเขตติตอ่ กับจังหวัดใกล้ เคียง ดังนี ้
● ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร
● ทิศใต้
ติดต่อกับ
อ่าวไทย
● ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
● ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร
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ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่พื ้นที่เป็ นที่ราบลุม่ มีแม่นํ ้าเจ้ าพระยาไหลผ่านกลาง แยก
พื ้นที่ออกเป็ นด้ านตะวันตก และด้ านตะวันออกและมีลาํ คลองมากมาย
โดยทัว่ ไปแล้ วลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด สามารถแบ่งพื ้นที่ออกได้ เป็ น 3 ส่วนคือ
1. บริเวณแม่นํ ้าเจ้ าพระยาทังสองฝั
้
่ ง ซึง่ เป็ นที่ราบลุม่ ทังหมด
้
2. บริ เวณตอนใต้ ใกล้ ชายฝั่ งทะเล นํ ้าทะเลท่วมถึงและพื ้นดินจะเค็มจัดในฤดูแล้ ง
3. บริ เวณที่ราบกว้ างใหญ่ทางตอนเหนือและตะวันออก ซึง่ จะเป็ นที่ราบลุม่ ติดต่อกัน
ตลอดมีคลองชลประทานหลายแห่ง
หน่ วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็ น 5 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 50 ตําบล 398 หมูบ่ ้ าน 16
เทศบาล (1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง และ 13 เทศบาลตําบล) 33 องค์การบริ หารส่วน
ตําบล ดังนี ้
จํานวนองค์ การบริหารส่ วนตําบล/สภาตําบล/เทศบาลตําบล
อ.เมือง
สมุทรปราการ
อบต. 6 แห่ง
- แพรกษา
- บางด้ วน
- บางเมือง
- เทพารักษ์
- แพรกษาใหม่

อ.พระ
ประแดง
อบต. 6
แห่ง
- ทรงคนอง
- บาง
กระสอบ
- บางยอ
- บางนํ ้าผึ ้ง
- บางกะเจ้ า
- บางกอบัว

สภาตําบลไม่มี

สภาตําบลไม่
มี
อ.พระ
ประแดง

อ.เมือง
สมุทรปราการ

อ.บางพลี

อ.บางบ่อ

อ.พระสมุทร
เจดีย์
อบต. 4 แห่ง
อบต. 8 แห่ง อบต. 8
- บ้ านคลอง
- บางพลีใหญ่ แห่ง
- บางแก้ ว
- บางเพรี ยง สวน
- บางโฉลง - บ้ านระกาศ - ในคลองบาง
- คลองด่าน ปลากด
- ราชาเทวะ
- แหลมฟ้าผ่า
- หนองปรื อ - บางบ่อ
- บางพลีน้อย - นาเกลือ
- คลองนิยม
ยาตรา
- คลองสวน
- เปร็ง
สภาตําบลไม่ สภาตําบลไม่ สภาตําบลไม่มี
มี
มี
อ.บางพลี
อ.บางบ่อ
อ.พระสมุทร
เจดีย์

กิ่งอ.บางเสาธง
อบต. 3 แห่ง
- บางเสาธง
- ศีรษะจระเข้
น้ อย
- คีรษะจระเข้
ใหญ่

สภาตําบลไม่มี
กิ่งอ.บางเสาธร
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เทศบาล 6 แห่ง
- นครสมุทรปราการ
- ตําบลสําโรงเหนือ
- ตําบลบางปู
- ตําบลแพรกษา
- ตําบลด่านสําโรง
- ตําบลบางเมือง

เทศบาล 3
แห่ง
- เมืองพระ
ประแดง
- เมืองลัด
หลวง
- สําโรงใต้

เทศบาล 1
แห่ง
- ตําบลบาง
พลี

เทศบาล 3
แห่ง
- ตําบลบาง
บ่อ
- ตําบลคลอง
สวน
- ตําบลคลอง
ด่าน

เทศบาล 2
แห่ง
- ตําบลพระ
สมุทรเจดีย์
- ตําบลแหลม
ฟ้าผ่า

เทศบาล 1 แห่ง
- ตําบลบางเสา
ธง

ประชากร
จังหวัดสมุทรปราการ มีจํานวนประชากรมากเป็ นอันดับ 2 ของภาค รองจาก
กรุงเทพมหานคร ตังแต่
้ แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 5 เป็ นต้ นมา ที่ให้ จงั หวัดสมุทรปราการเป็ นจังหวัด
ที่รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานครทังในด้
้ านการผลิต คือ อุตสาหกรรม และการกระจาย
ตัวของประชากร ทําให้ สมุทรปราการมีประชากรย้ ายถิ่นจากที่อื่นเข้ ามาในจังหวัดเป็ นจํานวนมาก
ซึง่ ประชากรที่เคลื่อนย้ ายเข้ ามาในจังหวัดนี ้ มีทงที
ั ้ ่ย้ายและไม่ย้ายทะเบียนราษฎรเข้ ามาด้ วย ทํา
ให้ ประชากรที่อยูจ่ ริ งสูงกว่าจํานวนประชากรในทะเบียนราษฎร
ประชากร ณ เดือนมิถนุ ายน 2548 รวมทังสิ
้ ้น 1,058,117 คน ชาย 512,946
คน หญิง 544,171 คน โดยประชากรของจังหวัดสามารถแยกเป็ นรายอําเภอและเทศบาล ดังนี ้
อําเภอ/เทศบาล
รวมทัง้ สิน้
เมืองสมุทรปราการ
บางบ่อ
บางพลี
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย์
กิ่งอําเภอบางเสาธง
เทศบาลตําบลบางเสาธง
เทศบาลแหลมฟ้าผ่า

ชาย
513,946
42,122
34,563
71,925
18,917
32,965
17,082
7,627
6,936

หญิง
544,171
45,297
35,657
78,165
20,285
34,042
17,792
8,305
7,159

รวม
1,058,117
87,419
70,220
150,090
39,202
67,007
34,874
15,932
14,095

จํานวนบ้ าน
401,518
33,713
21,093
74,236
11,177
21,336
18,619
9,119
4,289

6

เทศบาลตําบลพระสมุทร
6,632
6,863
13,495
เจดีย์
เทศบาลตําบลบางพลี
3,550
3,739
7,289
เทศบาลตําบลบางบ่อ
2,537
2,599
5,136
เทศบาลตําบลคลองสวน
797
842
1,639
เทศบาลตําบลคลองด่าน
5,729
5,911
11,640
เทศบาลตําบลบางปู
54,177
56,374
110,551
เทศบาลตําบลแพรกษา
4,080
4,161
8,241
เทศบาลตําบลบางเมือง
45,137
49,635
94,772
เทศบาลตําบลด่านสําโรง
25,856
28,182
54,038
เทศบาลตําบลสําโรงใต้
39,251
41,304
80,555
เทศบางตําบลสําโรงเหนือ
16,053
17,466
33,519
เทศบาลเมืองลัดหลวง
36,107
38,602
74,709
เทศบาลเมืองพระประแดง
5,782
5,976
11,758
เทศบาลนครสมุทรปราการ
36,121
35,815
71,936
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ณ เดือน มิถนุ ายน
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ
สาขาการผลิต
ภาคเกษตรกรรม
1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่ าไม้
2. การประมง
นอกภาคเกษตรกรรม
3. การทําเหมืองแร่และเมืองหิน
4. อุตสาหกรรม
5. การไฟฟ้า ก๊ าซและการประปา
6. การก่อสร้ าง
7. การค้ าส่งและค้ างปลีก การซ่อมยานยนต์และ
ของใช้

5,083
1,777
1,343
396
2,466
42,591
3,782
35,590
18,482
30,854
14,621
34,327
2,104
14,520
2548

ปี 2545 (2002)

ปี 2546 (2003)

472
11,738

452
11,116

0
290,295
11,158
3,713
25,273

0
297,117
12,443
4,327
3,615
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8. โรงแรมและภัตตาคาร
9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้ า และการคมนาคม
10. ตัวกลางทางการเงิน
11. การบริการด้ านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การให้
เช่าและบริ การธุรกิจ
12. การบริหารราชการแผ่นดิน การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคม
13. การศึกษา
14. การบริการสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์
15. การบริการชุมชน สังคมและส่วนบุคคล
16. ลูกจ้ างในครัวเรื อนส่วนบุคคล
รวม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

6,982
8,453
5,130
3,710

6,590
9,554
5,749
3,938

1,485

1,575

2,495
2,577
1,974
517
375,973
327,296

2,606
2,619
1,963
542
387,205
336,452

การใช้ พนื ้ ที่และการถือครองที่ดนิ ทางการเกษตร
●
●
●
●
●

การใช้ พื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ
พื ้นที่ทงหมด
ั้
628,506 ไร่
เป็ นพื ้นที่เพื่อการเกษตร 238,526 ไร่ (37.95%)
พื ้นที่ป่าไม้ (ที่มีสภาพเป็ นป่ าชายเลน) 1,875 ไร่ (0.30%)
เป็ นพื ้นที่ ไม่ได้ จําแนก 388,105 ไร่ (61.75%)

การถือครองที่ดนิ ทางการเกษตร
เป็ นของเกษตรกรเอง 35,770 ไร่ (15%) ครัวเรื อนเกษตร 16,815 ครัวเรื อน
แรงงานภาคเกษตร 50,445 คน เป็ นพื ้นที่เช่าผู้อื่น 20,547 ไร่ (84.95%) และได้ ทําฟรี 200 ไร่
(0.08%)
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
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แหล่ งเงินทุนในท้ องถิ่น
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ มงุ่ พัฒนาชนบท เพื่อยกฐานะเศรษฐกิจของประชาชนให้ มี
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น
โดยส่งเสริมการใช้ แหล่งเงินทุนในท้ องถิ่น สําหรับการประกอบอาชีพ
พัฒนาการลงทุน การผลิตและการตลาด ตลอดจนการบริหารการจัดการเชิงธุรกิจในหมูบ่ ้ าน
โดยการรวมกลุม่ เพื่อช่วยเหลือกัน ซึง่ ได้ ดําเนินการในจังหวัดสมุทรปราการดังนี ้
1. จัดตังศู
้ นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 42 แห่ง มีเด็กเล็กที่เข้ ารับการอบรมเลี ้ยงดู 3,600 คน
และเด็กเล็กที่ได้ รับการพัฒนานอกศูนย์ 788 คน
2. จัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาตําบล และศูนย์เยาวชนตําบล 33 แห่ง สมาชิกนอกระบบ 1,700
คน ในระบบ 1,660 คน
3. จัดตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาสตรี ระดับต่าง ๆ รวม 352 คณะ 3,505 คน
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี จงั หวัด
1 คณะ 33 คน
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ
6 คณะ 169 คน
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล
33 คณะ 465 คน
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบ่ ้ าน
312 คณะ 2,808 คน
4. จัดให้ มีอาสาสมัคร โดยมีผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนอาสาพัฒนาชุมชน 1,248
คน และ อาสาพัฒนาชุมชน 66 คน
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ระดับการพัฒนาของหมูบ่ ้ าน จําแนกตามอําเภอปี 2548 จังหวัดสมุทรปราการ
จํานวน
หมู่บ้าน เร่ งรั ดพัฒนา
เร่ งรัดพัฒนา
เร่ งรัดพัฒนา
พืน้ ที่
ทัง้ หมด
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
อ.เมือง
0.00
1
3.03
32
33
96.96
0
0
0.00
12
17.64
82.35
อ.บางบ่อ
56
68
0
0.00
3
3.70
96.29
อ.บางพลี
78
81
0
0.00
6
9.09
90.90
อ.พระประแดง
60
66
0
0.00
3
9.09
90.90
อ.พระสมุทรเจดีย์
30
33
0
0.00
12
34.28
65.71
กิ่ง อ.บางเสาธง
23
35
316
0
0.00
37
11.70 279
88.29
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ดัชนีคุณภาพชีวิต (กชช. 2ค)
ปี 2548 จังหวัดสมุทรปราการจัดเก็บข้ อมูลพื ้นฐานระดับหมูบ่ ้ าน จํานวน 316
หมูบ่ ้ าน พบว่า เป็ นหมูบ่ ้ านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 จํานวน 279 หมูบ่ ้ าน (ร้ อยละ 88.29)
หมูบ่ ้ านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 จํานวน 37 หมูบ่ ้ าน (ร้ อยละ 11.70) และไม่มีหมูบ่ ้ านเร่งรัด
พัฒนาอันดับ 1
ความจําเป็ นพืน้ ฐาน
ผลการจัดเก็บข้ อมูลความจําเป็ นพื ้นฐาน (จปฐ.) ปี 2548 ซึง่ จัดเก็บข้ อมูลทุก
ครัวเรื อน ในพื ้นที่เขตชนบทจํานวน 63,722 ครัวเรื อน 324 หมูบ่ ้ าน 33 ตําบล 5 อําเภอ 1
กิ่งอําเภอ พบว่าคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสมุทรปราการ ตามเครื่ องชี ้วัด จปฐ. จํานวน 6
หมวด 37 ตัวชี ้วัด ในภาพรวมของจังหวัด ประชาชนไม่บรรลุเป้าหมาย จปฐ. จํานวน 26
ตัวชี ้วัด และบรรลุเป้าหมาย จปฐ. จํานวน 11 ตัวชี ้วัด
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องจั ง หวั ดสมุ ท รปราการ “เป็ นศูน ย์ ก ลาง Logistics
เพื่ อ การส่ง ออกสิน ค้ า
เกษตรกรรม และอุตสากรรม เป็ นเมืองอุตสาหกรรมของชาติ สะอาดน่าอยู่ และเป็ นแหล่งรองรับ
การขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ”
วิเคราะห์ ศักยภาพของจังหวัดสมุทรปราการ
(Strength) จุดแข็งที่โดดเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ จากการวิเคราะห์พบว่า
1. เป็ นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมที่สําคัญทังในและต่
้
างประเทศ
มีกลุม่ อุตสาหกรรมการ
ส่งออกที่มีศกั ยภาพ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ มีการวิจยั
พัฒนา (R&D) ซึง่ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ กบั เครื อข่ายอุตสาหกรรมทังขนาดกลาง
้
และขนาดย่อม (SMEs)
2. มีพื ้นที่ตดิ ต่อกับกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นตลาดใหญ่ที่มีกําลังซื ้อสูง มีความได้ เปรี ยบ
ทางด้ านเศรษฐกิจ การค้ า การลงทุน สามารถติดต่อและใช้ บริการจากสถาบันการเงินได้
สะดวก รวดเร็ว รวมทังอยู
้ ใ่ กล้ แหล่งศูนย์กลางข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ตัดสินใจของผู้ประกอบการ
3. มีเส้ นทางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงสูจ่ งั หวัดใกล้ เคียงและภูมิภาคอื่นๆของประเทศ
สะดวกในการเดินทางทังทางบก
้
และทางนํ ้า อาทิเช่น ถนนสายบางนา – ตราด ถนน
สุขมุ วิท ถนนมอเตอร์ เวย์ ที่เชื่อมถนนวงแหวนด้ านตะวันออก รวมทังสามารถใช้
้
แม่นํ ้า
เจ้ าพระยา เป็ นเส้ นทางขนส่งสินค้ าไปยังตลาดต่างประเทศได้ โดยสะดวก และที่สําคัญ
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เป็ นที่ตงของสนามบิ
ั้
นสุวรรณภูมิซงึ่ เป็ นสนามบินแห่งใหม่ที่ทนั สมัย มีแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
แม่นํ ้าบางปะกงไหลผ่าน และมีพื ้นที่ตดิ ฝั่ งทะเล ทําให้ เหมาะกับการทําประมงเพาะเลี ้ยง
สัตว์นํ ้า มีแหล่งนํ ้าลําคลองที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผัก และผลไม้
(Weakness) จุดอ่อนที่ต้องปรับเปลี่ยน ผลการวิเคราะห์พบว่า
1. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมที่เสื่อมโทรม ทังจากนํ
้
้าเสีย และกลิน่ จากโรงงาน
อุตสาหกรรม มลภาวะทางอากาศ การจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย และสิง่ ปฏิกลู จาก
โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน รวมทังมี
้ การทรุดตัวของดิน เนื่องจากมีการสูบนํ ้าบาดาล
มาใช้ เป็ นจํานวนมาก
โดยไม่แจ้ งย้ ายและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ านให้
2. มีประชากรแฝงที่อพยพเข้ ามาทํางาน
ถูกต้ องเป็ นจํานวนมาก ทําให้ จงั หวัดขาดรายได้ จากงบประมาณที่จดั สรรเพื่อการพัฒนา
พื ้นที่ตามจํานวนประชากร อีกทังก่
้ อให้ เกิดปั ญหาทางสังคมตามมาอย่างมากมาย
3. การประกาศใช้ กฎหมายผังเมืองรวม เป็ นอุปสรรคต่อการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
4. การขาดแคลนแรงงานฝี มือที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และการผลิตบุคลากรของ
สถาบันการศึกษายังไม่ตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
(Opportunity) โอกาสในการพัฒนาความเจริญก้ าวหน้ าให้ กบั จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
1. เป็ นที่ตงของสนามบิ
ั้
นสุวรรณภูมิ

ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศของภูมิภาค
จึงมีโอกาสพัฒนาเป็ นศูนย์กลางกระจายสินค้ าที่เชื่อมโยงทังทางถนน
้
รถไฟ ท่าเรือ และ
สนามบินสู่ อินโดจีนและตลาดโลก
2. นโยบายเปิ ดการค้ าเสรี ขององค์การการค้ าโลก และข้ อตกลงทวิภาคีของรัฐบาล ทําให้
ภาคอุตสาหกรรมมีโอกาสพัฒนา สามารถเข้ าถึงเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทําให้ สามารถลด
ต้ นทุน ซึง่ จะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้ าสูร่ ะดับสากลได้
3. กระแสนิยมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว และ
สามารถสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
4. กระแสนิยมบริ โภคสินค้ าปลอดสารพิษมากขึ ้น จึงมีโอกาสพัฒนาก้ าวเป็ นศูนย์กลางการ
ผลิตสินค้ าเกษตรแปรรูปที่มีมาตรฐานก้ าวสูต่ ลาดโลกได้
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(Threat) อุปสรรคที่ขดั ขวางการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ
1. ปั ญหาด้ านความสามารถในการแข่งขัน

และมาตรการกีดกันทางการค้ าที่ไม่ใช่ภาษี

(NTBs)
2. การขาดแคลนแรงงานฝี มือที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ปั ญหาแรงงานต่างด้ าว และผู้หลบหนี
เข้ าเมืองที่มีแนวโน้ มสูงมากขึ ้น ส่งผลกระทบต่อปั ญหาสังคมอย่างมาก
3. ขาดระบบการจัดการที่ดี
ทําให้ เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจโดยรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ของจังหวัด
จังหวัดสมุทรปราการได้ กําหนดยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื ้นที่ของจังหวัดไว้ รวม 6 ด้ าน
ดังต่อไปนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistics Center)
2.ศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเชื่อมโยง
(Industrial Cluster)
3.เป็ นแหล่งรองรับการขยายตัวทางอากาศ
4.รองรับยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุม่ จังหวัด

5.มีความสามารถแก้ ไขปั ญหาความยากจน
6.การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

เป้าประสงค์
1.1 เป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์
2.1เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่มีความต่อเนื่องและ
สามารถเชื่อมโยงต่อกันได้ (ด้ านรถยนต์ ชิ ้นส่วนยานยนต์
ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค สิง่ ทอ เครื่ องหนัง และอาหารแปรรูป)
3.1เป็ นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ
ทังทางด้
้
านพาณิชยกรรม ด้ านอุตสาหกรรม และการ
บริการอย่างครบวงจร
4.1 เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพเชิงนิเวศที่ใกล้ เมือง
หลวง (One day tour)
4.2 เป็ นแหล่งผลิตสมุนไพรและบริการด้ านการแพทย์
แผนไทย ที่ได้ รับการยอมรับ
5.1 ประชาชนรายได้ เพิ่ม และมีการกระจายรายได้ ที่ดี
รวมถึงมีความมัน่ คงในชีวิต และมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของ
ตนเอง
6.1 บ้ านเมืองสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีการจัดการ
สิง่ แวดล้ อมที่ดี
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1.2 ด้ านลักษณะกลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการ
1.2.1 ด้ านประเภทของกลุ่ม และองค์ กรภาคประชาชน
สหกรณ์ การรวมกลุ่มและแหล่ งเงินทุนในท้ องถิ่น
- สหกรณ์ภาคเกษตร 4 สหกรณ์ สมาชิก 5,948 คน สหกรณ์ภาคเกษตร ได้ แก่
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส.
สมุทรปราการ
- สหกรณ์นอกภาคเกษตร 81 สหกรณ์ สมาชิก 44,104 คน สหกรณ์นอกภาคเกษตร
ได้ แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์บริการ และร้ านสหกรณ์
ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ ปี 2547
จากการศึกษาข้ อมูลกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนของโครงการวิจัยในพื ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
สรุปได้ ดงั นี ้
- สหกรณ์ที่จดทะเบียน 127 แห่ง (ข้ อมูล มิ.ย. 49)
- กลุม่ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการที่จดทะเบียนคนจน 130 กลุม่
- กลุม่ อาชีพที่สงั กัดสหกรณ์มีจํานวน 42 กลุม่
- กลุม่ อาชีพที่มิได้ สงั กัดสหกรณ์มีจํานวน 12 กลุม่
- กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่มิได้ จดทะเบียน มีอยู่เป็ นจํานวนมาก กระจายครอบคลุมทุก
พื ้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ (ไม่สามารถรวบรวมเป็ นตัวเลขได้ )
สรุ ปจํานวนและประเภทสหกรณ์ ในจังหวัดสมุทรปราการแบ่ งออกเป็ นดังต่ อไปนี ้
ั้
127 สหกรณ์
กลุม่ สหกรณ์ที่จดทะเบียนในจังหวัดสมุทรปราการมีทงหมด
ที่
ประเภทสหกรณ์
ข้ อมูล ธ.ค. 2548 (แห่ง) ข้ อมูล มิ.ย. 2549 (แห่ง)
1 สหกรณ์การเกษตร
5
4
2 สหกรณ์ประมง
2
1
3 ร้ านค้ าสหกรณ์
5
3
4 สหกรณ์บริ การ
12
17
5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
5
20
6 สหกรณ์ออมทรัพย์
81
81
7 สหกรณ์นิคม
5
1
รวม
115
120
สรุ ปรายละเอียดของกลุ่มสหกรณ์ ภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ
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จังหวัดสมุทรปราการมีกลุม่ อาชีพที่สงั กัดสหกรณ์รวมทังสิ
้ ้น 42 กลุม่ โดยแต่ละกลุม่ ได้ รับ
เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริ มสหกรณ์ เพื่อใช้ ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ อาทิเช่น การ
ั ฑ์ ในจํานวนนี ้บางกลุม่ ได้ รับการพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีคณ
ุ ภาพ และการพัฒนาบรรจุภณ
จนเป็ นที่พอใจของสมาชิกในระดับหนึง่ แต่บางกลุม่ ยังต้ องได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มสตรีอาชีพที่สังกัดสหกรณ์ มีทงั ้ สิน้ 42 แห่ ง ประกอบด้ วย
1. กลุม่ สตรี ที่สงั กัดสหกรณ์การเกษตรบางพลี จํากัด
2. กลุม่ สตรี ที่สงั กัดสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จํากัด
3. กลุม่ สตรี ที่สงั กัดสหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนนาคพิรุณ จํากัด
4. กลุม่ สตรี ที่สงั กัดสหกรณ์เคหสถานชุมชนแสนสุข จํากัด
5. กลุม่ สตรี ที่สงั กัดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชลเทพ – นิลบุ ล จํากัด
6. กลุม่ สตรี ที่สงั กัดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสําโรงเหนือ จํากัด
รวม
=

=
23
=
8
=
5
=
1
=
1
=
4
42 แห่ ง

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

หมายเหตุ : รายชื่อกลุ่มอาชีพที่สงั กัดสหกรณ์ ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ อยู่ในภาคผนวก
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1.2.2 บทบาทและภารกิจของกลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชน ในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการ ก่ อน
เริ่มเข้ าโครงการ
สหกรณ์ ทจ่ี ดทะเบียน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในเชิงธุรกิจยังอยูใ่ นขอบเขตที่จํากัด กล่าวคือ
สหกรณ์การเกษตร มีการดําเนินภารกิจเพื่อให้ บริการแก่สมาชิกในด้ านธุรกิจซื ้อ ธุรกิจขาย และธุรกิจ
สินเชื่อเป็ นหลัก ไม่มีบริการด้ านการส่งเสริมการเกษตร เพื่อต่อยอดการพัฒนาแก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ จัดเป็ นสหกรณ์ที่มีปริมาณสูงสุดในจังหวัดสมุทรปราการ คิดเป็ น.66.% ของ
สหกรณ์ทงหมด
ั้
ซึง่ ยังคงดําเนินภารกิจในการส่งเสริมการออม การให้ ก้ ู ส่วนด้ านการจัดสวัสดิการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกอย่างครบวงจร ยังไม่มีพฒ
ั นาการในด้ านนี ้
สหกรณ์ร้านค้ า
ส่วนใหญ่เป็ นสหกรณ์ร้านค้ าแบบปิ ด ที่เปิ ดรับสมาชิกเฉพาะที่สงั กัดในหน่วยงาน
เช่น สหกรณ์ร้านค้ าในสถานศึกษา และสหกรณ์ร้านค้ าในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็ นต้ น
เป็ นสหกรณ์ที่ให้ บริ การตามความต้ องการของสมาชิก ซึง่ ประกอบด้ วยสหกรณ์
สหกรณ์บริ การ
แท็กซี่ สหกรณ์เคหสถาน ซึง่ ก่อนเข้ าร่วมโครงการวิจยั กลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชนนางนวล กลุม่ ออมทรัพย์
ลําพู กลุม่ ออมทรัพย์คลองกันยา มีสมาชิกไม่มากนักที่สนใจมารวมตัวกัน เพื่อแก้ ไขปั ญหาด้ านที่อยู่
อาศัย ภายหลังได้ รับการหนุนเสริมจากหลายหน่วยงานทังภาครั
้
ฐ และเอกชน อาทิเช่น พอช. สกว.
CEO จังหวัด ประกอบด้ วยการไล่ที่เพื่อรองรับการเป็ นศูนย์Logistics ในเขตสุวรรณภูมิ ประชาชนใน
ชุมชนต่างประสบปั ญหาความเดือดร้ อน จึงได้ รวมตัวกันเป็ นพลังที่เข้ มแข็งขึ ้น โดยในปั จจุบนั สามารถ
จัดตังเป็
้ นสหกรณ์บริ การ และจดทะเบียนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
กลุ่มสหกรณ์ ภาคประชาชน (ที่มไิ ด้ จดทะเบียน) เป็ นการรวมตัวของกลุม่ คนในชุมชน ที่ประสบ
ปั ญหาคล้ ายๆกัน อาทิเช่นปั ญหาด้ านที่อยูอ่ าศัย ปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อม จากการศึกษาในพื ้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการ พบว่าผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่มาเข้ าร่วมโครงการวิจยั ในครัง้ นี ้ มี
ความพยายามที่จะรวมตัวกัน เพื่อสร้ างอํานาจต่อรองในการผลักดันปั ญหาของชุมชนไปสูป่ ั ญหาเชิง
นโยบายของจังหวัด ซึง่ จะช่วยให้ การแก้ ไขปั ญหาของชุมชนมีความสําเร็จได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้กิจกรรม
ของกลุม่ ต่างๆจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของการรวมตัวกัน ตัวอย่างเช่น
การรวมตัวของกลุ่มอาชีพ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งในการประกอบอาชีพของตนเป็ น
สําคัญ ลักษณะการทํางานของกลุม่ ที่ผา่ นมาเป็ นแบบต่างคนต่างทํา หากจะมีการรวมกลุม่ เกิดขึ ้นก็
ต่อเมื่อหน่วยงานของรัฐเป็ นผู้สนับสนุนเท่านัน้ ดังเช่น การจัดงานแสดงสินค้ าประจําเดือนของจังหวัด
การส่งเสริ มงานอาชีพในกิจกรรมคาราวานแก้ จน เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ยังมีการรวมตัวเป็ นกลุม่ ตาม
ธรรมชาติในชื่อต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น
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- กลุม่ สัจจะออมทรัพย์ระดับตําบล
- กลุม่ พัฒนาความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย
- กลุม่ พัฒนาสิง่ แวดล้ อม
- กลุม่ วิทยุชมุ ชนเพื่อการประชาสัมพันธ์
- กลุม่ สหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย์/กองทุนหมูบ่ ้ าน/กองทุนเพื่อสังคม
- กลุม่ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสวัสดิการ
- กลุม่ รณรงค์การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของประชาธิปไตย
- กลุม่ เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
สถานการณ์ของกลุม่ ต่างๆเหล่านี ้ พลังของกลุม่ ค่อนข้ างอ่อนแอ และมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ทังนี
้ ้เนื่องจากสมาชิกของกลุม่ ต้ องเผชิญกับปั ญหาด้ านเศรษฐกิจตกตํ่า
สมาชิกกลุม่ ค่อนข้ างหลวม
และปั ญหาด้ านการจราจรติดขัดมาก จึงส่งผลให้ โอกาสเดินทางมาประชุมปรึกษาหารื อกันน้ อยลง แม้
จะมีการรวมตัวเป็ นกลุม่ เกิดขึ ้นก็ตาม แต่ความสัมพันธ์ฉนั ท์เพื่อนกลับเบาบางลง จึงส่งผลให้ กลุม่ ที่
เกิดขึ ้นตามธรรมชาติขาดความเข้ มแข็ง
1.3 Baseline Survey เกี่ยวกับเครือข่ ายพันธมิตรที่มีอยู่เดิมก่ อนเข้ าร่ วมโครงการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับเครื อข่ายพันธมิตรที่มีอยูเ่ ดิม (ก่อนปี 2548) ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ
พบว่ามีเครื อข่ายที่เกิดจากการสนับสนุนตามนโยบายของภาครัฐ และเอกชน รวมทังเครื
้ อข่ายที่เกิดขึ ้น
เองตามธรรมชาติ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดงั นี ้
1.3.1 เครื อข่ ายความร่ วมมือของสหกรณ์ ท่จี ดทะเบียนในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการ
สหกรณ์ที่จดทะเบียนในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการที่มีการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายอย่างเป็ น
ทางการนัน้ โดยส่วนใหญ่เป็ นเครื อข่ายในลักษณะเครื อข่ายจัดตังที
้ ่เกิดจากข้ อบังคับ กติกาและเงื่อนไข
ขององค์กรที่ระบุไว้ วา่ จะต้ องมีการรวมตัวกัน หรื อจากการแนะนําของหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น จาก
สหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ ดังเช่นเครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ เป็ นเครื อข่ายที่เกิดจากการ
รวมตัวของสหกรณ์ทกุ ประเภทในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ ภายใต้ การริ เริ่มของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่
มีจดุ มุง่ หมายให้ สหกรณ์มีการเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกัน โดยมีการแต่งตังคณะกรรมการฝ่
้
ายต่างๆ ขึ ้นมา
บริ หารงานและร่วมกันจัดทําระเบียบข้ อบังคับเพื่อให้ สมาชิกเครื อข่ายถือปฏิบตั ิ
บทบาทและภารกิจของเครือข่ ายที่มีอยู่เดิมของเครือข่ ายสหกรณ์ จงั หวัดสมุทรปราการ
1. การเชื่อมโยงธุรกิจด้ านการเงิน ด้ านผลผลิต และด้ านผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
2. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจําปี เช่น กิจกรรม walk rally การจัดงานวันสหกรณ์ เป็ นต้ น
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เครือข่ ายความร่ วมมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการที่จดทะเบียนในพืน้ ที่
จังหวัดสมุทรปราการ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการที่จดทะเบียนในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการที่มีการรวมตัวเป็ น
เครื อข่ายอย่างเป็ นทางการ โดยส่วนใหญ่เป็ นเครื อข่ายในลักษณะเครื อข่ายจัดตังที
้ ่เกิดจากข้ อบังคับ
กติกาและเงื่อนไขขององค์กรที่ระบุไว้ วา่ จะต้ องมีการรวมตัวกันหรื อเกิดจากการชี ้ชวนจากกรมส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
บทบาทและภารกิจของเครือข่ ายที่มีอยู่เดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ในอดีตไม่มีการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย แต่มีการรวมตัวกันในลักษณะของกลุ่ม และมีบทบาท
ในการเข้ าร่วมในโครงการต่างๆ ตามที่หน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ดําเนินการให้ อีกทังกลุ
้ ม่ วิสาหกิจชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการจะรอการช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ ทังในด้
้ านงบประมาณ ด้ านการฝึ กอบรม และ
ในด้ านเครื่ องมือการประกอบอาชีพ สําหรับโครงการในปี 2548 ที่กรมส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการได้ ดําเนินการจัดโครงการต่างๆให้ มีกลุม่ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการเข้ าร่วมใน
โครงการได้ แก่ โครงการส่งเสริ มศักยภาพของผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนชุมชน โครงการร่วมต้ าน
ยาเสพติดของเยาวชน เป็ นต้ น
กลุ่มสตรี อาชีพที่สังกัดสหกรณ์ กลุม่ สตรี อาชีพที่สงั กัดสหกรณ์จํานวน 42 แห่ง อยูภ่ ายใต้
สังกัดสหกรณ์การเกษตรบางพลี จํากัด และกลุม่ สตรี อาชีพที่มิได้ สงั กัดสหกรณ์อีก 12 แห่ง มีการรวมตัว
เป็ นเครื อข่ายในลักษณะเครื อข่ายตามธรรมชาติ โดยใช้ ชื่อว่า เครื อข่ายกลุม่ อาชีพจังหวัดสมุทรปราการ
แต่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครื อข่ายค่อนข้ างหลวม ทังนี
้ ้เนื่องจากปั ญหาด้ านเศรษฐกิจตกตํ่า
และปั ญหาด้ านการจราจรติดขัดมาก จึงส่งผลให้ โอกาสเดินทางมาประชุมปรึกษาหารื อกันน้ อยลง
1.3.3 บทบาทและภารกิจของกลุ่มอาชีพที่สังกัดสหกรณ์ ท่ มี ีอยู่เดิมในจังหวัดสมุทรปราการ
- กลุม่ อาชีพต่างๆ จะจัดสินค้ าของตนไปจําหน่าย ยังสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐ และเอกชน เป็ น
ผู้จดั การให้
- กลุม่ อาชีพต่างๆ จะเข้ ารับการฝึ กอบรม เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งในอาชีพ ตามที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ ้น
สําหรับการรวมกลุม่ เป็ นเครื อข่ายในอดีตยังไม่เกิดขึ ้น
สรุ ปรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชน
1. กลุม่ สหกรณ์ที่จดทะเบียนในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ
ส่วนใหญ่ผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรมีผลประกอบการอยูใ่ นเกณฑ์ดี
แต่หลายแห่งก็ประสบปั ญหาถึงขันต้
้ องปิ ด
กิจการ เนื่องจากมีภาระหนี ้คัง่ ค้ างสูง และบางแห่งมีปัญหาการทุจริ ตของฝ่ ายบริ หารจัดการ ซึง่ ส่งผล
ให้ การประกอบการเกิดภาวะขาดทุน
ขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีจํานวนมากที่สดุ ในพื ้นที่จงั หวัด
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สมุทรปราการ โดยส่วนรวมมีผลประกอบการดี เนื่องจากส่วนใหญ่สงั กัดอยูใ่ นสถานประกอบการ มี
ความเสีย่ งน้ อยในด้ านการกู้ยืม และจัดเป็ นสหกรณ์ประเภทเดียวที่มีศกั ยภาพสูง แต่ยงั ไม่เห็นภาพการ
รวมตัวเป็ นเครื อข่ายได้ สําเร็ จ
ในภาพรวมจัดว่าเป็ นกลุม่ ที่จะมี
2. กลุม่ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการที่จดทะเบียน
ศักยภาพอย่างมากในอนาคต เนื่องจากได้ รับความสนใจให้ การสนับสนุนอย่างมากจากหน่วยงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของจังหวัดสมุทรปราการในการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการมีเป้าหมายจะพัฒนากลุม่ วิสาหกิจชุมชนให้ มีศกั ยภาพและมีความพร้ อมใน
เชิงการแข่งขัน ได้ สง่ ผลให้ ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนในแต่ละชุมชนมีโอกาสเข้ าถึงองค์ความรู้ใน
ด้ านต่างๆได้ ทวั่ ถึงยิ่งขึ ้น แต่สงิ่ ที่ต้องทําควบคูก่ นั ไป ก็คอื การปรับเปลี่ยนแนวคิดของผู้นํากลุม่ /องค์กร
ภาคประชาชนชุมชนและสมาชิกชุมชนให้ ยดึ แนวคิดการพึ่งพิงตนเองเป็ นสําคัญ โดยไม่ต้องรอการ
ช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก แนวคิดนี ้หากสามารถปรับเปลี่ยนได้ สําเร็ จจะช่วยนําทางให้ ประชาชนใน
ชุมชนสามารถก้ าวพ้ นจากความยากจนได้ อย่างยัง่ ยืน
กลุม่ /องค์กรภาคประชาชนที่มิได้ จดทะเบียน ในภาพรวม มีผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนที่มีศกั ยภาพ
สูง มีบทบาทชัดเจนในการสร้ างเครื อข่าย แต่มีอปุ สรรคในด้ านเงินทุน และผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชนทํางานโดยไม่มีเงินเดือน ซึง่ ต้ องอาศัยการมีภาระใจสูง รวมถึงผู้นําต้ องมีความเสียสละต่อ
งานส่วนรวม อีกทังต้
้ องมีจิตสาธารณะสูง จึงจะทํางานได้ สําเร็ จ ดังนันการรวมตั
้
วเป็ นเครื อข่ายอย่าง
เข้ มแข็ง จึงยังเห็นภาพที่ไม่ชดั เจนนัก
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บทที่ 2 บทสังเคราะห์ ข้อมูลคนจน
แหล่ งข้ อมูลและวิธีการเก็บข้ อมูล
การรวบรวมข้ อมูลคนจนจดทะเบียนในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ รวม 5 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ ณ
มิถนุ ายน 2549 โดยสืบค้ นข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต พร้ อมทังได้
้ รับความร่วมมือจากสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ เทศบาลตําบล ทังนี
้ ้ทีมงาน
วิจยั ได้ นําข้ อมูลมาดําเนินการแยกแยะ จัดกลุม่ และประมวลผลได้ ข้อสรุปตามที่แสดงในข้ อ 2.2
ตารางวิเคราะห์ ข้อมูลคนจนจดทะเบียนในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ มิถุนายน 2549
รายการ
ประชากรในจังหวัด
ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวัด
- แบ่ งตามพืน้ ที่อาํ เภอ
- อําเภอเมือง
- อําเภอบางพลี
- อําเภอบางบ่ อ
- อําเภอพระสมุทรเจดีย์
- อําเภอพระประแดง
- กิ่งอําเภอบางเสาธง
- แบ่ งตามปั ญหาความยากจน
- ปั ญหาที่ดนิ ทํากิน (สย.1)
- ปั ญหาคนเร่ ร่อน (สย.2)
- ปั ญหาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย (สย.3)
- ปั ญหานร./นศ.มีรายได้ และอาชีพที่ไม่ เหมาะสม
- การถูกหลอกลวง
- หนีส้ ินภาคประชาชน
- ที่อยู่อาศัย
- ด้ านอื่นๆ

จํานวนคนจนจดทะเบียน

ค่ าร้ อยละ

107,919

100

44,436
16,122
11,473
8,976
13,752
10,160

41.18
14.94
10.63
8.32
12.74
9.41

4,665
25
44
2,487
790
54,304
41,470
21,134

4.32
0.02
0.04
2.30
0.73
50.32
38.43
19.58

19

รายการ
สมาชิกสหกรณ์
- สหกรณ์ จดทะเบียน
- สหกรณ์ ภาคประชาชน

จํานวนคนจนจดทะเบียน
6,040
-

สมาชิกสหกรณ์ ท่ เี ข้ าร่ วมเครือข่ ายของโครงการ
ไม่ สามารถรวบรวมข้ อมูล
- สหกรณ์ จดทะเบียน
9,276
- สหกรณ์ ภาคประชาชน
หมายเหตุ : การรวบรวมข้ อมูลคนจนจดทะเบียนของของ
สหกรณ์ภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ทําได้ โดยการ
แจ้ งข้ อมูลจากผู้นํากลุม่ ในแต่พื ้นที่ เนื่องจากไม่มีข้อมูล
สารสนเทศที่จดั ทําไว้ ในส่วนราชการ มีแต่ข้อมูลดิบที่กระจัด
กระจาย ซึง่ เกินความสามารถที่จะสืบค้ นได้

ค่ าร้ อยละ
5.60
8.57
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ข้ อมูลทะเบียนคนจน จากรายงานฉบับร่ าง ปี 2547 – มิ.ย. 2548
ผู้นําที่มาร่วมในโครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ” ในครัง้
นี ้ มีสมาชิกในสังกัดที่เข้ าร่วมจดทะเบียนคนจนในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ โดยประมาณ จํานวน
9,276 คน ทังนี
้ ้การวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้นํากลุม่ พัฒนาความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย ได้ เสนอให้ นําปั ญหา
คนยากจนที่ไม่มีที่อยูอ่ าศัยมาดําเนินงานก่อน
เพราะเป็ นปั ญหาเร่งด่วนของพื ้นที่จงั หวัด
้
สมุทรปราการ และเป็ นปั ญหาที่ผ้ นู ํากลุม่ ให้ ความสนใจถึง 52.35% ของปั ญหาทังหมด
แสดงข้ อมูลพืน้ ฐานจํานวนผู้จดทะเบียน
จังหวัดสมุทรปราการ
ที่

อําเภอ/เขต/เทศบาล

1

อําเภอเมืองสมุทรปราการ

2

จํานวนประชากรใน จํานวนผู้จด จํานวนครัวเรือนที่
อําเภอ(คน)
ทะเบียน(คน) จดทะเบียน
26,369

19,946

อําเภอบางบ่อ

9,311

7,139

3

อําเภอบางพลี

12,185

9,721

4

อําเภอพระประแดง

3,273

2,595

5

อําเภอพระสมุทรเจดีย์

5,586

4,233

6

กิ่งอําเภอบางเสาธง

5,796

4,728

7

เทศบาลตําบลแหลมฟ้าผ่า

1,596

1,339

8

เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์

132

120

9

เทศบาลตําบลบางเมือง

4,608

3,215

10 เทศบาลตําบลสําโรงใต้

4,002

3,235

11 เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ

1,042

732

12 เทศบาลเมืองลัดหลวง

3,882

3,119

13 เทศบาลเมืองพระประแดง

298

230

14 เทศบาลนครสมุทรปราการ

2,555

1,626

ร้ อยละของจํานวน
ประชากรในอําเภอ

END
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ตารางแสดงจํานวนประชาชนผู้มาจดทะเบียนของ จังหวัดสมุทรปราการ
(แบบ สย.ข้ อมูลพืน้ ฐานของประชาชนผู้ประสบปั ญหาสังคมและความยากจน ข้ อ 1)
ที่

จังหวัด

1

อําเภอเมืองสมุทรปราการ

2

ถิ่นที่อยูต่ รงกับที่จด
ทะเบียน(คน)

ถิ่นที่อยูไ่ ม่ตรงกับที่จด
ทะเบียน(คน)

รวม

4

6

10

อําเภอบางบ่อ

56

37

93

3

อําเภอบางพลี

108

2

110

4

อําเภอพระประแดง

50

61

111

5

อําเภอพระสมุทรเจดีย์

178

32

210

6

กิ่งอําเภอบางเสาธง

64

44

108

7

เทศบาลตําบลแหลมฟ้าผ่า

0

0

0

8

เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์

0

0

0

9

เทศบาลตําบลบางเมือง

6

0

6

10 เทศบาลตําบลสําโรงใต้

178

15

193

11 เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ

0

0

0

12 เทศบาลเมืองลัดหลวง

0

0

0

13 เทศบาลเมืองพระประแดง

0

0

0

14 เทศบาลนครสมุทรปราการ

26

0

26

670

197

867

รวม
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ตารางแสดงรายได้ / เดือน ของผู้จดทะเบียนคนจน
จังหวัดสมุทรปราการ
ที่

อําเภอ

น้ อยกว่า 500-1,000 1,001-2,000 2,001- 4,001
บาท
4,000 บาท บาท
500 บาท
บาท

รวม

อําเภอเมือง
สมุทรปราการ

6,648

254

816

4,301 14,350

26,369

2 อําเภอบางบ่อ

2,050

367

788

2,184 3,922

9,311

3 อําเภอบางพลี

1,385

90

360

2,052 8,298

12,185

369

51

174

657 2,022

3,273

5 อําเภอพระสมุทรเจดีย์

1,337

86

295

1,120 2,748

5,586

6 กิ่งอําเภอบางเสาธง

1,532

104

213

1,097 2,850

5,796

7

เทศบาลตําบลแหลม
ฟ้าผ่า

270

50

115

456

705

1,596

8

เทศบาลตําบลพระ
สมุทรเจดีย์

26

2

5

26

73

132

9 เทศบาลตําบลบางเมือง

1,225

54

166

742 2,421

4,608

1
เทศบาลตําบลสําโรงใต้
0

544

41

172

633 2,612

4,002

1 เทศบาลตําบลสําโรง
1 เหนือ

274

14

34

159

561

1,042

1
เทศบาลเมืองลัดหลวง
2

472

44

140

664 2,562

3,882

42

6

6

638

44

16,812

1,207

1

4 อําเภอพระประแดง

1 เทศบาลเมืองพระ
3 ประแดง
1 เทศบาลนคร
4 สมุทรปราการ
รวม

48

196

298

86

433 1,354

2,555

3,370

14,572 44,674

80,635
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ตารางแสดงจํานวนประชากรจําแนกตามปั ญหาของผู้ลงทะเบียน(แบบ สย.1-7)
ที่

ประเภทปั ญหา

1. ปั ญหาที่ดนิ ทํากิน {***แสดงแผนที่}

จํานวน (ปั ญหา) ร้ อยละ
32,587

24.49

166

0.12

2,946

2.21

24,053

18.07

5. ปั ญหาจากการถูกหลอกลวง {***แสดงแผนที่}

756

0.57

6. ปั ญหาหนี ้สินภาคประชาชน {***แสดงแผนที่}

40,987

30.80

7. ปั ญหาที่อยูอ่ าศัยของคนจน {***แสดงแผนที่}

17,258

12.97

8. ปั ญหาอื่น ๆ

14,326

10.77

133,079

100

2. ปั ญหาคนเร่ร่อน {***แสดงแผนที่}
3. ปั ญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย {***แสดงแผนที่}
4.

ปั ญหาการให้ ความช่วยเหลือนักเรี ยน/นักศึกษาให้ มีรายได้
จากอาชีพที่เหมาะสม {***แสดงแผนที่}

รวม
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ตารางแสดงอาชีพของประชาชนผู้มาลงทะเบียน
อาชีพ

ผู้มาลงทะเบียน (คน)

เกษตรกรรม

ร้ อยละ

31,547

42.49

ค้ าขาย

6,545

8.82

รับจ้ าง

24,160

32.54

872

1.17

ไม่มีอาชีพ

6,817

9.18

อาชีพอื่น ๆ

3,767

5.07

392

0.53

ข้ าราชการทหาร

9

0.01

ข้ าราชการตํารวจ

17

0.02

ข้ าราชการพลเรื อน

6

0.01

ข้ าราชการอื่น ๆ

22

0.03

ลูกจ้ าง

92

0.12

0

0.00

74,246

100

นักเรี ยน/นักศึกษา

กลุม่ อาชีพข้ าราชการ/ลูกจ้ าง
ข้ าราชการครู

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รวม

บทสรุ ป
จากการรวบรวมข้ อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ สามารถสรุป
ผลได้ วา่ จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรในพื ้นที่ จํานวน 1,058,117 คน มีคนจนจดทะเบียน จาก 5
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ ณ มิถนุ ายน 2549 รวม 107,919 คน ซึง่ อําเภอที่มีคนจนจดทะเบียนมากที่สดุ ได้ แก่
อําเภอเมือง มีประชากรรวม 87,419 คน แต่จดทะบียนคนจนถึง 44,436 คน คิดเป็ น 41.18%
รองลงมาได้ แก่ อําเภอบางพลี มีประชากรรวม 150,090 คน มีคนจนจดทะเบียนรวม 16,122 คน คิด
เป็ น 14.94% สําหรับสหกรณ์ที่จดทะเบียน มีคนจนจดทะเบียนจํานวน 6,040 คน คิดเป็ น 5.60 %
หากพิจารณาข้ อมูลดังกล่าว สามารถแบ่งปั ญหาตามความยากจนพบว่า ปั ญหาอันดับ 1 ได้ แก่
การมีหนี ้สินของภาคประชาชน โดยเฉพาะการเป็ นหนี ้นอกระบบ ถึง 54,304 คน คิดเป็ น 50.32%
อันดับ 2 ได้ แก่ปัญหาประชาชนขาดที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง จํานวน 41,470 คน คิดเป็ น 38.43%
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บทที่ 3 ขัน้ ตอนและกระบวนการสร้ างเครือข่ ายพันธมิตรแห่ งคุณค่ าของทีมวิจัยจังหวัด
สมุทรปราการ
ทีมวิจยั จังหวัดสมุทรปราการ มีขัน้ ตอนการดําเนินการดังนี ้
1. การศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ / องค์กรภาคประชาชน และเชิญ
ชวนผู้นําเข้ าร่วมโครงการ
2. การจัดเวทีประชุมเพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งแก่กลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
- ชี ้แจงกรอบแนวคิด ความสําคัญ ประโยชน์ของการสร้ างเครื อข่าย
- ร่วมกันวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
- กําหนดทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย
3. การจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การหนุนเสริ มการเชื่อมโยงเครื อข่าย
พันธมิตร การเสริมองค์ความรู้เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดกับกลุม่ /องค์กรภาคประชาชน รวมถึงการ
จัดทําแผนกลยุทธ์
4. การติดตามผลการดําเนินงานการเชื่อมโยงเครื อข่าย รวมถึงการให้ ข้อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะ โดยจะแสดงภาพรวมของการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในจังหวัดสมุทรปราการ
ดังรายละเอียดในภาพแสดงที่ 3.1
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ข้อมูลทุติยภูมิ

การพูดคุยทาง
โทรศัพท์

การเข้าพบปะกัน
กล่มผ้นาํ ในพื้นที่

-คัดเลือกเชิญชวนผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรภาค
ประชาชนเข้าร่ วมโครงการวิจยั
เริ่ มต้น

-การจัดเวทีเพือ่ สร้างความเข้าใจแก่ผนู้ าํ กลุ่ม/
องค์กรภาคประชาชน ในเรื่ อง
ความสําคัญและประโยชน์ของการเชื่อมโยง
เครื อข่าย
“กรอบแนวคิดและแนวทางการเชื่อมโยง
เครื อข่าย”

การสังเกตุการณ์
ในพื้นที่

เกิดการรวมตัวในลักษณะกลุ่มขึน้
1. กลุ่มเคหสถานพัฒนาความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย
2. กลุ่มพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
3. กลุ่มวิทยุชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์
4. กลุ่มสหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย์/กองทุน
หมู่บา้ น/กองทุนสังคม
5. กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านสวัสดิการ
6. กลุ่มรณรงค์การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตย
7. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

SWOT
Analysis

Open - Approach

การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่
- วิเคราะห์ ศกั ยภาพของกลุ่ม
- กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม

- มีปัญหาความขัดแย้งระดับ
บุคคลในกลุ่มผูน้ าํ

- จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อแก้ไขปั ญหาให้
สอดรับกับกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่
-- จัดเวทีประชุม/การหนุนเสริ มเพื่อหาแนวทาง
การเชื่อมโยงเครื อข่าย

ติดตามผลและ
การให้ขอ้ เสนอแนะ

เข้าพบผูบ้ ริ หารของจังหวัดสมุทรปราการ
-รับฟังคําแนะนําในการเชื่อมโยง
เครื อข่ายอย่างยัง่ ยืน

-ลงนามในพันธะสัญญา/
บันทึกข้อตกลงร่ วมกัน

-แต่งตั้งคณะกรรมการของ
แต่ละเครื อข่าย

-ทําความเข้าใจแก่สมาชิก
เครื อข่ายเกี่ยวกับรายละเอียด
ในพันธะสัญญา

ภาพที่ 3.1 แสดงภาพรวมของการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในจังหวัดสมุทรปราการ

เกิดเครือข่ ายขั้นต้ น 2 เครื อข่ายเครื อข่ายทางการเงิน
- เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจว.สป.
เกิดเครือข่ ายที่แท้ จริง 2 เครื อข่ายเครื อข่ายทางสังคม
- เครื อข่ายความร่ วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ
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แผนการดําเนินการของทีมวิจัยจังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม
1. ทีมงานวิจยั จังหวัดสมุทรปราการ
เข้าร่ วมประชุม สรุ ป/สังเคราะห์
บทเรี ยนจากชุดโครงการวิจยั 9
จังหวัด
2. การร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
สําหรับทีมวิจยั /ผูเ้ กี่ยวข้อง
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
ชี้แจงและทําความเข้าใจกับ
ทีมวิจยั /ผูเ้ กี่ยวข้องในเรื่ อง
เป้ าหมายและขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจยั
2.2 มอบหมายภารกิจแก่ทีมงาน
เพื่อดําเนินงาน “การ
เชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่ม/
องค์กรประชาชนในพื้นที่
จังหวัด”
3. การศึกษาสถานการณ์และบทบาท
การดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/
องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการ
3.1 ทีมงานวิจยั ทําการติดต่อ
ประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้อง
เพื่อนัดหมายวัน เวลา สถานที่
ในการเข้าศึกษาข้อมูลในพื้นที่
เขตจังหวัดสมุทรปราการ
3.2 ทีมงานวิจยั ทําการศึกษา
สถานการณ์ในพื้นที่เพื่อ
รวบรวมข้อมูล
3.3 วิเคราะห์ แยกแยะจัด
หมวดหมู่ สังเคราะห์ขอ้ มูล

ระยะเวลา
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค.
.
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4. การตรวจสอบข้อมูลคนจนจด
ทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่
จังหวัด
5. การจัดทําร่ างรายงาน
ความก้าวหน้า
5.1 สรุ ปผลข้อมูลจากการศึกษา
ในด้านต่างๆ และจัดทํา
รายงานความก้าวหน้า 4
เดือนแรก ซึ่ งประกอบด้วย
 รายงานการศึกษา
สถานการณ์ และบทบาท
การดําเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในพื้นที่จงั หวัด
 รายงานข้อมูลคนจนจด
ทะเบียนของสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในพื้นที่จงั หวัด
 ผลการประสานความ
ร่ วมมือกับองค์กร/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
4 เดือนแรก จํานวน 10
ชุด พร้อมไฟล์ขอ้ มูล
รวมถึงรายงานการ
เงินงวดที่ 1 โดยจะส่ ง
ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 48
6. จัดเตรี ยมกําหนดการเพื่อทําการ
จัดเวทีสร้างความเข้าใจแก่ผนู้ าํ
กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน เรื่ อง
ความสําคัญ ประโยชน์และกรอบ
ทิศทางการดําเนินงานเชื่อมโยง
เครื อข่ายพันธมิตร รวมถึงเรื่ อง
กระบวนการวิจยั ตลอดระยะเวลา
1 ปี
- โดยมีกาํ หนดการในการจัดเวที
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สร้างความเข้าใจดังนี้
ทุกสัปดาห์ที่ 2 จัดเวทีระดับ
จังหวัดโดยเชิญกลุ่ม/องค์กร/
สหกรณ์ที่สนใจเข้าร่ วมประชุม
หารื อเรื่ องการสร้างเครื อข่าย
พันธมิตร
ทุกสัปดาห์ที่ 2 จัดเวทีระดับ
อําเภอในทุกอําเภอเพื่อหาจุดร่ วม
ในการสร้างเครื อข่ายพันธมิตร
ทุกสัปดาห์ที่ 2 จัดเวทีระดับ
อําเภอในทุกอําเภอเพื่อหาจุดร่ วม
ในการสร้างเครื อข่ายพันธมิตร

















สัปดาห์ที่ 2 จัดเวทีเครื อข่าย
พันธมิตรตามความต้องการของ
กลุ่ม/องค์กร



7. การจัดทํากรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรภาค
ประชาชน
7.1 กรอบแนวคิดและการจัดทํา
ทิศทางการดําเนิ นงานของ
กลุ่ม/องค์กรประชาชนซึ่ ง
ประกอบด้วย
 วิสัยทัศน์ใน 3 ปี แห่ง
อนาคต Vision,
Mission, Action, Goal,
Strategy)
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7.2 สรุ ปแนวคิดและแนวทาง
รวมทั้งแผนกลยุทธ์ เพื่อ
ร่ วมกันสร้างและสาน
ความสําเร็ จตามแผน
การดําเนินงานที่จดั ทําขึ้น
8. การสนับสนุนการสร้างพันธมิตร/
การเชื่อมโยงเครื อข่ายในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ
8.1 ประสานงานกับสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ ม.
เกษตรศาสตร์ เพื่อขอ
สนับสนุน การสร้าง
พันธมิตร / การเชื่อมโยง
เครื อข่าย
8.2 นัดหมายกับทีมงาน : ทีม
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มก. เพื่อเข้าไปช่วยเสริ มองค์
ความรู ้ในพื้นที่จงั หวัด
8.3 จัดเวทีเสริ มองค์ความรู้แก่
ผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรภาค
ประชาชนในพื้นที่
9. การร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั
ทีมประสานงานกลาง
9.1 ทีมวิจยั เข้าร่ วมประชุมการ
ร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ทีม
ประสานงานกลาง
10. นําเสนอผลงานวิจยั
10.1 นําเสนอรายงานฉบับ
สมบูรณ์เพื่อแสดงผลงานวิจยั แก่
สกว.โดยรายงานประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
สรุ ปผลการประสานความ
ร่ วมมือกับองค์กร/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน 6 เดือนหลัง
สรุ ปผลการจัดเวทีสร้างความ
เข้าใจระหว่างผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร






























31
ภาคประชาชนกลุ่ม/องค์กร
พร้อมไฟล์ขอ้ มูลจํานวน 1 ชุด
และรายงานการเงิน
พร้อมทั้งผลงานฉบับสมบูรณ์
จํานวน 2 ชุด พร้อมรายงาน
การเงินส่ ง จํานวน 5 ชุด โดยจะ
จัดส่ งหลังจากได้รับแจ้งการ
ประเมินคุณภาพจากสถาบันไม่
เกิน 30 วัน
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ตารางแสดงแผนดําเนินการของทีมวิจยั จังหวัดสมุทรปราการในช่ วงเดือน สิงหาคม 2548 – ธันวาคม 2548
ลําดับ
ที่
1.

2.

กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์/กลุม่ องค์กร
ประชาชนในพื ้นที่ 36 จังหวัด
- รับฟั งการบรรยายและทํา workshop
- นําเสนอผลงานการทํา workshop

ระยะเวลา
วันที่
25 -27
ส.ค.48

เข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการสําหรับทีม 28 ส.ค. 48
วิจยั /ผู้เกี่ยวข้ อง
30 ส.ค. 48
วิธีการ
31 ส.ค. 48
- รับฟั งการชี ้แจง
- ซักถามข้ อสงสัย
- ทําความรู้จกั กับทีมงานวิจยั และ
ผู้เกี่ยวข้ อง

ช่วงเวลา
8.00 –
16.30 น.

8.30 –
16.00

สถานที่

จํานวนผู้เข้ าร่วม /
กลุม่ เป้าหมาย

จุดมุง่ หมาย

ผลงานที่เกิดขึ ้น

อาคาร 50 ปี กลุม่ เป้าหมาย
ม.เกษตรศาสตร์ ทีมงานวิจยั จาก 36
จังหวัด

เพื่อสร้ างความเข้ าใจถึงวิธีปฏิบตั ิ 1. ผู้เข้ าร่วมประชุม มีความรู้
ในโครงการวิจยั “การพัฒนา
และเข้ าใจถึงวิธีการ
ขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัด ดําเนินการวิจยั
2.ผู้เข้ าร่วมประชุมมีแนวทาง
เพื่อลงมือปฏิบตั ิในพื ้นที่ได้
ชัดเจนยิ่งขึ ้น

สมุทรปราการ

1. เพื่อชี ้แจงถึงแนวคิดและ
แนวทางปฏิบตั ิในการทําวิจยั ตาม
โครงการ “การพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ในพื ้นที่จว.สป.”
2.เพื่อสร้ างความรู้และความ
เข้ าใจในบทบาทภาระหน้ าที่ของ
ตนเองและสามารถจัด
ตารางเวลา เพื่อเข้ าปฏิบตั ิงาน
ในพื ้นที่ได้ ตามเวลากําหนด

จํานวน 12 คน
จํานวน 12 คน
จํานวน 15 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ทีมงานวิจยั และ
ทีมงานของภาครัฐที่
เกี่ยวข้ อง

1. ทีมงานวิจยั มีความเข้ าใจ
ในวิธีการปฏิบตั ิงานใน
ทิศทางเดียวกัน
2. สามารถกําหนด
ตารางเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการร่วมกันได้
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3.

4.

ศึกษาข้ อมูลในพื ้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการ
วิธีการ
- สํารวจข้ อมูลในพื ้นที่ตําบล/อําเภอ
ต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ
- รับฟั งข้ อคิดเห็นจากกลุม่ ผู้นํา/องค์กร
ภาคประชาชน
- ศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
- แยกแยะข้ อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล
- ประมวลผลข้ อมูล
จัดเวทีระดับจังหวัด
วิธีการ
- ชี ้แจงรายละเอียดของโครงการวิจยั
“การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ”
- รับฟั งความคิดเห็น
- แบ่งกลุม่ ในการประชุม
- ระดมความคิด
- นําเสนอผลการระดมความคิด

12 ก.ย. 48
15 ก.ย. 48

9.00 –
15.00 น.
9.00 –
15.00 น.

19 ก.ย. 48
22 ก.ย. 48

9.00-15.00
น.
9.00-15.00
น.

สถานพักฟื น้ บาง
ปู
ห้ องประชุมโพธิ์
ทองสําโรงเหนือ

จํานวน 45 คน
จํานวน60 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชนในตําบล
บางปูเก่า และใหม่
ตําบลบางพลี,
กิ่งอ.บางเสาธง, อ.
เมือง,
อ.พระประแดง, อ.
บางบ่อ

1. เพื่อทําความรู้จกั กับแกนนําใน
พื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลต่างๆ
ที่จําเป็ นต้ องรู้ เพื่อการดําเนินการ
วิ จัย รวมถึ ง ศึ ก ษาสภาพปั ญ หา
ข อ ง ส ห ก ร ณ์ / ก ลุ่ ม / อ ง ค์ ก ร
ประชาชนต่ า งๆในพื น้ ที่ จัง หวัด
สมุทรปราการ
3. เพื่อรวบรวมข้ อมูลท◌◌ี ่ จะ
นํามาวิเคราะห์/สังเคราะห์ในการ
จัดทําวิจยั ต่อไป

- ได้ รับการต้ อนรับที่ดีและได้
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ที่จะ
นําไปใช้ ในการศึกษาและ
ทํางานวิจยั

ห้ องประชุม 1
ศาลากลาง
จังหวัด
สมุทรปราการ

จํานวน67 คน
จํานวน 81 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่ และ
องค์กรภาค
ประชาชน รวมถึง
ตัวแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ

1. เพื่อชี ้แจงรายละเอียดของ
โครงการวิจยั
2.สร้ างความคุ้นเคยกับหน่วยงาน
ภาครัฐและผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่ องค์กรภาค
ประชาชน
3.เพื่อขออนุญาตเข้ าทํางานวิจยั
ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ

1. ได้ รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่ ายเป็ นอย่างดี ส่งผลให้ การ
ติดต่อขอข้ อมูลในด้ านต่างๆ
สะดวกขึ ้น
2. ผลพวงจากการจัดเวที
ระดับจังหวัด ทําให้ มีผ้ นู ํา
กลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
กลุม่ องค์กรภาคประชาชน
ในพื ้นที่ให้ ความสนใจเข้ า
ร่วมโครงการ

34
5.

จัดเวทีสร้ าง 25 ก.ย. 48
ความเข้ าใจใน 29 ก.ย. 48
ระดับอําเภอ 4 ต.ค. 48

9.0015.00 น.
9.00–
15.00น.
9.00–
15.00น.

- วัดอโศกา
ราม
- ห้ อง
ประชุม
ตํารวจนํ ้า
- ห้ อง
ประชุม
มูลนิธิ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

1. เพื่อชี ้แจงความสําคัญ
และประโยชน์ของการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
จํานวน 94 คน
2. เพื่อชี ้แจงกรอบแนวคิด
กลุม่ เป้าหมาย
และทิศทางการเชื่อมโยง
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค เครื อข่าย
ประชาชนกลุม่ และ 3. เพื่อรับฟั งความคิดเห็น
องค์กรภาค
จากผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชน
ประชาชนกลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชน
4. เพื่อหาจุดร่วมในการ
สร้ างเครื อข่ายพันธมิตร

จํานวน 77 คน
จํานวน 106 คน

1. ได้ รับความสนใจจากผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ และองค์กร
ภาคประชาชนมาก ซึง่ ได้ แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ดําเนินงาน
2. ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนที่มาร่วมประชุมได้ เสนอให้ ทกุ คนมอง
ภาพรวม โดยหยิบยกปั ญหาภายในชุมชนและยุทธศาสตร์ ของจังหวัด
สมุทรปราการ มาร่วมพิจารณาในการเชื่อมโยงเครื อข่าย ซึง่ จะทําให้ เกิด
การช่วยเหลือเกื ้อกูลต่อกันอย่างครบวงจร และพร้ อมใจกันจัดตังกลุ
้ ม่ ขึ ้น
รวม 7 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุม่ พัฒนาความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย
2. กลุม่ พัฒนาสิ่งแวดล้ อม
3. กลุม่ วิทยุชมุ ชนเพื่อการประชาสัมพันธ์
4. กลุม่ สหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย์/กองทุนหมูบ่ ้ าน/กองทุนสังคม
5. กลุม่ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสวัสดิการ
6. กลุม่ รณรงค์การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้ างความ
เข้ มแข็งของประชาธิปไตย
7. กลุม่ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
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6.

จัดเวทีประชุมระดับจังหวัด
เพื่อวิเคราะห์ ศักยภาพของกลุม่
SWOT Analysis
ปัจจัยภายใน
- จุดแข็ง
ของแต่ละกลุ่ม
- จุดอ่อน
ปัจจัยภายนอก
- โอกาส
- อุปสรรค แต่ละกลุ่ม
วิธีการ
- บรรยายหลักการ
- ระดมความคิด
- ประชุมภายในกลุม่
- อภิปรายรับฟั งความคิดเห็น
- ประมวล และสรุปผลในการประชุมแต่
ละครัง้

8 ต.ค.
48
11 ต.ค.
48
18 ต.ค.
48
26 ต.ค.
48
30 ต.ค.
48

9.00-15.00น.
9.00-15.00น.
9.00-15.00น.
9.00-15.00น.
9.00-15.00น.

ห้ องประชุม
มูลนิธิพฒ
ั นา
คุณภาพชีวิต

จํานวน 51 คน
จํานวน 93 คน
จํานวน 85 คน
จํานวน 35 คน
จํานวน 93 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่ และ
องค์กรภาค
ประชาชน

1.เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของแต่ละ
กลุม่ ว่ามีจดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ ้นในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
รวมถึงการหาแนวทางป้องกัน
ปั ญหาและอุปสรรคไว้ ลว่ งหน้ า

1.สามารถวิเคราะห์
ศักยภาพของกลุม่ ได้
สําเร็จ โดยรายละเอียด
จะนําเสนอในรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ตอ่ ไป
2. สามารถรวบรวม
ข้ อมูลได้ แต่ขาดความ
สมบูรณ์ เนื่องจากข้ อมูล
ส่วนใหญ่ที่ได้ รับเป็ น
ข้ อมูลดิบ ยังไม่มีการ
จัดทําเป็ นข้ อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
นําไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ทํา
ให้ ต้องใช้ เวลาในการ
รวบรวมข้ อเท็จจริงมา
ประกอบการวิเคราะห์
ใหม่
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7.

จัดเวทีระดับจังหวัด
- เพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพ
ของกลุม่ /องค์กรภาคประชาชนให้
เข้ มแข็งยิ่งขึ ้น

8 พ.ย. 48
15 พ.ย. 48
21 พ.ย. 48
3 ธ.ค. 48
8 ธ.ค. 48

9.00 – 15.00 น.
9.00 – 15.00 น.
9.00 – 15.00 น.
9.00 – 15.00 น.
9.00 – 15.00 น.

ห้ องประชุมศาลากลาง
จังหวัดสมุทรปราการ

จํานวน 81คน
จํานวน 87 คน
จํานวน 87 คน
จํานวน 13 คน
จํานวน 45 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่ และ
องค์กรภาค
ประชาชน

เพื่อหาแนวทางแก้ ไข
จุดอ่อนของแต่ละ
กลุม่ และหาทางเสริม
จุดแข็งของแต่ละ
กลุม่

1. ได้ แนวทางแก้ ไขจุดอ่อนและ
แนวทางเสริมจุดแข็งของทุกกลุม่ โดย
รายละเอียดจะนําเสนอในรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ตอ่ ไป
2. อุปสรรคที่พบในการหาแนว
ทางแก้ ไข พบว่า ผู้นํากลุม่ /องค์กร
ภาคประชาชนกลุม่ /องค์ภาค
ประชาชนมักหาทางออกด้ วยการโยน
ภาระในการแก้ ไขให้ แก่ภาครัฐ แทนที่
จะ พยายามใช้ แนวคิด “การพึง่ พิง
ตนเอง” เป็ นหลัก จึงต้ องใช้ เวลาใน
การชี ้แจง ทําความเข้ าใจค่อนข้ างมาก

แผนการดําเนินงาน (ระหว่ าง มกราคม 2549 – สิงหาคม 2549) ของทีมวิจัยจังหวัดสมุทรปราการ
วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ/วิธีการ

3 ม.ค. 49  จัดเวทีระดับจังหวัด
(9.00-15.00 วิธีการ
น.)
- เสริมองค์ความรู้ที่สอดรับกับปั ญหาของกลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
ในแต่ละพื ้นที่
- ทําความเข้ าใจแก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชน เพื่อลดปั ญหาความขัดแย้ ง โดยใช้ หลักการ “แสวงจุดร่วม
สงวนจุดต่าง”
ประชุมกลุม่ ย่อยเพื่อหาแนวทางประสานสัมพันธ์การทํางานของกลุม่
ต่อไป

สถานที่

กลุม่ เป้าหมาย

ห้ องประชุม 1
75 คน
ศาลา
กลุม่ เป้าหมาย
กลางจว.สป. ผู้นํากลุม่ /
องค์กรภาค
ประชาชน
จาก 4 อําเภอ
1 กิ่งอําเภอ

5 ม.ค. 49  จัดเวทีระดับจังหวัด
ห้ องประชุม
(9.00-15.00 เพื่อหาแนวทางสมานฉันท์ระหว่างผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ ตํารวจนํ ้า
น.)
วิธีการ
- ประชุมกลุม่ เพื่อหาทางทําความเข้ าใจต่อกัน โดยใช้ หลัก win : win
- ให้ ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ /องค์กรภาคประชาชนคํานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้
10 ม.ค. 49  จัดเวทีระดับตําบลในเขต กิ่งอ.บางเสาธง และอ.บางพลี
วัดบางตําหรุ
(9.00-15.00 วิธีการ
น.)
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวางกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย
พันธมิตร
- แบ่งกลุม่ เพื่อระดมสมอง
- สรุปผลและรายงานผล

48 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์
ภาคประชาชน
จาก 4 อําเภอ 1
กิ่งอําเภอ

ผลที่จะเกิดขึ ้น
- ในช่วงสิ ้นเดือนธ.ค. 48 ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน ติด
ภารกิจค่อนข้ างมาก เนื่องจากรับภาระหน้ าที่หลายด้ าน ทําให้
ทีมวิจยั ขาดความต่อเนื่องในการพบปะระหว่างกลุม่ ผู้นํากลุม่ /
องค์กรภาคประชาชน ทีมวิจยั ได้ ทราบข่าวว่ามีความขัดแย้ ง
ระหว่างกลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกันอยูบ่ อ่ ยครัง้ เนื่องจากไม่
ไว้ วางใจกันในเรื่ องผลประโยชน์ จึงขาดความจริงใจต่อกัน
และเมื่อมาเข้ าร่วมประชุมได้ นําปั ญหาส่วนตัวมาเกี่ยวพัน จึง
ส่งผลให้ เกิดบรรยากาศที่ไม่เอื ้ออํานวยต่อการประชุม
- ทีมวิจยั จึงได้ จดั เสริมความรู้เพื่อลดปั ญหาความขัดแย้ ง
ระหว่างกัน และสามารถคลี่คลายปั ญหาความขัดแย้ งได้
ได้ ข้อสรุปว่าผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ /องค์กรภาค
ประชาชนจําทํางานร่วมกันต่อไป แต่ขอให้ แยกจัดเวทีระหว่าง
สหกรณ์ที่จดทะเบียนกับผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนใน
ช่วงเวลาหนึง่ เพื่อหาความชัดเจนในการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ต่อไปในอนาคต

56 คน
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ /องค์กรภาคประชาชนมี
กลุม่ เป้าหมาย
ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย และจะ
ผู้นํากลุม่ /องค์กร
หาทางปรึกษาหารื อระหว่างกัน เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปต่อไป
ภาคประชาชน
จากกิ่งอ.บางเสา
ธง และอ.บาง
พลี

37
หมาย
เหตุ

38
24 ม.ค. 49  จัดเวทีระดับตําบลในเขต อ.บางบ่อ อ.เมือง และอ.พระสมุทรเจดีย์
(9.00-15.00 วิธีการ
น.)
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวางกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย
พันธมิตร
- แบ่งกลุม่ เพื่อระดมสมอง
- สรุปผลและรายงานผล

วัดอโศกา
ราม

7 ก.พ. 49
 จัดเวทีระดับจังหวัด
(9.00-15.00 น.) วิธีการ
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อข้ อสรุปเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครื อข่าย
พันธมิตร
- แบ่งกลุม่ เพื่อระดมสมอง
- สรุปผลและรายงานผล

ห้ องประชุม
ศาลากลาง
จังหวัด
สมุทรปราก
าร

14 ก.พ. 49  จัดเวทีระดับจังหวัดแก่กลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อจัดทําแผนแม่บท
(กําหนดวิสยั ทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายการดําเนินงานของเครื อข่าย)

จวนผู้วา่
จว.สป.

ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ /องค์กรภาค
กลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนมีความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค เชื่อมโยงเครื อข่าย และจะหาทางปรึกษาหารื อ
ประชาชนจากเขต อ.
ระหว่างกัน เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปต่อไป
41 คน

บางบ่อ อ.เมือง
และอ.พระสมุทรเจดีย์

153 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์ภาค
ประชาชน จาก 4
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ

57 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์ภาค
ประชาชน จาก 4
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ

ได้ ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่
แท้ จริง 1 เครื อข่าย ได้ แก่ เครื อข่ายทางสังคม

ได้ ข้อสรุปเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ ของเครื อข่ายทาง
สังคม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เครื อข่ ายทางสังคม
วิ สยั ทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่วมมือที่ยงั่ ยืน
โดยมุง่ เน้ นการมีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาของ
ชุมชน ตามยุทธศาสตร์ ของจังหวัดสมุทรปราการ
รวมถึงการขยายเครื อข่ายให้ ครอบคลุมในทุกพื ้นที่
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่
ประชาชนของชุมชนในทุกพื ้นที่

39
28 ก.พ. 49  จัดเวทีระดับจังหวัดแก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- ประชุมระดมความคิดเพื่อแต่งตังคณะกรรมการเครื
้
อข่ายทาง
สังคม
- ซักถาม ข้ อสงสัย
- แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
7 มี.ค. 49
 จัดเวทีระดับจังหวัด แก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับกลยุทธ์ การ
ขับเคลื่อนเครื อข่ายทางสังคม
- บรรยายความรู้เรื่ อง “กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเครื อข่ายทางสังคม”
- ชมสื่อวิดีทศั น์ เรื่ อง “การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเซมาอึลอุนดง
ของประเทศเกาหลี”
- ประชุมกลุม่ - สรุปผลและรายงานผล
14 มีค. 49
 จัดเวทีระดับจังหวัด แก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับ “หลักการ
คุณค่า ขบวนการสหกรณ์” แก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนกลุม่ /
องค์กรภาคประชาชนตามโครงการนําร่อง/บ้ านมัน่ คงชุมชนนางนวลร่วมพัฒนา
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนมีความรู้และ
เข้ าใจ หลักการ คุณค่า ขบวนการสหกรณ์และสามารถนําความรู้ไปสร้ างชุมชน
ดังกล่าว ให้ เรี ยนรู้และเติบโตบนวิถีทางสหกรณ์ได้ สําเร็จต่อไป
- ซักถามข้ อสงสัย

จวนผู้วา่
กทม.

จวนผู้วา่
กทม.

วัดตําหรุ

51 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์ภาค
ประชาชน จาก 4
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ

53 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์ภาค
ประชาชน จาก 4
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ

25 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ /องค์ภาค
ประชาชน ตาม
โครงการนําร่ อง บ้ าน
มัน่ คงชุมชนนางนวล
ร่วมพัฒนา

ได้ ข้อสรุปเกี่ยวกับ
1. คณะกรรมการเครื อข่ายทางสังคม ซึง่
ประกอบด้ วย “รายชื่อ 15 คน”
2. ร่วมลงนามในพันธะสัญญาข้ อตกลงร่วมกัน

ผู้เข้ าร่วมประชุม มีความรู้ และเข้ าใจ เกี่ยวกับ กล
ยุทธ์การขับเคลื่อนเครื อข่ายทางสังคม

ผู้เข้ าร่วมประชุม มีความรู้และความเข้ าใจ
“หลักการ คุณค่า ขบวนการสหกรณ์”

40
28 มี.ค. 49  จัดเวทีระดับตําบล แก่ผ้ นู ําและสมาชิกเครื อข่ายทางสังคม
(9.00-12.00 น.) วิธีการ
Pre-test ทดสอบความรู้เรื่ อง “หลักการ คุณค่า ขบวนการสหกรณ์”
Post-test ทดสอบความรู้เรื่ อง “หลักการ คุณค่า ขบวนการสหกรณ์”

วัดตําหรุ

4 เม.ย. 49  จัดเวทีระดับตําบล แก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
(9.00-16.00 น.) วิธีการ
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย แก่กลุม่
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
- ประชุมกลุม่ ย่อย

จวนผู้วา่

19 เม.ย. 49  จัดประชุมแก่ผ้ นู ําและสมาชิกเครื อข่ายทางสังคม
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- เพื่อหาข้ อตกลงร่วมกันในการเข้ าไปมีสว่ นร่วมทํากิจกรรมเพื่อสังคมตาม
โครงการ”ชมรมคนรักษ์ ชมุ ชนและสิง่ แวดล้ อม”
- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้ อม พื ้นที่ป่าชายเลนในจังหวัด
สมุทรปราการ
- เพื่อทําแนวกําแพงไม้ ลวก ป้องกันชายฝั่ งพังทลาย
-

วัดตําหรุ

125 คน

ผู้เข้ าร่วมประชุมมีความรู้เพิ่มขึ ้น

กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นําและสมาชิก
เครื อข่ายทางสังคม

44 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนจว.สป.

ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ นดั หมายผู้นํากลุม่ วิสาหกิจจาก
ตําบลต่างๆเพื่อจะปรึกษาหารื อถึงความเป็ นไปได้
ในการเชื่อมโยงเครื อข่าย

109 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นําและสมาชิก
เครื อข่ายทางสังคม

- คณะกรรมการมีมติเห็นชอบที่จะเข้ าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ”ชมรมคนรักษ์ ชมุ ชนและสิง่ แวดล้ อม”
- ได้ พื ้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ ้น
4 ไร่
- ได้ แนวกันนํ
้ ้ารอบชายฝั่ งทะเลเพิ่มขึ ้น ความยาว
6 กม.

41
25 เม.ย. 49  จัดเวทีระดับตําบล แก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน
(9.00-12.00 น.) วิธีการ
- บรรยายความรู้เรื่ องหลักการ คุณค่า ขบวนการสหกรณ์แก่
เพื่อขยายผลแก่ 3 ชุมชน ได้ แก่
* ชุมชนบ้ านไร่ สุเหร่า
* โครงการบ้ านมัน่ คงชุมชนคลองกันยา
* โครงการบ้ านมัน่ คงชุมชนราชาเทวะ
2 พ.ค. 49
 จัดเวทีระดับจังหวัด แก่กลุม่ สหกรณที่จดทะเบียน
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงาน
และเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
- บรรยายเหตุผลและความจําเป็ น รวมถึงประโยชน์ที่ต้องสร้ าง
เครื อข่ายพันธมิตรทางคุณค่าให้ เกิดขึ ้น
- ตอบข้ อซักถาม ข้ อข้ องใจ
- แบ่งกลุม่ ระดมความคิดเพื่อ “วางกรอบทิศทางการดําเนินงาน
เชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร”
9 พ.ค. 49
 จัดเวทีระดับจังหวัด แก่กลุม่ lสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อวางกรอบทิศทาง
(9.00-14.00 น.)
การดําเนินงานเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
วิธีการ
- บรรยายหลักการเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์
การขับเคลื่อนเครื อข่าย
- แบ่งกลุม่ เพื่อระดมแนวคิดและฝึ กปฏิบตั ิ

วัดตําหรุ

ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนใน 3 ชุมชน มี
กลุม่ เป้าหมาย
ความรู้และเข้ าใจ “หลักการ คุณค่า ขบวนการ
ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาค สหกรณ์ ”
115 คน

ประชาชน ตาม
โครงการนําร่ องบ้ าน
มัน่ คงชุมชนนางนวล
ร่ วมพัฒนา

- สหกรณ์ที่จดทะเบียนยังไม่สามารถสรุปผลการ
ห้ องประชุม
45 คน
เชื่อมโยงเครื อข่ายได้ เนื่องจากผู้นําสหกรณ์ที่จด
ศาลากลาง กลุม่ เป้าหมาย
ผู
้
น
ํ
า
กลุ
ม
่
สหกรณ์
ท
จ
่
ี
ด
ทะเบียนอ้ างว่าการเชื่อมโยงเครื อข่ายทางคุณค่า
1
ทะเบียน
ซึง่ เน้ นความร่วมมือระหว่างกันในระยะยาว
แนวโน้ มจะเกิดอุปสรรคได้ เพราะไม่สามารถลา
มาร่วมประชุมกันได้ บอ่ ยครัง้

จวนผู้วา่

- ผู้นําสหกรณ์ที่จดทะเบียนมีความรู้ และความ
กลุม่ เป้าหมาย
เข้ าใจ เกี่ยวกับการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ผู้นํากลุม่ สหกรณ์ที่จด เป้าหมาย และกลยุทธ์ การขับเคลื่อนเครื อข่ายทาง
ทะเบียน
คุณค่า
- แต่ยงั ไม่สามารถได้ ข้อสรุปของการเชื่อมโยง
เครื อข่ายระหว่างกันได้
41 คน

42
23 พ.ค. 49  จัดเวทีระดับจังหวัด แก่กลุม่ lสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อวางกรอบทิศทาง
(9.00-14.00 น.)
การดําเนินงานเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรทางคุณค่า (ต่อ)
วิธีการ
- เชิญผู้นําสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นมาถ่ายทอดประสบการณ์เรื่ องการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
- ซักถาม และไขข้ อข้ องใจ
3 มิ.ย. 49
 จัดเวทีระดับจังหวัด แก่กลุม่ lสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อวางกรอบทิศทาง
(9.00-14.00 น.)
ดําเนินงานเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรทางคุณค่า (ต่อ)
วิธีการ
- ประชุมกลุม่ เพื่อหาข้ อสรุปเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครื อข่าย

- ผู้นําสหกรณ์มีความรู้ และมีมมุ มองที่กว้ างขวาง
เกี่ยวกับวิธีการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรที่
ผู้นํากลุม่ สหกรณ์ที่จด ประสบความสําเร็จ

ห้ องประชุม
37 คน
กลุม่ เป้าหมาย
1
ทะเบียน

จวนผู้วา่
จว.สป.

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
กลุม่ เป้าหมาย
เกิดเครื อข่ายพันธมิตรขันต้
้ น ขึ ้น 1 เครื อข่าย ได้ แก่
ผู้นํากลุม่ สหกรณ์ที่จด เครื อข่ายทางการเงิน
41 คน

ทะเบียน

6 มิ.ย. 49
จัดเวทีระดับจังหวัด แก่ผ้ นู ํากลุม่ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- ประชุมกลุม่ เพื่อหาข้ อสรุปเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครื อข่าย

จวนผู้วา่
จว.สป.

13 มิ.ย. 49  จัดเวทีระดับจังหวัด แก่ผ้ นู ําเครื อข่ายทางการเงิน เพื่อวางกรอบทิศทางการ
(9.00-14.00 น.)
ดําเนินงานของเครื อข่ายพันธมิตร
วิธีการ
- ประชุมกลุม่ เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของเครื อข่ายและจัดทํา
แผนกลยุทธ์ (วิสยั ทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย / กลยุทธ์ และ
แผนงานการขับเคลื่อนเครื อข่าย)

จวนผู้วา่
จว.สป.

52 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นํากลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนจว.สป.

37 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นําเครื อข่ายทาง
การเงิน

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
เกิดเครื อข่ายพันธมิตรขันต้
้ น ขึ ้น 1 เครื อข่าย ได้ แก่
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
- สามารถกําหนดวิสยั ทัศน์ของเครื อข่ายทาง
การเงิน
วิสัยทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่วมมือที่ยงั่ ยืน
มุง่ เน้ นการเชื่อมโยงธุรกิจและเพิ่มคุณค่าทาง
การเงินรวมถึงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่สมาชิกเครื อข่าย

43
27 มิ.ย. 49  จัดเวทีระดับจังหวัด แก่ผ้ นู ําเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
(9.00-14.00 น.)
เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
วิธีการ
- ประชุมกลุม่ เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของเครื อข่ายและจัดทําแผนกลยุทธ์
(วิสยั ทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย / กลยุทธ์ และแผนงานการขับเคลื่อนเครื อข่าย)

ห้ องประชุม
41 คน
ศาลากลาง กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นําเครื อข่าย
1

4 ก.ค. 49
 จัดเวทีระดับจังหวัด แก่กลุม่ สหกรณ์ที่จดทะเบียน และสหกรณ์ภาคประชาชน จวนผู้วา่
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
จว.สป.
- ประชุมกลุม่ เพื่อหาแนวทางและความเป็ นไปได้ ในการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ระหว่างกัน
11 ก.ค. 49  จัดเวทีระดับจังหวัด แก่ผ้ นู ําเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
ห้ องประชุม
(9.00-14.00 น.)
1
เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
วิธีการ
- ประชุมกลุม่ และระดมความคิด เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของเครื อข่ายและ
จัดทําแผนกลยุทธ์ (วิสยั ทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย / กลยุทธ์ และแผนงานการ
ขับเคลื่อนเครื อข่าย)

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
- สามารถกําหนดวิสยั ทัศน์ของเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
วิสาหกิจ
วิ สยั ทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่วมมือที่ยงั่ ยืน
ชุมชนจว.สป.
มุง่ เน้ นการส่งเสริมอาชีพและการสร้ างงานให้ แก่
ประชาชนในชุมชน โดยยึดแนวคิดพึง่ พิงตนเองเป็ น
สําคัญ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการแก่ผ้ นู ําชุมชน
ได้ ข้อสรุปดังนี ้
61 คน
กลุม่ เป้าหมาย
เกิดเครื อข่ายพันธมิตรที่แท้ จริงขึ ้น 1 เครื อข่าย
ผู้นํากลุม่ สหกรณ์ที่จด ได้ แก่เครื อข่ายความร่ วมมือทางธุรกิจและ
ทะเบียน และสหกรณ์
วิทยาการ”
ภาคประชาชน

39 คน
กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นําเครื อข่ายความ
ร่วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
- สามารถกําหนดวิสยั ทัศน์ของเครื อข่ายความ
ร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
วิสัยทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่วมมือระหว่าง
เครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการและ
เครื อข่ายกลุม่ อาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ โดย
มุง่ เน้ นการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มทาง
ธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่สมาชิก
เครื อข่าย
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12 ก.ค. 49  จัดเวทีระดับจังหวัด ให้ แก่ผ้ นู ําทัง้ 3 เครื อข่าย ได้ แก่
(9.00-17.00 น.)
- เครื อข่ายทางการเงิน
- เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
- เครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
วิธีการ
 ประชุมกลุม่ และระดมความคิดพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ให้ เสร็จสมบูรณ์ ต่อจาก
การประชุมครัง้ ก่อน

13 ก.ค. 49  จัดเวทีประชุมระดับจังหวัด แก่ผ้ นู ําเครื อข่ายพันธมิตร รวม 4 เครื อข่าย
(9.00-14.00 น.) ได้ แก่
- เครื อข่ายทางการเงิน
- เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
- เครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
- เครื อข่ายทางสังคม
วิธีการ
- ผู้นําของแต่ละเครื อข่ายลงลายมือชื่อ ในบันทึกข้ อตกลงร่วม/พันธะสัญญา
ข้ อตกลงร่วมกันต่อผู้วา่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการและสื่อมวลชน
- ผู้นําของแต่ละเครื อข่ายรายงานรายละเอียดในพันธะสัญญาต่อหน้ าผู้วา่
ราชการจังหวัดสมุทรปราการ และสื่อมวลชนถ่ายภาพร่วมกันเป็ นที่ระลึก

91 คน
ห้ องประชุม
กลุม่ เป้าหมาย
1

ผู้นําทัง้ 3 เครื อข่าย
ได้ แก่
- เครื อข่ายทาง
การเงิน
- เครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ
- เครื อข่ายความ
ร่ วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ
187 คน
ห้ องประชุม
กลุม่ เป้าหมาย
1
ผู้นําเครื อข่าย
พันธมิตร รวม 4
เครื อข่าย
ได้ แก่ เครื อข่ายทาง
การเงิน
เครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ
เครื อข่ายความ
ร่ วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ เครื อข่าย
ทางสังคม

- สามารถจัดทําแผนกลยุทธ์สําเร็จทัง้ 3 เครื อข่าย

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
- ได้ พนั ธะสัญญาและข้ อตกลงร่วมกัน เพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ ให้ แก่เครื อข่ายทัง้ 4 เครื อข่าย
หมายเหตุ : สําหรับพันธะสัญญาลงนามร่วมกัน
ซึง่ ได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก
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21 ก.ค. 49  จัดการประชุมแก่ผ้ นู ําเครื อข่ายทัง้ 4
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
 เข้ าพบและปรึกษาหารื อกับผู้บริ หารจังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้วา่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ(ดร.สุขมุ รัฏฐ์ สาริบตุ ร)
- นายกเหล่ากาชาด (ดร.อนงค์วิชญา สาริ บตุ ร)
- สมาชิกวุฒิสภา (คุณจรูญ ยังประภากร)
 หัวหน้ าทีมวิจยั รายงานสรุปผลการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใน
พื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ
 นําคณะผู้นําเครื อข่ายทัง้ 4 เข้ าพบเพื่อขอคําแนะนําในการสร้ างความ
เข้ มแข็งของเครื อข่ายอย่างยัง่ ยืนต่อไป
31 ก.ค. 49  จัดเวทีประชุม แก่ผ้ นู ําเครื อข่ายทัง้ 4
(9.00-14.00 น.) วิธีการ
- เพื่อรับฟั งการบรรยาย เรื่ อง“ประสบการณ์ของผู้นําเครื อข่ายในชุมชน
จังหวัดหนองบัวลําภู” (ดร.อนงค์วิชญา สาริบตุ ร ให้ เกียรติเป็ น
วิทยากร)
15 ส.ค. 49  จัดประชุมกลุม่ ย่อยเพื่อติดตามผลตามพันธะสัญญา โดยเชิญผู้นําทัง้
(9.00-14.00 น.)
4 เครื อข่ายมาเข้ าร่วมประชุม
วิธีการ
- ผู้นําแต่ละเครื อข่ายรายงานความคืบหน้ า

ห้ อง
ประชุม
ฟาร์ ม
จระเข้

จวนผู้วา่

57 คน
กลุม่ เป้าหมาย

ผู้นําเครื อข่าย
ทัง้ 4

กลุม่ เป้าหมาย

ผู้นําเครื อข่าย
ทัง้ 4

จวนผู้วา่

- ได้ รับข้ อคิด และแนวทางการสร้ างความเข้ มแข็งของ
เครื อข่ายอย่างยัง่ ยืน

15 คน
กลุม่ เป้าหมาย

ผู้นําเครื อข่าย
ทัง้ 4

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
 ผู้นําเครื อข่ายได้ รับแนวคิดและประสบการณ์ในการ
สร้ างเครื อข่ายให้ สําเร็จ ในมุมมองที่กว้ างขวางยิ่งขึ ้น

ได้ ข้อสรุปดังนี ้
 ผู้นําเครื อข่ายทัง้ 4 ได้ จดั ประชุมแก่สมาชิกเครื อข่าย
เพื่อหาแนวทางประสานงานตามแผนงานแต่ละ
ด้ านไปบ้ างแล้ ว
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บทที่ 4 เครื อข่ ายที่เกิดขึน้
4.1 ข้ อสรุ ปจํานวน/รู ปแบบของเครื อข่ ายที่เป็ นผลงานของทีมวิจัย
จากการดําเนินงานของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการที่ผา่ นมา สามารถเชื่อมโยงเครื อข่าย
ได้ สําเร็ จ รวม 4 เครื อข่าย ได้ แก่
1.1 เครื อข่ายทางการเงิน
1.2 เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
1.3 เครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
1.4 เครื อข่ายทางสังคม
สําหรับรูปแบบของเครื อข่ายที่เป็ นผลงานของทีมวิจยั สามารถแสดงได้ ดงั ภาพที่ 4.1.1 – 4.1.4
ดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 4.1.1 แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ ายทางการเงิน
รับฝาก

สอ.โรงพยาบาล
สมุทรปราการ

รับฝาก
สอ.ม.หัวเฉี ยวเฉลิม
พระเกียรติ จก.

สอ.ไทยคลินิโปร จก.
รับฝาก

สอ.ตํารวจนํ้า
จก.

แม่ข่าย = สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนเอ็น เอช เค สปริ ง จํากัด

สอ.พนักงานในเครื อสหยูเนี่ยน
เขตบางปู จก.

รับฝาก
สอ.ไทยยาซากิและในเครื อข่าย จก.

รับฝาก
สอ.พัตราภรณ์ไทยการย้อม
จก.
รับฝาก

CEO

คําอธิบาย

รับฝาก

รับฝาก
สอ.สยามเคมีคอลอินดัสทรี จก.
สอ.ไทยเกรี ยง

ทีมงานวิจยั

รับฝาก

สกจ

นายกเหล่า
กาชาดจว.สป.

ความร่ วมมือระหว่างพันธมิตรหนุนเสริ ม = เพื่อเสริ มภูมิปัญญาแก่ผนู้ าํ เครื อข่าย โดยการให้บริ การทางการศึกษา และการหนุนเสริ มด้านทรัพยากรต่างๆ
ความร่ วมมือระหว่างเครื อข่าย = เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวติ ที่ดีแก่สมาชิก โดยการปรับปรุ งสวัสดิการของสหกรณ์อย่างครอบคลุม
พ◌ื◌่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริ หารจัดการธรกิจการเงินแก่ผน้ าํ เครื อข่าย โดยการให้บริ การทางการศึกษา
ความร่ วมมือระหว่างเครื อข่าย = เพื่อการลดต้นทุนในการดําเนินงาน โดยเป็ นศูนย์กลางในการระดมทุนเพื่อการรับฝากและขยายผลการเชื่อมโยงธุรกิจให้ครอบคลุม
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ภาพที่ 4.1.2 แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

วิสาหกิจชุมชนโพธิ์ทองโปรดักส์
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรี
บางปูใหม่

กลุ่มนาคพิรุณ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงเรี ยน
มนตเสรี บา้ นคุณย่า

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
แม่ข่าย = วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ช่อทิพย์

ศูนย์วทิ ยุชุมชนบางบ่อ
กลุ่มพัฒนาการแปรรู ปสิ นค้าเกษตร

ทีมงานวิจยั

คําอธิบาย

เทศมนตรี ตาํ บล
่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมอนฟักทอง

CEO

กรมส่ งเสริ ม
วิสาหกิจชุมชนจวสป.

สถาบันพัฒนาฝี มือ
แรงงานภาค 1

สถาบันฝึ ก
ิ ี ั ั

อบต.

ความร่ วมมือระหว่างพันธมิตรหนุนเสริ ม = เพื่อเสริ มภูมิปัญญาแก่ผนู้ าํ เครื อข่าย โดยการให้บริ การทางการศึกษา และการหนุนเสริ มด้านทรัพยากรต่างๆ
ความร่ วมมือระหว่างเครื อข่าย = เพื่อการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจ โดยเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมสิ นค้าเพื่อการจัดส่ งและจัดจําหน่าย
เพิ่มการสร้างงานและการเพิ่มรายได้ โดยการส่ งเสริ มอาชีพ
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ภาพที่ 4.1.3 แสดงการเชื่อมโยงเครื อข่ ายความร่ วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
สหกรณ์นิคม 1 แห่ง

กลุ่มสตรี สหกรณ์พฒั นา
อาชีพบางเสาธงนอก

กลุ่มสตรี ชลเทพ-นิลุบล

สหกรณ์การเกษตร 4 แห่ง
สหกรณ์ประมง 1 แห่ง

กลุ่มสตรี บา้ นหัวป่ า
กลุ่มเครื่ องหนังธรรมรงค์รักษ์

สหกรณ์ออมทรัพย์
81 แห่ง

เครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ
แม่ขา่ ย = สหกรณ์การเกษตรบางพลี จก.

กล่มสตรี สคน.สําโรงเหนือ

กล่มเกษตรรวมพลัง
เครื อข่ายกลุม่ อาชีพ จว.สป.
แม่ขา่ ย=กลุ่มสตรี สหกรณ์บางปู

กลุ่มสตรี สหกรณ์บางสําราญ

สหกรณ์ร้านค้า 3 แห่ง

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 20
แห่ง

สหกรณ์บริ การ 17 แห่ง

กล่มแม่บา้ นเกษตรค่สร้างค่สม

กลุ่มพัฒนาการแปร
รู ป

กล่มส่ งเสริ มอาชีพเทพารักษ์

ทีมงานวิจยั
คําอธิ บาย

CEO

สกจ.

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

กรมส่ งเสริ มวิสาหกิจ
ชุมชนจว.สป.

ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรหนุนเสริม = เพื่อเสริ มภูมิปัญญาแก่ผ้ นู ําเครื อข่าย โดยการให้ บริการทางการศึกษา และการหนุนเสริ มด้ านทรัพยากรต่างๆ
ความร่วมมือระหว่างเครื อข่าย
= เพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจด้ านการเงิน ด้ านการรับซื ้อผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกเครื อข่าย
เพื่อการจัดกิจกรรมประจําปี ระหว่างสมาชิกเครื อข่าย
ความร่วมมือระหว่างเครื อข่าย
= เพื่อการลดต้ นทุนในการดําเนินธุรกิจ โดยการเป็ นศูนย์กลางรวบรวมสินค้ า เพื่อการจัดส่งไปสูต่ ลาดกลาง
ความร่วมมือระหว่างเครื อข่าย
= เพื่อการเพิ่มรายได้ โดยการจัดหาตลาดถาวรทังภายในและต่
้
างประเทศ
เพื่อการให้ บริ การทางการศึกษาแก่ผ้ นู ําเครื อข่าย โดยการจัดทําคูม่ ือเพื่อการศึกษาผ่านกระบงนการจัดการความรู้
เพื่อการสร้ างโอกาสในการเข้ าถึงข้ อมูล ในการประกอบธุรกิจ โดยการจัดทําระบบข้ อมูลสารสนเทศให้ เป็ นหมวดหมู่
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ภาพที่ 4.1.4 แสดงการเชื่อมโยงเครื อข่ ายทางสังคม
แม่ขา่ ย = องค์กรการมีส่วนร่ วมของ
ภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ

เครื อข่ายเคหสถาน
พัฒนาความมัน่ คงใน
ที่อยูอ่ าศัย

เครื อข่ายพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม

-การทําบัญชีครัวเรื อน

• โครงการเผยแพร่ ความรู ้แก่ชุมชน

- ปลูกป่ าชายเลน

- ปั กรั้วไม้ลวกทําแนวกั้นชายฝั่ง - รับข้อมูลจากศูนย์เครื อข่ายทาง

สังคม เพื่อเผยทางสื่ อวิทยุชุมชน

- กําจัดมลภาวะทางนํ้า
- สร้างจิตสํานึกเพื่อร่ วมรักษา
สิ่ งแวดล้อมรอบที่อยูอ่ าศัย

คําอธิบาย

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม

-โครงการสุ ขภาพถ้วนหน้า

- สร้างวิทยากรท้องถิ่นเพื่อให้
ความรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของ
บัตรสุ ขภาพ
- สํารวจภาระหนี้ของคนจนจด
ทะเบียน

- ดูแล และประสานเพื่อการลด

- ขยายผลโครงการนําร่ อง บ้านมัน่ คงชุมชนราชาเทวะ
- บ้านมัน่ คงชุมชนคลองกันยา
- ชุมชนสุ เหร่ าบ้านไร่

พอช.

เครื อข่ายรณรงค์การมีส่วน
ร่ วมของภาคประชาชน
เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของประชาธิ ปไตย

เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านสวัสดิการ

• โครงการชุมชนคนรักคูคลอง

-โครงการนําร่ อง
(บ้านมัน่ คงชุมชนนางนวลร่ วมพัฒนา)
สร้างโอกาสทางการเรี ยนรู ้แก่สมาชิก
ให้สามารถเติบโตบนวิถีทางแห่งสหกรณ์
- การออมและการกูย้ ืม
-การจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์

เครื อข่ายวิทยุชุมชน
เพื่อการประชาสัมพันธ์

ภาระหนี้นอกระบบ

ทีมงานวิจยั จว.สป.

ศูนย์วิทยุชุมชน

สนง.สาธารณสุ ข

- โครงการเผยแพร่ ความรู ้เรื่ อง
ประชาธิ ปไตยแก่ชุมชน

- จัดอบรมความรู ้เรื่ องการมี
ส่ วนร่ วมของภาคประชาชน

- เข้าร่ วมเป็ นกรรมการกํากับ
และตรวจสอบ ณ หน่วย
เลือกตั้งทุกพื้นที่เขต
ในจว.สป.

องค์กรการมีส่วนร่ วม
ภาคประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ

สนง.คลังจังหวัด
สมุทรปราการ

ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรหนุนเสริ ม = เพื่อเสริมภูมิปัญญาแก่ผ้ นู ําเครื อข่าย โดยการให้ บริ การทางการศึกษา และการหนุนเสริ มด้ านทรัพยากรต่างๆ
ความร่วมมือระหว่างเครื อข่าย = เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาตามยุทธศสาตร์ ของจว.สป.
เพื่อการสร้ างโอกาสในการเข้ าถึงข้ อมูลให้ แก่ประชาชนในทุกชุมชน
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4.2. ประเด็นสําคัญของแต่ ละเครือข่ ายในรายงาน
 ความเป็ นมาของเครือข่ าย
การดําเนินงานของโครงการวิจยั ที่ผา่ นมา สามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายได้ 4 เครื อข่าย ซึง่ แต่ละ
เครื อข่ายมีความเป็ นมาดังต่อไปนี ้
1. ความเป็ นมาของเครือข่ ายทางการเงิน เครื อข่ายทางการเงิน เกิดขึ ้นจากการรวมตัวของผู้นํา
กลุม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมกับทีมวิจยั โดยได้ พิจารณาเห็นชอบที่จะเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรซึง่ กันและกันและมีการลง
นามในพันธะสัญญาความร่วมมือระหว่างกันไปแล้ ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 โดยมี
คณะกรรมการรวม 10 คนประกอบด้ วย
1. นายไพรัตน์
ยิ่งยงค์
1. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
2. นางสาววงจันทร์ โรจนพิทกั ษ์
3. นายธีรวงศ์
เหมวัน
4. นางสาวสุกญ
ั ญา บุญฤทธิ์
5. นางสาวทัศนีย์ เพี ้ยนสําอางค์
วงษ์ นรินทร์
6. นายเทวินทร์
7. นายตระกูล
ดวงทับทิม
8. นางดารี กลุ
เพิ่มพูล
9. นางสาวบุสดี
สะสิกลุ
เหตุผลในการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายการเงิ น
1. เป็ นสิง่ ที่นา่ ลอง และท้ าทายความสามารถ และเชื่อมัน่ ว่าน่าจะได้ รับประสบการณ์ใหม่
2. พิจารณาด้ วยเหตุและผลแล้ ว หากผู้นําทุกคนร่วมมือกันทํางานอย่างจริงจังผลลัพธ์ของการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายได้ อย่างยัง่ ยืนจะเกิดผลที่ดีและเป็ นประโยชน์ตอ่ สมาชิกของสหกรณ์
อย่างมาก
วิเคราะห์ ศักยภาพของเครื อข่ ายทางการเงิน
จุดแข็ง 1. เป็ นเครื อข่ายที่มีองค์กรรองรับ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
2. ผู้นําสหกรณ์มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และมีศกั ยภาพ
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จุดอ่อน 1. องค์กรมีกติกาและระเบียบปฏิบตั กิ ําหนดไว้ ชดั เจน แต่อาจส่งผลกระทบในด้ านเวลา
โอกาสลามีน้อย ซึง่ จะทําให้ การบริหารเครือข่ายไม่คล่องตัวเท่าที่ควร
2. การทํางานของเครื อข่ายไม่คล่องตัว เนื่องจาก คณะกรรมการไม่สามารถตัดสินใจได้
เบ็ดเสร็ จ ต้ องนํามติของคณะกรรมการเครื อข่ายไปรายงานคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ที่ต้นสังกัดให้ พจิ ารณาเห็นชอบเสียก่อน
CEO และสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ ให้ ความสนใจต่อการเชื่อมโยงเครื อข่าย
โอกาส
อุปสรรค ผู้นําเครื อข่ายหลายคน ฝั กใฝ่ กับการเมืองท้ องถิ่น จึงส่งผลให้ ความสนใจต่อการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายลดลง
2. ความเป็ นมาของเครือข่ ายความร่ วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
เครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ เกิดขึ ้นจากการรวมตัวของกลุม่ เครื อข่าย
สหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการกับเครื อข่ายกลุม่ สตรี อาชีพจังหวัดสมุทรปราการ
สําหรับเครื อข่ายสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการเป็ นเครื อข่ายในลักษณะจัดตัง้ ประธาน
ุ มงคลัตถ์ พุกะนัดด์ มีสมาชิก
กลุม่ เครื อข่ายสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการคนปั จจุบนั ได้ แก่คณ
เครื อข่าย 133 สหกรณ์ ประกอบไปด้ วยสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริการ สหกรณ์ประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และร้ านค้ าสหกรณ์
เครื อข่ายสหกรณ์ในจังหวัด
สมุทรปราการ มีกิจกรรมที่ทําผ่านมา ส่วนใหญ่จะครอบคลุม 2 ด้ าน ได้ แก่
1. การเชื่อมโยงธุรกิจในลักษณะการรับฝากระหว่างกันแบบจับคู่ รวมถึงการเชื่อมโยง
ธุรกิจด้ านการเงิน ด้ านผลผลิต และด้ านผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
2. การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจําปี เช่น การจัดงานวันสหกรณ์ การจัด Walk Rally
ระหว่างสหกรณ์
ส่วนข้ อมูลที่มาของเครื อข่ายกลุม่ อาชีพจังหวัดสมุทรปราการ(กลุม่ สหกรณ์ภาคประชาชน)
ประธานกลุม่ คือ คุณมะลิ เกิดแสง ปั จจุบนั มีสมาชิกในเครื อข่าย 30 กลุม่ โดยทุกกลุม่ ได้ รับเงิน
โดยอยูใ่ นสังกัดของสหกรณ์การเกษตรบางพลี
สนับสนุนด้ านเงินทุนจากกรมส่งเสริ มสหกรณ์
จํานวน 40,000 บาท แยกเป็ น 24,000 บาท เป็ นเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ส่วน
16,000 บาท ซึง่ เป็ นส่วนที่ต้องจ่ายคืนเป็ นเงินทุน เพื่อการซื ้อเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการ
ประกอบธุรกิจ
และผู้นําเครื อข่ายกลุม่ อาชีพจังหวัด
ผู้นําเครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ
สมุทรปราการได้ ร่วมปรึกษาหารื อกันในเวทีการประชุมทังระดั
้ บตําบลและระดับจังหวัดอยูบ่ อ่ ยครัง้
รวมถึงได้ มีโอกาสเข้ าอบรมความรู้ในหัวข้ อต่าง ๆ อาทิ เช่น บทบาทของผู้นําในการสร้ างความ
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เข้ มแข็งของเครื อข่าย บทบาทของผู้นําในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ตลอดจนมีโอกาสพบปะกัน
ในการประชุมกลุม่ ย่อยจนได้ ข้อสรุปว่า
จะรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ ซึง่ นับว่าเป็ นความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่แท้ จริ ง เพราะมีองค์กรทําหน้ าที่
้
อข่ายจากกลุม่ เครื อข่ายสหกรณ์ในจังหวัด
บริหารจัดการรองรับ มีการแต่งตังคณะกรรมการของเครื
สมุทรปราการจํานวน 15 คน คณะกรรมการของเครื อข่ายจากกลุม่ สตรี อาชีพสังกัดสหกรณ์
การเกษตรบางพลีจงั หวัดสมุทรปราการ (กลุม่ สหกรณ์ภาคประชาชน) จํานวน 18 คน รวม
คณะกรรมการทังสิ
้ ้น 32 คน
นอกจากนันคณะกรรมการเครื
้
อข่ายยังได้ ร่วมกันคิดและจัดทําแผนกลยุทธ์ของเครื อข่าย
ขึ ้น โดยได้ นําแผนบางส่วนไปปฏิบตั เิ พื่อให้ บริการแก่สมาชิกเครื อข่ายบ้ างแล้ ว
วิเคราะห์ ศักยภาพของเครือข่ ายความร่ วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
จุดแข็ง 1. ผู้นําของเครื อข่ายมีความสามารถสูง
2. ประธานของเครื อข่ายเป็ นที่ยอมรับของคนในแวดวงสหกรณ์
จุดอ่อน 1. ผู้นําของเครื อข่ายยังขาดความจริงใจต่อกัน ทําให้ การดําเนินงานที่ผา่ นมาล่าช้ า และ
ไม่คืบหน้ าเท่าที่ควร
โอกาส 1. CEO ให้ ความสนใจและพร้ อมจะให้ ความร่วมมือ
2. จังหวัดสมุทรปราการเป็ นเมืองที่มีเศรษฐกิจดี โอกาสในการขยายธุรกิจมีสงู อีกทังใน
้
อนาคตอันใกล้ ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิที่กําลังจะเปิ ดทําการในวันที่ 28 กรกฎาคม
2549 นี ้ จะช่วยเสริ มให้ ธุรกิจมีตลาดกว้ างขวางยิง่ ขึ ้น
อุปสรรค 1. การเมืองท้ องถิ่นมีอทิ ธิพลสูง ต่อการชี ้นํา ทําให้ ความคล่องตัวในการทํางานของ
เครื อข่ายน้ อยลง
3. ความเป็ นมาของเครื อข่ ายทางสังคม
ก่อนที่จะรวมตัวเป็ นเครื อข่ายทางสังคมนัน้ การทํางานของกลุม่ ภาคประชาชนในชุมชน
ต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการเป็ นไปในลักษณะต่างคนต่างทํา ขาดโอกาสในการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและการเรี ยนรู้ระหว่างกัน
ส่งผลให้ การแก้ ไขปั ญหาในแต่ละชุมชนบรรลุผลสําเร็จ
อย่างเป็ นรูปธรรมค่อนข้ างยาก เพราะขาดพลังในการผลักดันปั ญหาของแต่ละชุมชนไปสูป่ ั ญหา
เชิงนโยบายในระดับจังหวัด อีกทังการจั
้
ดสรรทรัพยากรสูท่ ้ องถิ่นในแต่ละชุมชนขาดความเป็ นธรรม
กระบวนการแก้ ปัญหามีความซํ ้าซ้ อนกันในหลายพื ้นที่เนื่องจากขาดระบบฐานข้ อมูลที่เป็ นจริง
การรวมตัวของกลุม่ ภาคประชาชน สามารถสรุปได้ เป็ น 2 ช่วง ดังนี ้
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การรวมตัวในช่ วงที่ 1 จากการที่ผ้ นู ํากลุม่ ภาคประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ได้ มีโอกาสมา
เข้ าร่วมในโครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ” ในช่วง 3
เดือน ได้ เรี ยนรู้ถึงความสําคัญและประโยชน์ รวมถึงวิธีการในการเชื่อมโยงเครื อข่ายทางคุณค่าจึง
เห็นพ้ องต้ องกันที่จะรวมตัวเป็ นกลุม่ ขึ ้นใหม่จากฐานกลุม่ เดิมซึง่ มีความอ่อนแอและขาดพลังในการ
ทํางาน โดยกลุม่ ดังกล่าวประกอบด้ วย
1. กลุม่ พัฒนาความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย
2. กลุม่ พัฒนาสิง่ แวดล้ อม
3. กลุม่ วิทยุชมุ ชนเพื่อการประชาสัมพันธ์
4. กลุม่ สหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย์/กองทุนหมูบ่ ้ าน/กองทุนเพื่อสังคม
5. กลุม่ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านสวัสดิการ
6. กลุม่ รณรงค์การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
เพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของ
ประชาธิปไตย
7. กลุม่ เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
ได้ ข้อสรุปดัง
เมื่อผู้นํากลุม่ ได้ รวมตัวกันแล้ วได้ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของแต่ละกลุม่
แสดงไว้ ในตารางแสดงศักยภาพของกลุม่ ภาคประชาชนในพืน้ที่เดิมของจังหวัดสมุทรปราการ ซึง่
ผู้นํากลุม่ และสมาชิกมีความเชื่อมัน่ ว่าการรวมตัวขึ ้นใหม่ในครัง้ นี ้ จะสามารถสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กบั กลุม่ ได้ ดีขึ ้น
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ตารางแสดงศักยภาพของกลุม่ ภาคประชาชนในพื ้นที่เดิมของจังหวัดสมุทรปราการ
ลําดับที่
กลุม่
1
กลุม่ พัฒนาความ
มัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย

2

จุดแข็ง
1.CEO ให้ ความสนใจต่อกลุม่ ที่
อยูอ่ าศัย
2.ผู้นําชุมชน มีความร่วมมือ
ร่วมใจในการทํางานดี

กลุม่ เศรษฐกิจชุมชน 1.มีศกั ยภาพในการผลิต
และวิสาหกิจชุมชน 2.มีการปั นผลรายได้ สสู่ มาชิก
3.เน้ นภูมิปัญญาของท้ องถิ่น
และการใช้ วตั ถุดิบท้ องที่เป็ น
หลัก

จุดอ่อน
1. ขาดข้ อมูลที่สมบูรณ์
2.ผู้นําชุมชนขาดพลังในการ
ต่อรอง เพื่อนําปั ญหาของ
ชุมชนผลักดันสูป่ ั ญหาเชิง
นโยบายในระดับจังหวัด
3.ผู้นําชุมชนมีความขัดแย้ ง
ต่อกัน และไม่ไว้ วางใจต่อ
กันในด้ านความโปร่งใส

โอกาส
1.รัฐบาลมอบหมายให้ อพช. และ
การเคหะฯ ร่วมกับแกนนํากลุม่
ภาคประชาชนในพื ้นที่ร่วม
ทํางานร่วมรับผิดชอบด้ านที่อยู่
อาศัย
2. ภาครัฐให้ การสนับสนุนงบ
ประมาณ และวิชาการเสริม
หนุน

1.ไม่มีตลาดในการจําหน่าย 1.การประสานกับเครื อข่ายฯ มี
สินค้ าที่ถาวร
โอกาสสูง
2.เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ 2. หากผู้นํามีความตังใจจริ
้
ง
ที่ผา่ นมาเน้ นการพึง่ พิง
มีโอกาสจะสร้ างความเข้ มแข็ง
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ให้ กบั กลุม่ วิสาหกิจชุมชนได้
3.ขาดเครื่ องมือที่ทนั สมัย
4.สถานที่เก็บสินค้ ามีน้อย
5.ขาดการประสัมพันธ์

อุปสรรค
1.จังหวัดไม่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รวมถึง
ข้ อมูลเกี่ยวกับประชาชนไร้ ที่
อยูแ่ ละข้ อมูลทะเบียนคนจน
ไม่ได้ แยกแยะเป็ นหมวดหมู่
ไว้ ทําให้ ยากต่อการ
ประสานงาน
2.การช่วยเหลือของรัฐบาลมี
เงื่อนไขยุง่ ยากมาก
1.ขาดการประสานเชิง
บูรณาการจากทุกหน่วยงาน
ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน

เป้าหมาย
ความสําเร็จภายในปี
25492552
1.มุง่ เน้ นการทํางานเชิงรุก
ในพื ้นที่เพื่อให้ ผ้ ดู ้ อยโอกาส
และผู้จดทะเบียนคนจนใ
สามารถมีบ้านมัน่ คงเป็ น
ของตนเอง

ความสําเร็จภายในปี 2548-2552
1.สามารถจัดหาและเช่า
สถานที่จําหน่ายสินค้ า
ชัว่ คราวได้ ภายในช่วง
4 เดือน ระหว่าง ต.ค. 49
2.สามารถหาสถานที่ใน
การจําหน่ายสินค้ าถาวร
้
างประเทศได้
ทังในและต่
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ลําดับ
กลุม่
ที่
3 กลุม่ วิทยุชมุ ชนเพื่อ
การประชาสัมพันธ์

4

กลุม่ พัฒนาชีวิตด้ าน
สวัสดิการ

จุดแข็ง
1.ได้ เข้ าร่วมทํางานกับโครงการ
วิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการ ทําให้ มีโอกาส
ได้ รับข้ อมูลข่าวสารด้ านชุมชน
2.ผู้นํามีความรู้ ความสามารถ

1.ผู้นํากลุม่ มีความสามารถให้
ความรู้แก่ประชาชนและ
สามารถประสานให้ ประชาชน
ได้ ใช้ สทิ ธิบตั ร 30 บาท

จุดอ่อน

โอกาส

1.ขาดข้ อมูลข่าวสาร ทําให้ เป็ น 1.มีโอกาสพัฒนาทีมงาน พัฒนา
อุปสรรคต่อการประสานงาน
ศัยภาพการเรี ยนรู้ด้าน
2.ขาดการประสานงานในทีม
สื่อมวลชน
3.ขาดศูนย์กลางการประสาน- 2.มีโอกาสนําเสนอข้ อมูลข่าวสาร
งาน
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้ า
ชุมชน ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์
3.มีโอกาสต่อยอดองค์ความรู้
ด้ านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
1.ขาดความสามารถในการ
1.เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายเพื่อทําให้
เข้ าใจระบบสวัสดิการ
รวมพลังผู้นําชุมชนที่มี
2.มีโอกาสจัดเวทีการเรี ยนรู้ ด้ าน
ความสามารถมาทํางาน
สวัสดิการ และระบบสุขภาพ
ร่วมเป็ นทีม
ในชุมชน
3. มีหน่วยงานท้ องถิ่นเสริมหนุน
หนุนให้ ความรู้ชมุ ชน

อุปสรรค

เป้าหมาย

1.การประสานสัมพันธ์ ความสําเร็จภายในปี 2548ระหว่างหน่วยงานรัฐยัง 2552
ไม่ดีนกั
1.สร้ างเครื อข่าย
ประชาสัมพันธ์อย่างครบ
วงจรในพื ้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการ

1.ขาดงบประมาณหนุน ความสําเร็จภายในปี 2548เสริม
2552
1.ต้ องการให้ ประชาชนใน
ชุมชนต่างๆในพื ้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ มี
หลักประกันสุขภาพ
2.เยาวชน/เด็ก/ชรา ได้ รับ
การดูแลอย่างเท่าเทียม
กัน
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ลําดับที่
กลุม่
5
กลุม่ กองทุน
สหกรณ์ออม
ทรัพย์/สหกรณ์
การเกษตร/
กองทุนเพื่อ
สังคม
6

กลุม่ พัฒนา
สิง่ แวดล้ อม

จุดแข็ง
1.มีความชัดเจนของ
โครงสร้ าง
องค์กรมีกฎกติกา ระเบียบ
ปฏิบตั ิที่ดี
2.ผู้นํามีความรู้
ความสามารถ
1.ผู้นํามีใจต่องานสังคม
2.เครื อข่ายภาคประชาชนมี
ความเข้ มแข็ง

จุดอ่อน
1.สมาชิกขาดความรู้และไม่
สนใจต่อกิจกรรมของสหกรณ์
ส่วนใหญ่สมาชิกต้ องการรู้วา่ จะ
ได้ รับเงินปั นผลเพียงใด
2.ขาดการติดตามผลการใช้ เงิน
กู้ยืม ว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ก้ ยู ืมหรื อไม่
1.ขาดความสามารถในการ
รวมพลังผู้นําชุมชนที่มี
ศักยภาพมาร่วมกันทํางาน

โอกาส
1.สามารถเชื่อมโยงเครื อข่าย
ระหว่างองค์กรสูอ่ งค์กรได้ ง่าย
2.มีทนุ ในการจัดการให้ ความรู้แก่
สมาชิก

อุปสรรค
1.พ.ร.บ.
2.นโยบายรัฐ
3.ระเบียบกองทุนหมูบ่ ้ าน
มีเงื่อนไขยุง่ ยาก

1.รัฐบาลให้ ความสําคัญด้ าน
สิง่ แวดล้ อม
2.มีหลายหน่วยงานทังภาครั
้
ฐ
และภาคเอกชนให้ ความสนใจ
และให้ ความร่วมมือด้ าน
สิง่ แวดล้ อมระบบนิเวศ

1.ขาดงบประมาณสนับสนุน
การฝึ กอบรมแก่ชมุ ชน
2.การเมืองท้ องถิ่นเข้ ามา
แทรกแซงการทํางานของกลุม่
3.ประชากรแฝงไมให้ ความ
ร่วมมือและไม่เข้ าใจ

เป้าหมาย
ความสําเร็จภายในปี 2549
1.ให้ การอบรมความรู้เรื่ อง
กองทุนหมูบ่ ้ านแก่
สมาชิก และเชื่อมประสาน
กับเครื อข่ายฯเพื่อให้ การกู้เงิน
เป็ นไปตามระเบียบอย่างชัดเจน
ความสําเร็จภายในปี 2549 –
2552
1.ผลักดันให้ มีคณะกรรมการ
ภาคประชาชนทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง
2.มีงบประมาณสนับสนุน
ช่วยเหลือ ผู้นําชุมชนในการ
ดําเนินงานและประสานงาน
3.สามารถพัฒนาและจัดระบบ
สิง่ แวดล้ อมในชุมชน
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ลําดับที่
กลุม่
จุดแข็ง
7
กลุม่ รณรงค์การ 1.มีสมาชิกครอบคลุมพื ้นที่
มีสว่ นร่วมของ
จังหวัดสมุทรปราการ
ภาคประชาชน 2.มีเครื อข่ายครอบคลุม
เพื่อเสริ มสร้ าง ระดับ
ความเข้ มแข็ง
ประเทศ
ของ
ประชาธิปไตย

จุดอ่อน
1.ผู้นําไม่มีเงินเดือนประจํา
2.ประชาชนยังไม่เข้ าใจด้ าน
การมีสว่ นร่วมของภาค
ประชาชน
3.ผู้นําขาดความรู้ด้าน
กฎหมาย
4.ประชาชนขาดจิตสํานึกใน
การมีสว่ นร่วม ขาดความ
สามัคคี

โอกาส
อุปสรรค
1.ขาดงบประมาณ
1.มีกฎหมายรองรับ
สนับสนุน
2.ทํางานตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ในการเผยแพร่
ประชาชน 2540
3.หน่วยงานรัฐยอมรับการทํางาน ประชาสัมพันธ์
ตามรัฐธรรมนูญ
4.มีโอกาสเป็ นศูนย์กลาง
ประสานงานในโครงการ
ยุทธศาสตร์ ภาคประชาชน
ตามนโยบายของรัฐ

เป้าหมาย
1.ต.ค.-ธ.ค. 48 อบรมผู้นํา
ให้ เป็ นวิทยากรเผยแพร่
ประชาธิปไตย
2.ต.ค.-ก.พ.49 เข้ าร่วมใน
โครงการส่งเสริมวิถี
ประชาธิปไตยในองค์กร
3.2549-2551 ประชาชนมี
ความเข้ าใจ รัฐธรรมนูญ
การมีสว่ นร่วมของภาค
ประชาชนมากขึ ้น
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การรวมตัวในช่ วงที่ 2 หลังจากที่มีการรวมตัวเป็ นกลุม่ ในลักษณะตามพื ้นที่ระยะหนึง่ ได้
เกิดปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างผู้นํากลุม่ /องค์ภาคประชาชนขึ ้น ทีมงานวิจยั ได้ ทําการแก้ ไขและ
คลี่คลายปั ญหา โดยจัดให้ มีการเสริมองค์ความรู้ที่สอดรับกับปั ญหา รวมถึงการใช้ หลักการ “แสวง
จุดร่วม สงวนจุดต่าง” จนสามารถคลีค่ ลายปั ญหาได้ ในระดับหนึง่ และผู้นํากลุม่ สามารถจับมือ
ทํางานกันได้ อย่างต่อเนื่อง จนมีมติเห็นชอบที่จะร่วมมือกันเป็ นพันธมิตรต่อกันในรูปแบบเครือข่ าย
ทางสังคมด้ วยเหตุผลดังนี ้
1. เครื อข่ายทางสังคมจะช่วยให้ เกิดพลังต่อรองและสร้ างความเข้ มแข็งในการผลักดัน
ปั ญหาของชุมชนสูป่ ั ญหาเชิงนโยบายของจังหวัดได้ ง่ายขึ ้น
2. เครื อข่ายทางสังคมจะเปิ ดโอกาสให้ เจตนารมณ์ของกลุม่ ที่ต้องการเข้ าไปมีสว่ นร่วมใน
การแก้ ไขปั ญหาของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการบรรลุผลสําเร็จเป็ นรูปธรรมชัดเจนขึ ้น
3.
เครื อข่ายทางสังคมจะเลือกการแก้ ไขปั ญหาของชุมชนต่างๆในจังหวัด
สมุทรปราการโดยมุง่ การทํางานที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัดสมุทรปราการ
ทังนี
้ ้
เครื อข่ายได้ พิจารณาเห็นว่าเป้าประสงค์ที่ 5, 6 ของจังหวัดสมุทรปราการเป็ นเป้าหมายหลักที่
เครื อข่ายจะนํามาขับเคลื่อน เนื่องจากสามารถแก้ ไขปั ญหาความยากจนและสามารถเพิม่ คุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่คนในชุมชนได้ ขดั เจน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เป้าประสงค์ที่ 5 ของจังหวัดสมุทรปราการ
จะทําให้ ประชาชนของจังหวัดสมุทรปราการมีการเพิม่ และกระจาย
รายได้ ที่ดี และมีความมัน่ คงในชีวิตและความมัน่ คงด้ านที่อยูอ่ าศัย
กลยุทธ์ที่ 5
1. เพิ่มและกระจายรายได้ สทู่ ้ องถิ่น เพื่อยกฐานะของผู้มีรายได้ ตํ่า
2. จัดหาจัดสรรให้ ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการสามารถมีที่
อยูท่ ี่ทํากินเป็ นของตนเอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
2. สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
3. สํานักงานพัฒนา (พอช.)
เป้าประสงค์ที่ 6 ของจังหวัดสมุทรปราการ
จะทําให้ จงั หวัดสมุทรปราการเป็ นจังหวัดที่บ้านเมืองสะอาดเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยมีการจัดการสิง่ แวดล้ อมที่ดี
กลยุทธ์ที่ 6 1. จัดการสิง่ แวดล้ อมให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ฟื น้ ฟูธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
นอกจากนันคณะกรรมการเครื
้
อข่ายทางสังคม ยังได้ นําข้ อมูลเกี่ยวกับความจําเป็ นพื ้นฐาน
(จปฐ.) มาร่วมพิจารณา พบว่าข้ อมูลเกี่ยวกับตัวชี ้วัดความจําเป็ นพื ้นฐาน โดยส่วนใหญ่ตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลายตัวชี ้วัด จึงเป็ นเหตุผลสนับสนุนที่สมควรหยิบยกเป้าประสงค์ที่ 5 และ 6 มา
เป็ นเป้าหมายสําคัญในการทํางานของเครื อข่ายทางสังคม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับตัวชี ้วัดความจําเป็ นพิ ้นฐาน (จปฐ.) ของประชาชนประจําปี 2548
ตัวชี ้วัดความจําเป็ นพื ้นฐาน
เป้าหมาย%
ผล
หญิงตังครรภ์
้
ได้ รับการดูแลก่อนคลอด
100
99.8 ไม่ผา่ น
แม่ที่คลอดลูกได้ รับทําคลอด/ดูแลหลังคลอด
100
99.0 ไม่ผา่ น
เด็กแรกเกิดมีนํ ้าหนักไม่ตํ่ากว่า 2,500 กรัม
100
99.9 ไม่ผา่ น
เด็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี ได้ รับวัคซีนครบ
100
99.9 ไม่ผา่ น
เด็กแรกเกิดได้ กินนมแม่อย่างน้ อย 4 เดือนแรก
90
97.2 ผ่าน
เด็ก 0 – 5 ปี กินอาหารเหมาะสม/เพียงพอ
100
100.0 ไม่ผา่ น
เด็ก 6 – 15 ปี ได้ กินอาหารถูกต้ องครบถ้ วน
100
100.0 ไม่ผา่ น
เด็ก 6 – 12 ปี รับวัคซีนป้องกันโรคครบ
100
100.0 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนได้ กินอาหารมีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน
90
91.9 ผ่าน
ครัวเรื อนมีความรู้การใช้ รับตรวจสุขภาพประจําปี
100
91.5 ไม่ผา่ น
คนอายุอายุ 35 ปี ขึ ้นไปได้ รับตรวจสุขภาพประจําปี
30
91.8 ผ่าน
ครัวเรื อนมีความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย
100
95.5 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีนํ ้าสะอาดดื่มและบริโภคพอตลอดปี
95
95.7 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีนํ ้าใช้ เพียงพอตลอดปี
95
95.5 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนจัดบ้ านเรื อน/บริเวณถูกสุขลักษณะ
95
93.5 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีถกู รบกวนจากมลพิษ
100
90.4 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีการป้องกันอุบตั ภิ ยั อย่างถูกวิธี
100
94.5 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
100
95.5 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีความอบอุน่
100
95.1 ไม่ผา่ น
เด็กอายุ 3 – 5 ปี รับบริ การตรี ยมความพร้ อม
100
99.6 ไม่ผา่ น
เด็กอายุ 6 – 15 ปี รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
100
99.9 ไม่ผา่ น
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

50
95.2 ผ่าน
เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ได้ เรี ยนต่อมัธยมปลาย
เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ได้ ฝึกอบรมด้ านอาชีพ
80
57.8 ไม่ผา่ น
คนอายุ 15 – 60 ปี เต็ม อ่านออก/เขียนไทยได้
100
99.9 ไม่ผา่ น
คนในครัวเรื อนได้ รับรู้ขา่ วสาร
100
92.9 ไม่ผา่ น
คนอายุ 18 – 60 ปี มีอาชีพและรายได้
80
95.7 ผ่าน
รายได้ เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 20,000 บาทต่อคน/ปี
70
100.0 ผ่าน
ครัวเรื อนมีการเก็บออมเงิน
60
87.3 ผ่าน
คนในครัวเรื อนไม่ตดิ สุรา
100
97.0 ไม่ผา่ น
คนในครัวเรื อนไม่สบู บุหรี่
50
91.9 ผ่าน
คนตังแต่
้ 6 ปี ขึ ้นไปปฏิบตั กิ ิจกรรมศาสนา
100
93.0 ไม่ผา่ น
คนสูงอายุได้ รับการดูแลเอาใจใส่
100
99.9 ไม่ผา่ น
คนพิการได้ รับการดูแลใจใส่
100
95.8 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีคนเป็ นสมาชิกกลุม่ ในหมูบ่ ้ าน/ตําบล
100
74.0 ไม่ผา่ น
ครัวเรื อนมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น
30
80.5 ผ่าน
ครัวเรื อนเข้ าร่วมกิจกรรมสาธารณะหมูบ่ ้ าน
100
84.4 ไม่ผา่ น
คนที่มีสทิ ธิ์ได้ ไปใช้ สทิ ธิ์เลือกตัง้
100
97.0 ไม่ผา่ น
ที่มาข้ อมูล : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
เครื อข่ายทางสังคม ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการของเครื
้
อข่ายและจัดทําพันธะสัญญากัน
ขึ ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548
วิเคราะห์ ศักยภาพของเครื อข่ ายทางสังคม
คณะกรรมการเครื อข่ายทางสังคม ได้ ระดมความคิดและวิเคราะห์ศกั ยภาพของเครื อข่าย
พบข้ อมูลสรุปดังนี ้
จุดแข็ง 1. ผู้นํากลุม่ ภาคประชาชนบางกลุม่ มีภาระใจต่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ แต่ผ้ นู ําอีก
หลายกลุม่ มีภาระใจต่องานส่วนรวมแต่ขาดความจริงใจ
2. ผู้นํากลุม่ ภาคประชาชนมีประสบการณ์ในการทํางานชุมชนและมีพลังในการรวม
มวลชน รวมถึงมีผลงานด้ านการพัฒนาท้ องถิ่น และมีศกั ยภาพ
จุดอ่อน 1. ผู้นํากลุม่ ภาคประชาชนยังขาดความจริงใจต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนมี
ความขัดแย้ งต่อกัน
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2. ผู้นํากลุม่ ภาคประชาชน ทํางานไม่มีเงินเดือนจึงขาดทุนทรัพย์ในการขับเคลื่อน
3. ผู้นํากลุม่ ภาคประชาชนหลานคนทํางานหลายบทบาท จึงมีอปุ สรรคในการจัดสรรเวลา
ในการมาเข้ าร่วมประชุมกับเครื อข่าย ทําให้ การดําเนินงานหลายเรื่ องเป็ นไปด้ วย
ความล่าช้ า
โอกาส มีโอกาสเข้ าถึง CEO ทําให้ เกิดความคล่องตัวในการแก้ ไขปั ญหาของชุมชน
อุปสรรค การทํางานของภาครัฐมีงานซํ ้าซ้ อนกันหลายหน่วยงาน จึงยากต่อการประสานงาน
4. ความเป็ นมาของเครื อข่ ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการที่ได้ รับการอนุมตั จิ ดทะเบียน ณ ปั จจุบนั มี
จํานวน 130 กลุม่ ส่วนใหญ่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของท้ องถิ่น การ
ดําเนินงานของวิสาหกิชมุ ชนในจังหวัดสมุทรปราการยังมีความอ่อนแอในด้ านระบบการบริหาร
จัดการ รวมถึงความต้ องการในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและผู้นําชุมชนให้ มี
ความพร้ อมในการแข่งขันทังในระดั
้
บประเทศและระหว่างประเทศอีกมาก นอกจากนันยั
้ งมีปัญหา
ในการทํางานร่วมกันเป็ นทีม ทําให้ เสียโอกาสทางการตลาดอยูบ่ อ่ ยครัง้ เพราะไม่สามารรถรวม
อีกทังยั
้ งไม่สามารถยกระดับ
พลังเพื่อจัดสรรทรัพยากรและสินค้ าตามคําสัง่ ซื ้อของลูกค้ าได้
คุณภาพของสินค้ าและบริ การให้ ได้ ตามมาตรฐานสากล
จากการที่ผ้ นู ํากลุม่ วิสาหกิจชุมชนได้ มีโอกาสมาเข้ าร่วมโครงการวิจยั ในครัง้ นี ้ ส่วนใหญ่
เป็ นกลุม่ วิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอบางบ่อ และอําเภอเมือง ซึง่ มีวสิ าหกิจชุมชนอยู่ 43 กลุม่ ได้
ร่วมกันพิจารณาเห็นว่าอําเภอบางบ่อ อําเภอเมือง เป็ นเขตชุมชนที่มีความเจริญ จะมีผ้ วู า่ งงานอยู่
ค่อนข้ างมาก โอกาสในการสร้ างงานของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนให้ แก่ประชาชนในพื ้นที่มีทางเป็ นไปได้
สูง อีกทังวิ
้ ธีคดิ ของคนในชุมชน มักรอความช่วยเหลือจากภาครัฐอยูเ่ สมอ เนื่องจากมีหน่วยงาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนยื่นมือเข้ ามาสนับสนุนอย่างสมํ่าเสมอ จึงทําให้ ซมึ ซับและปลูกฝั งวิธีคิด
แบบพึง่ พาผู้อื่นมาเป็ นเวลาช้ านาน ผลของการสนทนาหารื อต่อกันได้ ข้อสรุปว่าวิสาหกิจชุมชนใน
ตําบลต่างๆ ควรจะจะรวมตัวกันในรูปแบบของเครื อข่าย จึงมีมติให้ ใช้ ชื่อว่าเครื อข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยในเบื ้องต้ นจะเชื่อมโยงธุรกิจในกลุม่ ต่าง ๆ ดังนี ้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กลุม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบางบ่อ
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้ านเกษตรกรบางบ่อพัฒนา
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนกะปิ หอมกลุม่ แม่บ้านเกษตรสร่างโศก
จดทะเบียนแล้ ว
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข่าตําบลบางเพรี ยง
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปทํานํ ้าปลาจากปลากะตัก่
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนชุมชนบ้ านไร่พริก
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ดอกไม้ ประดิษฐ์ ช่อทิพย์
เป็ นกลุม่ ที่ยงั ไม่ได้ จดทะเบียน

้ ร่วมกัน
ทังนี
้ ้ ได้ เลือกตังคณะกรรมการเครื
้
อข่ายพันธมิตรทางคุณค่ารวม 12 คน อีกทังได้
คิดและได้ จดั ทําแผนกลยุทธ์ของเครื อข่ายเพื่อเป็ นกรอบทิศทางในการดําเนินงานเรียบร้ อยแล้ ว
รวมถึงได้ ร่วมลงนามในพันธะสัญญาต่อหน้ า CEO และสื่อมวลชนไปแล้ วในวันที่ 13 กรกฎาคม
2549 ณ ห้ องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วิเคราะห์ ศักยภาพของเครือข่ ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
จุดแข็ง 1. ผู้นํามีภมู ิปัญญา และสามารถนําภูมิปัญญามาต่อยอดและสร้ างมูลค่าเพิ่มได้
2. กลุม่ วิสาหกิจชุมชนได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
จุดอ่อน 1. ขาดความสามารถในด้ านการบริหารจัดการ
2. มีแนวคิดแบบพึง่ พาผู้อื่นรอการช่วยเหลือจากภาครัฐและบุคคลภายนอกเป็ น
หลัก
3. ขาดแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ
4. มีความอ่อนแอในการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
5. การตลาดอยูใ่ นวงจํากัด
โอกาส 1. มีโอกาสขยายตลาดเนื่องจากอยูใ่ กล้ สนามบินสุวรรณภูมิ
2. มีโอกาสในการสร้ างงาน สร้ างรายได้ ให้ กบั ประชาชนในชุมชนสูง
อุปสรรค ไม่กล้ าเสี่ยงในการลงทุน เพราะไม่มีระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการเพี่อการตัดสินใจ
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 การดําเนินการของเครือข่ ายในปั จจุบนั
เครื อข่ายพันธมิตรแห่งคุณค่าที่เกิดขึ ้นจากโครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใน
พื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ” ในครัง้ นี ้ ได้ มีการประชุมปรึกษาหารื อระหว่างกัน และได้ ให้ ความ
ร่วมมือในการดําเนินการต่าง ๆ ไปแล้ วดังมีรายละเอียดดังนี ้
ลําดับที่
1
1.1
1.2

2
2.1
2.2

ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ในขันต้
้ น ประกอบด้ วย
เครื อข่ายทางการเงิน
เครื อข่ายทางวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ

การดําเนินการของเครื อข่ายในปั จจุบนั
1.1
ได้ ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมกับทีมวิจยั และ
เห็นชอบที่จะเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรซึง่ กันและกัน โดยได้ ทํา
พันธะสัญญาและบันทึกข้ อตกลงร่วมกันไว้ แล้ ว
1.2 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของเครื อข่ายเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่ยงั มิได้ นําแผนของเครื อข่ายไปดําเนินการเพื่อ
ประโยชน์แก่สมาชิกแต่ได้ รายงานและให้ สญ
ั ญาด้ วย
วาจาต่อ CEO เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ณ ห้ อง
ประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ว่าจะนํา
แผนงานไปดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่ 2.1 ได้ ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่ วมกับทีมวิจยั และเห็นชอบ
แท้ จริงประกอบด้ วย
ที่จะเข้ าร่วมเป็ นพันมิตรซึง่ กันและกัน โดยได้ ทําพันธะ
เครื อข่ายทางสังคม
สัญญาและบันทึกข้ อตกลงร่วมกันไว้ แล้ ว
2.2 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนแม่บทของเครื อข่าย
เครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและ
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
มีการนําแผนงานบางส่วนของ
วิทยาการ
เครื อข่ายไปดําเนินการให้ เกิดประโยชน์แก่สมาชิกไปแล้ ว
เครื อข่ายทางสังคมได้ ลงนามในพันธะสัญญาต่อกันใน
วันที่ 28 ก.พ. 49 ส่วนเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ
และวิทยาการได้ ลงนามพันธะสัญญาต่อกันในวันที่ 13
กรกฎาคม 49 โดยทัง้ 2 เครื อข่ายได้ รายงานผลต่อ CEO
เมื่อวันที่ 13 กรกาคม 2549 ณ ห้ องประชุม 1 ศาลากลาง
จังหวัดสมุทรปราการ
2.3 มีองค์กรรองรับเพื่อทําหน้ าที่ให้ การบริหารจัดการ
2.4 มีแผนการดําเนินงานและได้ นําแผนงานบางส่วนไป
ปฏิบตั ิเพื่อให้ บริการแก่สมาชิก โดยสามารถประเมินผลได้
ทังในรู
้ ปตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน
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 วัตถุประสงค์ /เป้าหมายของแต่ ละเครือข่ าย และแนวทางการดําเนินการ
เครื อข่ ายทางการเงิน การรวมตัวเป็ นเครื อข่ายพันธมิตรแห่งคุณค่าของเครื อข่ายการเงินในครัง้ นี ้
ได้ คดั เลือกคณะกรรมการ 10 คน เพื่อวางกรอบทิศทางการบริหารจัดการเครื อข่าย โดย
คณะกรรมการประกอบด้ วย
1. นายไพรัตน์
ยิ่งยงค์
2. หม่อมหลวงสกุล
มาลากุล
3. นางสาววงจันทร์
โรจนพิทกั ษ์
เหมวัน
4. นายธีรวงศ์
5. นางสาวสุกญ
ั ญา
บุญฤทธิ์
6. นางสาวทัศนีย์
เพี ้ยนสําอางค์
7. นายเทวินทร์
วงษ์ นรินทร์
8. นายตระกูล
ดวงทับทิม
9. นางดารี กลุ
เพิ่มพูล
10. นางสาวบุสดี
สะสิกลุ
คณะกรรมการเครื อข่ายทางการเงินได้ ร่วมประชุมและมีมติตกลงร่วมกันในด้ าน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ดงั นี ้
1. เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจในด้ านการรับฝากเงินและขยายช่องทางการเชื่อมโยงธุรกิจให้ ครอบคลุมทุก
ด้ าน
2. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กันระหว่างผู้นําของเครื อข่าย
3. เพื่อเสริ มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจทางการเงินแก่ผ้ นู ําของเครื อข่าย โดยวิธีการจัด
อบรม ดูงาน แลกเปลีย่ นความคิดเห็นด้ านธุรกิจการเงินกับผู้นําในสถาบันการเงินชันนํ
้ าของ
ภาคเอกชน
4. เพื่อนําเสนอแนวทางแต่คณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณ์ เรื่ อง”การพัฒนา ปรับปรุง
สวัสดิการในด้ านต่าง ๆ แก่สมาชิกครื อข่าย”
เป้าหมาย (2549 – 2551)
1. สหกรณ์ในเครือข่ายมีการเชื่อมโยงธุรกิจต่อกันอย่างกว้ างขวาง
2. ผู้นําเครื อข่ายมีความไว้ วางใจต่อกัน และมีความเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกัน
3. ผู้บริ หารและผู้นําของเครื อข่ายมีความรู้ มีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
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4. แนวทาง “การพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการในด้ านต่าง ๆ แก่สมาชิกเครื อข่าย ได้ รับความ
เห็นชอบจากการดําเนินงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ องที่มีอํานาจในการอนุมตั แิ ละตัดสินใจ ตลอดจน
สามารถนําแนวทางไปใช้ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกของเครื อข่าย
เครื อข่ ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ คดั เลือกคณะกรรมการของเครื อข่าย จํานวน
12 คน เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานรวมถึงการบริหารจัดการเครื อข่ายให้ เกิดความยัง่ ยืน
โดยคณะกรรมการประกอบด้ วย
1. นายธนาวุฒิ
ทิพย์ประเสริฐ
2. นายศักดิช์ ยั
โภคชัชวาล
3. นางสายหยุด
พูลสวัสดิ์
เกิดแสง
4. นางมะลิ
5. นางมณีนาถ
อินทรประสิทธิ์
6. นายมงคลลัต์
พุกะนัดด์
7. นางสุชาดา
ยี่สนุ่
8. นายบุญยืน
ช่วยเจริญสุข
9. นายไพโรจน์
เหลือสิน
10. นางสุนนั ท์
ควงนิล
11. นายศักดิช์ ยั
โภคชัชวาล
12. นายสิทธิชยั
โรจน์รัตนชัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ บริ การทางการศึกษาแก่ผ้ นู ําชุมชนและผู้ประกอบการในชุมชน
3. เพื่อส่งเสริ มอาชีพและการสร้ างงานแก่ประชาชนในชุมชน
เป้าหมาย 2549 – 2551
1. ชุมชนต่าง ๆ ในเขตอําเภอเมือง อําเภอบางบ่อของจังหวัดสมุทรปราการ มีระบบการจัดการ
ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนที่ดมี ีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. ผู้นําชุมชนและผู้ประกอบการในชุมชนมีความรู้ความสามารถในการเป็ นแกนนําที่มีศกั ยภาพ
ของชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาเครื อข่ายให้ เข้ มแข็งและสามารถสร้ างเครื อข่ายให้ ครอบคลุมใน
ทุกชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ
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3. เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนสามารถสร้ างงานให้ แก่ประชาชนทัง้ 5 อําเภอ 1 และกิ่งอําเภอ ได้ มี
งานทําและมีรายได้ ที่มนั่ คงสามารถพึง่ พิงตนเองได้
เครื อข่ ายความร่ วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
เครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
ได้ จดั ตังขึ
้ ้นด้ วยความพร้ อมใจของผู้นํา
เครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ(กลุม่ สหกรณ์ที่จดทะเบียน) และผู้นําเครื อข่ายกลุม่ อาชีพ
จังหวัดสมุทรปราการ(กลุม่ สหกรณ์ภาคประชาชน)จัดเป็ นความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่
แท้ จริ ง โดยทัง2
้ กลุม่ ได้ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการของตนขึ ้นมา เป็ นคณะกรรมการของ
เครื อข่าย ความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ โดยได้ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ไว้ เพื่อเป็ นกรอบ
ทิศทางการดําเนินงาน ตลอดจนได้ นําแผนงานบางส่วนไปปฏิบตั ิ เพื่อให้ บริการแก่สมาชิกไปบ้ าง
แล้ ว โดยคณะกรรมการจากเครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ จํานวน 15 คน และ
คณะกรรมการจากเครื อข่ายกลุม่ อาชีพจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 18 คน
รวมคณะกรรมการเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ รวม 32 คน ดังรายชื่อ
1. นายมงคลัตถ์
พุกะนัดด์
2. นายวิทยา
รุ่งเจริญชัยศิลป์
3. นายวิริทธิ์
อินทรศิริ
4. นางนันทพร
สุขไสว
5. นายไพรัตน์
ยิ่งยงค์
6. นางดารี กลุ
เพิ่มพุล
7. นายสลักเพชร
สารทอง
8. นางมงคล
ทองคํา
9. นายประทีป
โมวพรหมานุช
10. นายทัศน์
โสภาคดิษฐ์
เพชรบัญชา
11. นายเชษฐศักดิ์
12. นายเสกสุวชั ร
บริสทุ ธิ์นฤดม
13. นายวิเชียร
เพ็ชรดี
14. นายทัศน์
วิมาลัย
15. หม่อมหลวงสกุล
มาลากุล
16. นางมะลิ
เกิดแสง
17. นางสายหยุด
พลูสวัสดิ์
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

นายวิชยั
นางลาวัลย์
นางสุชิลา
นางอังคณา
นางวี
นางชวนชื่น
นางสาววันดี
นายศักดิช์ ยั
นายสิทธิชยั
นางชินานาง
นางสมศรี
นางอัญชลี
นายประทีป
นางฉลวย
นางเบญวรรณ

เกิดแสง
แย้ มแสงทอง
วัฒนผาสุก
ขาวเผือก
วงษ์ ศรี
บุญเหล็ง
ทองเรื อง
โภคชัชชวาล
โรจน์รัตนชัย
วาวตะคุ
เหล่าจันทร์
กล่อมเกลี ้ยง
แจ่มกลาง
เพียรหาศิลป์
จารุเพ็ญพูลสุข

วัตถุประสงค์ คณะกรรมการเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการได้ ร่วมประชุมและมี
มติกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อร่วมกันจัดหาตลาดถาวรทังภายในและภายนอกประเทศ
้
เพื่อเป็ นสถานที่จดั จําหน่าย
สินค้ าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกเครื อข่าย
2. เพื่อให้ บริ การทางการศึกษา “ด้ านการบริหารและการจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ” แก่ผ้ นู ําของ
เครื อข่าย
เป้าหมาย (2549 – 2551)
10. ได้ ตลาดถาวรทังภายในและภายนอกประเทศเพื
้
่อเป็ นแหล่งจัดจําหน่ายสินค้ า/ผลิตภัณฑ์ของ
สมาชิก
2. ผู้นํากลุม่ สหกรณ์ที่จดทะเบียนและผู้นํากลุม่ สหกรณ์ภาคประชาชน มีความรู้และทักษะในการ
บริหารจัดการธุรกิจ (ทังด้
้ านงาน เงิน คน) อย่างมืออาชีพ
3. มีคมู่ ือเพื่อการศึกษาไว้ ใช้ รวม 2 เล่ม ใน ปี 2549
มีคมู่ ือเพื่อการศึกษาไว้ ใช้ รวม 2 เล่ม ใน ปี 2550
มีคมู่ ือเพื่อการศึกษาไว้ ใช้ รวม 2 เล่ม ใน ปี 2551
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เครื อข่ ายทางสังคม
แกนนําทัง้ 7 กลุม่ ได้ พร้ อมใจกันเลือกตังคณะกรรมการเครื
้
อข่ายทางสังคมขึ ้นรวม
20 คน และได้ ลงนามในพันธะสัญญาระหว่างกันในวันที่ 28 ก.พ. 49 โดยได้ มีการวิเคราะห์
้ ้แผน
ศักยภาพของเครื อข่าย และจัดทําแผนแม่บทเพื่อเป็ นกรอบทิศทางในการดําเนินงานไว้ ทังนี
บางส่วนได้ ดําเนินการให้ บริการแก่ประชาชนในชุมชนไปแล้ ว สําหรับคณะกรรมการประกอบด้ วย
1. นางประภาจิต สว่างพัฒนา
2. นางสาวมยุรี เล็ดลอด
3. นางกาญจนา แก่นจันทร์ แดง
4. นายนพพร ขําพร้ อม
5. นางสาวสนอง ถ่ายแช่ม
6. นายสมัย ส่งเสริม
7. นายสุพร อรุณสวะสดิ์
8. นายวิโรจน์ เวทตวงศ์
9. นางสาวสุดารัตน์ บ้ านค่าน
10. นายสุชาติ กลิน่ มาหอม
11. นางฉลวย ถาวรศักดิ์
12. นายทวี ถาวรศักดิ์
13. นาวสาวงามพิศ โกสราภรณ์
14. นางศิริ วงษ์ เปรม
15. นายภูหะพัฒน์ มัง่ มี
16. นายสายบัว กันภัย
17. นายสุจริ ต บุญรอด
18. นางสมคิด ทองโบราณ
19. นางทัศพร เพนียมตะเคียน
20. นางสาวพัชริน นาคเนียมบุญมี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิม่ อํานาจในการต่อรองและผลักดันปั ญหาของชุมชนสูป่ ั ญหาเชิงนโยบายระดับจังหวัด
2. เพื่อการมีสว่ นร่วม ในการแก้ ไขปั ญหาด้ านที่อยูอ่ าศัย แก่คนจนจดทะเบียนและผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
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ุ ภาพชีวิตที่
3. เพื่อการมีสว่ นร่วม ในการแก้ ไขปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมและการพัฒนาชุมชนให้ มีคณ
ดี รวมถึงการเพิ่มรายได้ และการลดรายจ่ายของสมาชิกในชุมชน
เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็ นไปได้ ในเรื่ อง การพัฒนาอาชีพบนวิถีทางสหกรณ์ โดยจัดทํา
ผ่านโครงการนําร่อง “บ้ านมัน่ คงชุมชนนางนวลร่วมพัฒนา”
เพื่อการติดตามความสําเร็จ ของโครงการนําร่อง “บ้ านมัน่ คงชุมชนนางนวลร่วมพัฒนา” โดย
มุง่ หวังว่าประชาชนในชุมชน จะมีอาชีพหลักที่มนั่ คง มีรายได้ มีการลดค่าใช้ จ่ายของครัวเรื อน
รวมถึงมีการออม พร้ อมทังมี
้ ความรู้ความเข้ าใจในการทํางานและการดําเนินชีวิตอยูร่ ่วมกัน
บนวิถีทางแห่งสหกรณ์ โดยสามารถพึง่ พิงตนเองได้
4. เป้าหมาย (ปี 2549 – 2552)
1. ปั ญหาของชุมชนได้ รับการแก้ ไขอย่างเป็ นรูปธรรม
2. คนจนจดทะเบียนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีบ้านที่อยูอ่ าศัย และที่ทํากินเป็ นของตนเอง
3. ประชาชนในชุมชนมีความรู้ด้านสิทธิประโยชน์และมีหลักประกันสุขภาพโดยถ้ วนหน้ า
 แนวทางการดําเนินการ
การดําเนินการวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ ใช้ ลกั ษณะการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วม ภายใต้ กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร ซึง่ การดําเนินงานโดยส่วนใหญ่เป็ นไป
ตามแผนงานที่ตงไว้
ั้
แต่มีการปรับแผนในบางช่วงเพื่อให้ สอดรับกับบริ บทของกลุม่ ในพื ้นที่จงั หวัด
โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่ทีมวิจยั ได้ กําหนดกรอบไว้ ดงั แสดงในตารางบทที่ 3 แผนงานการ
ดําเนินการของทีมวิจยั จังหวัดสมุทรปราการ (หน้ า 38 – 51)
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 ปั จจัยแห่ งความสําเร็จ
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการใน
ครัง้ นี ้ พิจารณาได้ 2 ประเด็น ได้ แก่
1. บริบทของทีมวิจัย ได้ แก่
● การยึดมัน่ ในกรอบแนวคิดของการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
ั ้ (ทังแผนงาน
้
แผนเงิน และแผนคน)
● สามารถบริหารจัดการได้ ตามแผนงานที่ตงไว้
โดยยึดหลัก Plan Do Check Action อย่างต่อเนื่อง แม้ จะต้ องมีการปรับแผนงานอยูห่ ลายครัง้ เพื่อให้
สอดรับกับบริบทของกลุม่
อาทิเช่น ต้ องแยกจัดเวทีการประชุมระหว่างกลุม่ ภาคประชาชน และกุลม่
้ ความขัดแย้ งในระดับบุคคล อันเนื่องจากการ
สหกรณ์ที่จดทะเบียน เนื่องจากผู้นําไม่ลงรอยต่อกัน อีกทังมี
ไม่ยอมรับซึง่ กันและกัน และการขาดความไว้ วางใจต่อกันในด้ านความโปร่งใสในอดีตที่ผา่ นมา อย่างไรก็
ตามทีมงานวิจยั ได้ เพียรพยายามหาวิธีการและใช้ กระบวนการบริ หารอย่างครบวงจร จึงช่วยลดอุปสรรค
และมีสว่ นสําคัญต่อความสําเร็ จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายได้ ดีระดับหนึง่
 การลงพื ้นที่ของทีมวิจยั อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
 การสร้ างความสัมพันธ์และความผูกพันทางใจระหว่างผู้นํากลุม่ กับทีมงานวิจยั
 การชี ้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั การรายงานผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเนื่องต่อCEOและผู้บริ หารของจังหวัดที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง มีสว่ นช่วยเสริ มความสําเร็จของการเชื่อมโยง
เครื อข่ายพันธมิตรอย่างมาก
● การยึดหลัก “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ในการแก้ ไขปั ญหา ช่วยทําให้ ผ้ นู ํากลุม่ ภาค
ประชาชน และกลุม่ สหกรณ์จดทะเบียนให้ ผนึกกําลังร่วมกันได้
2. บริบทของกลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชนและกลุ่มสหกรณ์ ทจ่ี ดทะเบียนในพื้นทีจ่ ังหวัด
สมุทรปราการ
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสําเร็จและเป็ นอุปสรรคต่ อการเชื่อมโยงเครื อข่ ายได้ แก่
ปั จจัยแวดล้ อมภายในของกลุ่ม
ด้ านตัวผู้นํากลุ่ม
กลุม่ ภาคประชาชน มีจดุ เด่นในด้ านความตังใจและมุ
้
ง่ มัน่ ต่อการมีสว่ นร่วมในการเชื่อมโยงเครื อข่ายดี
มาก อีกทังมี
้ จิตสาธารณะ จึงส่งผลในการเชื่อมโยงพันธมิตรในกลุม่ ภาคประชาชนเกิดพลังสูง แต่ใน
ขณะเดียวกันมีจดุ อ่อนในตัวผู้นําที่สง่ ผลกระทบต่อการเชื่อมโยงเครื อข่ายในครัง้ นี ้ กล่าวคือ ผู้นําภาค
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ อีกทังผู
้ ้ นําบางคน ขาดการยอมรับในเรื่ องความโปร่งใส จึงเกิดความ
ขัดแย้ งภายในใจระหว่างกัน ซึง่ เป็ นอุปสรรคทําให้ โอกาสในการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุม่
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ภาคประชาชนและภาคสหกรณ์ที่จดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความยากลําบาก ทังนี
้ ้ทีมงานวิจยั จึงต้ องใช้
เวลามากเพื่อแก้ ไขปั ญหาด้ านนี ้โดยยึดหลัก “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” เป็ นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
กลุ่มสหกรณ์ทีจ่ ดทะเบี ยน
มีจดุ เด่นในการบริหารจัดการ มีโครงสร้ าง รูปแบบ ระเบียบปฏิบตั ทิ ี่ดีและเอื ้ออํานวยต่อการเชื่อมโยง
เครื อข่ายพันธมิตร แต่มีจดุ อ่อนที่พบก็คือ ผู้นําขาดภาระใจในการเข้ ามามีสว่ นร่วมอีกทังระเบี
้
ยบข้ อบังคับ
ขององค์กรก็เป็ นอุปสรรคต่อการมาเข้ าร่วมประชุม ทําให้ ต้องส่งตัวแทนสลับหน้ ามาประชุม ซึง่ ส่งผลให้
การดําเนินงานเป็ นไปด้ วยความล่าช้ ายิ่งขึ ้น
ปั จจัยแวดล้ อมภายนอก
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสําเร็จ
♦ ผู้วา่ CEO และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ รวมทังสมาชิ
้
กวุฒิสภาได้ ให้
ความสนใจต่อโครงการวิจยั โดยมาเป็ นประธานเข้ าร่วมประชุมในเวทีสาํ คัญหลายครัง้
อีกทังเป็
้ นโอกาสให้ ทีมงานวิจยั ได้ รายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้
ให้ กําลังใจแก่ผ้ นู ํากลุม่ ที่เข้ าร่วมโครงการเป็ นอย่างดี
♦ สหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการและทีมงานให้ ความร่วมมือในการประสานงานดี
♦ การเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร 2 เมษายน 2549 ที่ผา่ นมารวมถึงการเมืองท้ องถิ่นมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการจัดเวทีการประชุม ทําให้ ต้องเลื่อนการประชุมอยูบ่ อ่ ยครัง้ ส่งผลให้ ขาดความ
ต่อเนื่องในการเชื่อมโยงเครื อข่ายในจังหวัดสมุทรปราการ
ตารางแสดงปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสําเร็จและส่ งผลกระทบต่ อการเชื่อมโยงเครือข่ าย
ปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอก : ผลสําเร็จ/ผลกระทบ
บริ บทของทีมงานวิจยั
ต่อผลสําเร็จ
- การยึดมัน่ ในกรอบแนวคิดของการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
- การบริ หารจัดการ (แผนงาน,แผนเงิน,แผนคน).ให้ สอดคล้ องกับ
แผนงานที่ตงไว้
ั ้ อย่างครบวงจรโดยยึดหลัก Plan Do check Action
* การลงพื ้นที่ของทีมวิจยั อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
* การสร้ างความสัมพันธ์และความผูกพันทางใจกับผู้นํากลุม่ /
องค์กร
* การชี ้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั การรายงานผล การ
ดําเนินงานอย่างสมํ่า เสมอ และต่อเนื่องต่อ ผู้วา่ CEO
* การยึดหลัก “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” เป็ นกลยุทธ์แก้ ปัญหา
ความขัดแย้ งในระดับบุคคลของกลุม่ ผู้นํา

ต่อผลสําเร็จ
- ผู้บริ หารระดับสูงของจังหวัดให้ ความสนใจต่อ
โครงการวิจยั ดี
- สหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการและทีมงานให้ ความ
ร่วมมือในการประสานงานดี
ต่อผลกระทบ
- การเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร 2 เมษายน
2549 ที่ผา่ นมารวมถึงการเมืองท้ องถิ่นมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการจัดเวทีการประชุม
ทําให้ ต้องเลื่อนการ
ประชุมอยูบ่ อ่ ยครัง้
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จากตารางจะเห็นได้ วา่ ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรตามความคาดหวังมีอยู่
2 ระดับ ได้ แก่ ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายขันต้
้ นและความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่
แท้ จริง
♦ ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครือข่ ายขัน้ ต้ น
ซึง่ ได้ ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมกับทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
กลุ่มสหกรณ์ ท่ จี ดทะเบียน
สมุทรปราการและมีความเห็นชอบร่วมกันที่จะเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรซึง่ กันและกัน โดยได้ ทําพันธะสัญญา
ข้ อตกลงร่วมกัน และรายงานผลต่อผู้วา่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการและสื่อมวลชนในวันที่ 13
กรกฎาคม 2549 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รวม
2 เครื อข่าย ดังนี ้
1. เครื อข่ายทางการเงิน
2. เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
โดยผู้นํากลุม่ ได้ ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมกับทีมวิจยั และมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ไว้ เรี ยบ
ร้ อบแล้ ว แต่ยงั มิได้ นําแผนงานไปดําเนินงาน เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกแต่อย่างใด
♦ ความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่ ายที่แท้ จริง
กลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชน
ซึง่ ได้ ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมกับทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการและมีความเห็นชอบร่วมกันที่จะเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรซึง่ กันและกัน และรายงานผลต่อผู้วา่
ผู้วา่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการและสื่อมวลชนในวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ระหว่างเวลา 09.00 –
14.00 น. ณ ห้ องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รวม 2 เครื อข่าย ดังนี ้
1.
เครื อข่ ายทางสังคม ได้ ทําพันธะสัญญาข้ อตกลงร่วมกัน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549
้ นํา
โดยผู้นําเครื อข่ายได้ จดั ทําแผนชุมชนของตนเอง
โดยมุง่ เน้ นการพึง่ พิงตนเองเป็ นสําคัญ อีกทังได้
แผนชุมชนของตําบลต่างๆ มาพิจารณาร่วมกัน และจัดทําเป็ นแผนแม่บท ระยะเวลา 2549 – 2551 รวม 3
ปี เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยแผนงานดังกล่าวจะผลักดันเป็ นแผนเชิงนโยบายในระดับจังหวัด เพื่อการ
แก้ ไขปั ญหาความยากจนโดยภาคประชาชนผ่านเครื อข่ายทางสังคม ซึง่ คณะกรรมการมีความมัน่ ใจว่า
การรวมตัวเป็ นเครื อข่ายในครัง้ นี ้จะทําให้ เกิดพลังการต่อรองที่จะส่งผลให้ การแก้ ไขปั ญหาของชุมชนเกิด
ความสําเร็ จอย่างได้ ผลเป็ นรูปธรรมได้
นอกจากนันผู
้ ้ นําเครื อข่ายได้ นําแผนบางส่วนไปปฏิบตั เิ พื่อให้
บริการแก่สมาชิก จนเกิดผลที่สามารถประเมินได้
2.
เครื อข่ ายความร่ วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ ได้ ทําพันธะสัญญาข้ อตกลงร่วมกัน
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 และได้ จดั ทําแผนกลยุทธ์ โดยได้ นําแผนบางส่วนไปปฏิบตั เิ พื่อให้ บริ การแก่
สมาชิก จนเกิดผลที่สามารถประเมินได้
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บทที่ 5 บทสังเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
หากจะพิจารณาตัวแบบในการวิเคราะห์ ความสําเร็ จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายในครัง้ นี ้สามารถแยก
เป็ น 3 รูปแบบได้ แก่
เกิดความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่
1. ตัวแบบในการวิเคราะห์ กลุ่มภาคประชาชน
แท้ จริงรวมโดยใช้ ชื่อว่าเครื อข่ายทางสังคมซึง่ มีตวั แบบในการวิเคราะห์ตามลําดับดังภาพ
แสดงตัวแบบในการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงเครือข่ ายของกลุ่มภาคประชาชน
9 ลงมือปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา
8 จัดทําพันธะสัญญาแห่งความร่วมมือระหว่างกันของเครื อข่ายทางสังคม

7 จัดทําแผนแม่บทเพื่อเป็ นกรอบทิศทางในการมีสว่ นร่วมแก้ ไขปั ญหา

6 การระดมความคิดเพื่อการตัดสินใจเข้ าไปมีสว่ นร่วมต่อการแก้ ไขปั ญหาเร่งด่วน
โดยยึดยุทธศาสตร์ ของจังหวัดเป็ นแนวทางขับเคลื่อน

5. การรวมตัวเป็ นองค์กรแห่งเครื อข่ายทางสังคมเพื่อการมีสว่ นร่วม
ในการบริ หารจัดการและเพือ่ การแก้ ไขปั ญหาในชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ

4 การหนุนเสริ มองค์ความรู้ เพื่อแก้ ไขปั ญหาความ
3 การรวมตัวของกลุม่ ในพื ้นที่เดิมเพื่อต่อยอดให้ เกิดพลัง และ
เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งแก่กล่มในพื ้นที่เดิมรวม 7 กล่ม
2 กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วมในเวทีระดับตําบล

เริ่มต้ น

1 กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้นํากลุม่ ภาคประชาชน
ที่มีศกั ยภาพและมีภาระใจต่อสังคม
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2. ตัวแบบในการวิเคราะห์ กลุ่ม/สหกรณ์ ท่ จี ดทะเบียน
การรวมตัวเป็ นเครื อข่ายกลุม่ วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนและสหกรณ์ที่จดทะเบียนสามารถ
้ น รวม 2 เครื อข่าย
รวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายได้ สําเร็จ แต่จดั เป็ นความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายขันต้
ได้ แก่
1. เครื อข่ายทางการเงิน เป็ นการรวมตัวของกลุม่ สหกรณ์ที่จดทะเบียน
2. เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เป็ นการรวมตัวของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนที่
จดทะเบียน โดยมีตวั แบบในการวิเคราะห์ดงั นี ้
แสดงตัวแบบในการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงเครือข่ ายของกลุ่ม/สหกรณ์ ท่ จี ดทะเบียน

5 จัดทําแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็ นกรอบทิศทางการดําเนินงานของเครื อข่าย

4 การรวมตัวเป็ นเครื อข่ายองค์กรแห่งความร่วมมือระหว่างกัน
เกิดเครื อข่ายทางการเงิน และเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

3 จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุม่ และเสริ ม
องค์ความรู้เพื่อให้ เกิดพลังในการเชื่อมโยงเครื อข่ายต่อกัน
2 จัดเวทีการประชุม เพื่อหนุนเสริมการเชื่อมโยงเครื อข่าย

เริ่มต้ น

1 จัดเวทีการประชุมเพื่อเชิญผู้นํากลุม่ /สหกรณ์ที่จดทะเบียนมาสร้ างความ
เข้ าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย
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3. ตัวแบบในการวิเคราะห์ กลุ่มภาคประชาชนและสหกรณ์ ท่จี ดทะเบียน
กลุม่ ภาคประชาชนและสหกรณ์ที่จดทะเบียน สามารถรวมตัวเป็ นเครื อข่ายพันธมิตร ที่
แท้ จริง ใช้ ชื่อว่าเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ นับว่าเป็ นโอกาสที่ดี เนื่องจากสหกรณ์ที่
จดทะเบียนและมีความเข้ มแข็ง จะได้ มีสว่ นให้ การช่วยเหลือกลุม่ ภาคประชาชนที่ยงั อ่อนแอได้ โดยมี
ตัวแบบในการวิเคราะห์ ดังนี ้
แสดงตัวแบบในการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงเครือข่ ายของกลุ่มภาคประชาชนและสหกรณ์ ท่ จี ดทะเบียน
7 ลงมือปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา

6 จัดทําพันธะสัญญาระหว่างกัน

5 การรวมตัวเป็ นเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
โดยจัดทําแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็ นกรอบทิศทางการดําเนินงาน

4. เวทีประชุม เพื่อสร้ างองค์ความรู้เรื่ อง
“แนวทางบริ หารความขัดแย้ งและบทบาทของผู้นํากลุม่ ที่สมควรแก่การชื่นชม

3. เวทีประชุม เพื่อเสริ มองค์ความรู้และสร้ างความเข้ าใจ
เกี่ยวกับเหตุผลและความสําคัญของการเชื่อมโยงเครื อข่ายทางคุณค่า
2 จัดเวทีการประชุม เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายทางคุณค่า

เริ่ มต้ น

1. จัดเวทีการประชุมเพื่อเชิญผู้นํากลุม่ ภาคประชาชน/สหกรณ์ที่จดทะเบียนมาสร้ าง
ความเข้ าใจในเกี่ยวกับกรอบแนวคิด และทิศทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายทางคุณค่า
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5.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ท่ ชี ีใ้ ห้ เห็นบทบาทของเครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหา
ความยากจน
ผลลัพธ์จากการดําเนินงานของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการที่ผา่ นมาสามารถสร้ าง
ความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครื อข่ายได้ ใน 2 ลักษณะ ได้ แก่
1. ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายขันต้
้ น เกิดเครื อข่ายขึ ้น 2 เครื อข่าย ได้ แก่ เครื อข่าย
การเงิน และเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
2. ความสําเร็ จทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่แท้ จริง เกิดเครื อข่ายขึ ้น 2 เครื อข่าย ได้ แก่
เครื อข่ายทางสังคมและเครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ
เครื อข่ายทัง้ 4 ได้ แสดงบทบาทให้ เห็นถึงการแก้ ไขปั ญหาความยากจนดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
บทบาทของเครื อข่ ายทางการเงินกับการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
1. การลดต้ นทุนในการประกอบธุรกิจ ด้ วยการเป็ นแหล่งรวบรวมเงินทุนเพื่อการรับฝาก
2. การสร้ างโอกาสทางการเรี ยนรู้แก่ผ้ นู ําเครื อข่ายสหกรณ์ ให้ มีขีดความสามารถในการบริ หาร
จัดการธุรกิจการเงินอย่างมีคณ
ุ ค่าและสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มต่อสมาชิกของเครื อข่ายได้
3. การปรับปรุงสวัสดิการให้ เป็ นระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่สมาชิกของเครื อข่าย
บทบาทของเครื อข่ ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการกับการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
1. การเพิม่ รายได้ หลักและรายได้ เสริ มที่มนั่ คงแก่ประชาชนในชุมชน ด้ วยการส่งเสริมอาชีพ
2. การลดต้ นทุนการผลิตและการดําเนินงาน ด้ วยการจัดระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็ นแหล่ง
รวบรวมผลผลิตของสมาชิก เพื่อการจัดส่ง และจัดจําหน่าย
3. การสร้ างโอกาสทางการเรี ยนรู้ แก่ผ้ นู ําชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกของ
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
บทบาทของเครื อข่ ายทางสังคมกับการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
1. การมีส่วนร่ วมในการจัดการแก้ ไขปั ญหาด้ านที่อยู่อาศัย แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ
ของจังหวัดสมุทรปราการ
ผลลัพธ์ในปี 2549 สามารถจัดสรรที่อยูอ่ าศัยแก่คนจนจดทะเบียนและผู้ด้อยโอกาสให้ มีที่
อยูเ่ ป็ นของตนเองได้ สําเร็จ 1 โครงการ ได้ แก่ โครงการบ้ านมัน่ คงชุมชนนางนวลร่วมพัฒนา มีครอบครัว
คนจนจดทะเบียนด้ านที่อยูอ่ าศัยที่ได้ รับการแก้ ไขปั ญหาไปแล้ วจํานวน 200 ครอบครัว รวมสมาชิก
ทังหมด
้
766 คน
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ผลลัพธ์ในปี 2550
ตังเป
้ ้ าหมายไว้ วา่ จะจัดสรรที่อยูอ่ าศัยแก่คนจนจดทะเบียนและ
ผู้ด้อยโอกาสอีก 2 โครงการได้ แก่ โครงการบ้ านมัน่ คงชุมชนราชาเทวะ / โครงการบ้ านมัน่ คงคลองลําพู
ผลลัพธ์ในปี 2551
ตังเป
้ ้ าหมายไว้ จะจัดสรรที่อยูอ่ าศัยแก่คนจนจดทะเบียนและ
ผู้ด้อยโอกาสอีก 1 โครงการบ้ านมัน่ คง ได้ แก่ โครงการบ้ านมัน่ คงชุมชนคลองกันยา
2. การมีส่วนร่ วมในการสร้ างโอกาสทางการเรียนรู้ในเรื่องต่ างๆ ดังนี ้
2.1 การพัฒนาอาชีพบนวิถีทางแห่งสหกรณ์ โดยจัดอบรมความรู้แก่ผ้ นู ําและสมาชิก
โครงการนําร่อง (บ้ านมัน่ คงชุมชนนางนวลร่วมพัฒนาไปแล้ วรวม 167 คน)
การส่งเสริมอาชีพเพื่อการสร้ างรายได้ ที่มนั่ คง โดยจัดอบรมความรู้แก่ผ้ นู ําและสมาชิก
เครื อข่ายทางสังคมไปแล้ ว รวม 370 คน
การส่งเสริ มการออมและการลดค่าใช้ จ่ายของครัวเรื อน โดยจัดอบรมความรู้แก่ผ้ นู ํา
และสมาชิกเครื อข่ายทางสังคมไปแล้ ว รวม 296 คน
การเพิม่ ศักยภาพแก่ผ้ นู ําท้ องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดอบรมความรู้แก่ผ้ นู ํา
ชุมชนไปแล้ วรวม 4 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ จํานวน 315 คน
3. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ ประชาชนในชุมชนต่ าง ๆ ของจังหวัด
สมุทรปราการ
้ านถนน คู คลอง หนองบึง รวม 7 พื ้นที่เขต
ทําการรณรงค์ ปรับปรุง พัฒนาสิง่ แวดล้ อมทังด้
มีสมาชิกของเครื อข่ายเข้ าร่วมมือจํานวน 567 คน
- ได้ พื ้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ ้น 40 ไร่ ในช่วงเดือน มี.ค. 49 – ส.ค. 49 รวม 6 เดือน
- ได้ แนวกําแพงไม้ ลวกกันชายฝั
้
่ งทะเลป้องกันการพังทลายของชายฝั่ ง ความยาว 6 ก.ม.ในช่วง
มี.ค. 49 – ส.ค. 49 รวม 6 เดือน
4. สร้ างโอกาสในการเข้ าถึงข้ อมูลในด้ านต่ างๆและการใช้ สิทธิบตั รประกันสุขภาพถ้ วน
หน้ า
- สร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้ให้ แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆของจังหวัดสมุทรปราการได้ รับความรู้
และเข้ าใจถึงสิทธิประโยชน์ของบัตรประกันสุขภาพถ้ วนหน้ ารวม 4 ชุมชน
บทบาทของเครือข่ ายความร่ วมมือทางธุรกิจและวิทยาการกับการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
1. เพิ่มรายได้ แก่ สมาชิกของเครื อข่ าย
ด้ วยการจัดหาตลาดถาวรและขยายช่องทาง
การตลาดให้ กว้ างขวางทังในและต่
้
างประเทศ
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2. ลดรายจ่ ายของสมาชิกเครือข่ าย
ด้ วยการจัดหาเครื่ องมือเพื่อจัดทําระบบฐานข้ อมูล
้ นศูนย์กลาง
สารสนเทศอย่างครบวงจร เพื่อให้ เข้ าถึงแหล่งข้ อมูลทางการตลาดและแหล่งผลิต อีกทังเป็
รวบรวมผลผลิต/ สินค้ าของเครื อข่ายเพื่อไปจัดจําหน่ายยังตลาดต่าง ๆ เป็ นการประหยัดต้ นทุนในการ
ขนส่ง
3. สร้ างโอกาสทางการเรียนรู้แก่ ผ้ ูนําและสมาชิกของเครื อข่ าย ด้ วยการจัดแผนงานการ
ฝึ กอบรมประจําปี และการจัดทําคูม่ ือเพื่อการศึกษา โดยผ่านวิธีการจัดการความรู้ (Knowledge
Management)
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บทที่ 6 สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการดําเนินการ
การดําเนินการของโครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ” ใน
ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อหารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร
ภาคประชาชน ทังที
้ ่เป็ นสหกรณ์ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน เพื่อให้ เกิดความเข้ มแข็งในระดับสมาชิก
ระดับองค์กร และระดับเครื อข่าย เพื่อให้ เกิดความร่วมมือที่จะอํานวยประโยชน์ตอ่ กันและกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
6.1.1 การดําเนินการของโครงการวิจยั
“การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการ” ในครัง้ นี ้ สามารถดําเนินการได้ สําเร็จตามแผนงานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
1. ทีมวิจยั ได้ ยดึ มัน่ ในกรอบแนวคิดของการเชื่อมโยงเครื อข่าย ซึง่ หมายถึง การสร้ างความ
ร่วมมือระหว่างกลุม่ /องค์กรประชาชน ตังแต่
้ 2 กลุม่ ขึ ้นไป โดยมีจดุ มุง่ หมายที่จะทํากิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึง่ หรื อหลายอย่างร่วมกันอย่างจริงใจ เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดขึ ้น มีการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน
เสี่ยงภัยร่วมกัน และการได้ รับประโยชน์ร่วมกัน
2. ทีมวิจยั ได้ พยายามปรับแผนให้ สอดคล้ องกับบริบทของกลุม่ ในแต่ละพื ้นที่ แม้ หลายช่วงต้ อง
มีการปรับแผนในด้ านเวลาอยูบ่ อ่ ยครัง้ รวมถึงต้ องมีการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า โดยเฉพาะในเรื่ องความ
ขัดแย้ งของกลุม่ ผู้นํา แต่ก็สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้นํากลุม่ โดยส่วนใหญ่ยงั มีภาระใจ
และมีความรับผิดชอบต่องานทางสังคม
อีกทังที
้ มวิจยั มีความมุง่ มัน่ และตังใจที
้ ่จะทํางานให้ บรรลุผล
สําเร็ จ
3. ทีมวิจยั ใช้ หลักการ “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ในการคลี่คลายปั ญหาความขัดแย้ งของ
ผู้นํากลุม่ ซึง่ สามารถหาข้ อยุตดิ ้ านความขัดแย้ งภายในของกลุม่ ผู้นําได้ ในระดับที่ดี โดยมุง่ ผลลัพธ์ไปที่
win: win
เพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในพื ้นที่จงั หวัด
4. ทีมวิจยั ได้ ใช้ กระบวนการมีสว่ นร่วม
สมุทรปราการ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ซึง่ ใช้ เทคนิคที่สําคัญในการดําเนินการวิจยั ประกอบด้ วย
- การระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุม่
- การประชุมกลุม่ ย่อย
- กระบวนการปรึกษาหารื อในลักษณะเพื่อนร่วมคิด มิตรร่วมทาง
- Open Approach โดยทิ ้งประเด็นปั ญหาให้ ผ้ นู ํากลุม่ ได้ ร่วมกันคิด ร่วมกันหาทางแก้ ไขด้ วย
ตัวเองเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ และสามารถคิดเป็ น ก้ าวเป็ น แก้ ไข
ปั ญหาได้ ด้วยตนเองเป็ นหลัก
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6.1.2 ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
♦ จากทีมวิจัย ทีมงานวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการสามารถทํางานร่วมกันเป็ นทีมได้ ดี จึงเป็ น
ส่วนเสริมให้ เกิดความสําเร็จของการทํางานในครัง้ นี ้ แม้ จะมีอปุ สรรคในด้ านเวลา เพราะต้ องปรับเปลี่ยน
เวลา เพิ่มเวลาเข้ าพื ้นที่บอ่ ยครัง้ ขึ ้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ วทุกคนสามารถปฏิบตั งิ านได้ ตามแผนงานที่ได้
กําหนดไว้ เป็ นอย่างดี และได้ ใช้ หลักการ Plan Do Check Action ตลอดเวลาของการวิจยั ทําให้ หวั หน้ า
ทีมสามารถทราบความเคลื่อนไหวรวมทังรู้ ้ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้นตลอดกระบวนการทํางานในพื ้นที่ จึง
สามารถทําการปรับแผนงานได้ ทนั เวลาทันเหตุการณ์
ซึง่ ช่วยให้ กระบวนการแก้ ไขปั ญหาดําเนินไปได้
อย่างราบรื่ น
♦ จากปั จจัยสภาพแวดล้ อมอื่นๆ อาทิเช่น
ผู้นํากลุม่ ภาคประชาชน/ผู้นํากลุม่ สหกรณ์ที่จดทะเบียน มีความขัดแย้ งในระดับบุคคลและระดับ
กลุม่ และความขัดแย้ งนี ้ได้ กลายเป็ นความคับข้ องใจที่ขยายผลไปสูก่ ลุม่ ผู้นําคนอื่นๆด้ วย จึงส่งผลกระทบ
ต่อความล่าช้ าในการเชื่อมโยงเครื อข่าย เนื่องจากขาดความจริงใจและขาดความไว้ วางใจต่อกัน หลาย
ครัง้ ผู้นํากลุม่ ได้ นําปั ญหาส่วนตัวมาพูดในที่ประชุม ซึง่ ส่งผลให้ บรรยากาศในการประชุมเสียไปด้ วย
การเมือง การเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 2 เมษายน 2549 ที่ผา่ นมาส่งผลกระทบ
ต่อการประชุมทําให้ ต้องเลื่อนการนัดหมาย รวมถึงผู้นําหลายคนฝั กใฝ่ กับการเมืองท้ องถิ่น จึงไม่มีเวลา
มาเข้ าร่วมประชุม และได้ สง่ ตัวแทนมาร่วมประชุม และเมื่อตัวแทนกลับไปก็มิได้ รายงานต่อผู้นํากลุม่ ให้
ทราบ ทําให้ การประชุมนัดถัดไปต้ องเริ่มต้ นนับหนึง่ ใหม่หลายครัง้
ค่ าเดินทาง ในการเข้ าร่วมประชุม ทีมวิจยั ไม่ได้ จ่ายค่าเดินทางในการมาประชุมทุกครัง้ แก่ผ้ นู ํา
กลุม่ /องค์กรภาคประชาชน แต่จะพิจารณาเลือกจ่ายในเวทีการประชุมที่สาํ คัญ ๆ เท่านัน้ ซึง่ ก็สง่
ผลกระทบต่อการเข้ ามามีสว่ นร่วมในการประชุมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
6.2 ประโยชน์ ท่ ตี วั นักวิจยั และทีมวิจยั ได้ รับ
6.2.1 ชุดความรู้ใหม่
การดําเนินงานตามโครงการวิจยั “แนวทางการพัฒนาเครื อข่ายกลุม่ /องค์กรภาคประชาชนในพื ้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ” ในครัง้ นี ้ ไม่ได้ เกิดชุดความรู้ใหม่ แต่ได้ เรี ยนรู้และต่อยอดชุดความรู้เดิม เกี่ยวกับ
ได้ ให้ ทศั นะภายใต้
การบริหารจัดการตามกรอบทฤษฎีการกระทําทางสังคม ซึง่ Max weber
องค์ประกอบ 4 ประการ ประกอบด้ วย (1.Actor 2.Mean 3.Condition 4.End) โดยจะสังเคราะห์
องค์ประกอบทัง้ 4 ให้ สอดรับกับการวิจยั ในครัง้ นี ้ กล่าวคือ
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1. Actor หมายถึงผู้กระทํา
บทวิเคราะห์ ผู้กระทําการวิจยั ในครัง้ นี ้ หมายถึง ทีมงานวิจยั และผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน ในพื ้นที่
จังหวัดสมุทรปราการที่เข้ าร่วมในโครงการ
2. Mean หมายถึง กรอบแนวคิดและกระบวนการที่องค์กรได้ กําหนดขึ ้นมา เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายอย่าง
ยัง่ ยืน
บทวิเคราะห์ การวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ยดึ กรอบแนวคิดการพัฒนาเครื อข่ายพันธมิตร เพื่อให้ เกิดความเข้ มแข็ง
และยัง่ ยืน โดยมุง่ หวังจะให้ กลุม่ /องค์ภาคประชาชนสามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายต่อกันได้ ซงึ่ หมายถึงการ
้
2 กลุม่ /องค์กรขึ ้นไป
สร้ างความร่วมมือหรื อการสร้ างพันธมิตรระหว่างกลุม่ /องค์กรภาคประชาชนตังแต่
โดยมีจดุ มุง่ หมายที่จะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างร่วมกันอย่างจริงใจ เพื่อการบรรลุ
้ ้การ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดขึ ้น มีการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน เสีย่ งภัยร่วมกัน และได้ รับประโยชน์ร่วมกัน ทังนี
ที่กลุม่ /องค์กรประชาชนจะมาเชื่อมโยงเครือข่ายนันต้
้ องเป็ นนโยบายอย่างเป็ นทางการของกลุม่ /องค์กร
ภาคประชาชน
สําหรับกระบวนการวิจยั ทีมวิจยั ได้ ดําเนินการการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรโดยยึดแนวทางจาก
้ ้ได้ พิจารณาปรับบางกระบวนการให้ สอดรับกับ
ประสบการณ์ของชุดโครงการวิจยั ในพื ้นที่ 9 จังหวัด ทังนี
บริ บทของพื ้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ
3. Condition หมายถึง ตัวแปรที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
บทวิเคราะห์ การวิจยั ในครัง้ นี ้ พบว่าตัวแปรที่เกี่ยวกับบริบทในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ มีผลกระทบ
และเป็ นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงเครื อข่ายรวม 3 ด้ าน ดังนี ้
3.1 ด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการเป็ นสังคมกึ่งเมืองใกล้
กรุงเทพมหานคร มีความเจริญทางเศรษฐกิจดีมาก มีผ้ คู นอพยพย้ ายถิ่นฐานมาจากทัว่ ทุกสารทิศ ทังใน
้
ต่างจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้ าน อาทิเช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม เป็ นต้ น จึงเป็ นจังหวัดที่มี
ประชากรแฝงอาศัยอยูใ่ นปริมาณมากพอๆกับจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ของจังหวัด จึงส่งผล
ให้ เกิดปั ญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาสิง่ แวดล้ อมเสื่อมโทรม ชุมชนแออัด ปั ญหา
อาชญากรรม ปั ญหาการจราจร ปั ญหาประชากรไร้ ที่อยูอ่ าศัย รวมถึงมีคดีการฉกชิงวิ่งราวอย่างชุกชุมใน
ทุกพื ้นที่ไม่เว้ นในแต่ละวัน นอกจากนันยั
้ งเป็ นแหล่งใหญ่ของขบวนการยาเสพติด จากการสํารวจดัชนีชี ้
วัดความจําเป็ นพื ้นฐาน (จปฐ.) ของผู้คนในจังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2548 พบว่าดัชนีชี ้วัดตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตราฐานถึง 26 ตัวชี ้วัด จาก 37 ตัวชี ้วัด จะเห็นได้ วา่ จังหวัดสมุทรปราการแม้ วา่ จะเป็ นจังหวัดที่
มีความเจริญสุดขัว้ แต่คณ
ุ ภาพชีวิตของคนในจังหวัดสมุทรปราการกลับสวนกระแสในทิศทางที่ตรงกัน
ข้ าม
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3.2 ด้ านผู้นํากลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชน
การดําเนินงานวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ ทีมวิจยั ได้ ใช้ เวลาจัดการประชุมในเวทีตา่ งๆ รวม
32 ครัง้ ครัง้ ละ 6 ชัว่ โมง ใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 197 ชัว่ โมง อีกทังที
้ มงานวิจยั ได้ ใช้ เวลาฝั งตัวอยูใ่ นพื ้นที่ สัปดาห์
ละไม่ตํ่ากว่า 4 ครัง้ รวมระยะเวลา 12 เดือน จึงมีโอกาสได้ ศกึ ษา เรียนรู้ สังเกตุพฤติกรรมของผู้นํากลุม่ /
องค์กรภาคประชาชน พอจะแยกแยะได้ 3 ลักษณะดังนี ้
แสดงลักษณะของพฤติกรรมในภาพรวมของผู้นํากลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชนในพืน้ ที่จงั หวัด
สมุทรปราการ
ประเด็นการ
พิจารณา
จุดแข็ง

จุดอ่อน

ข้ อมูล
สนับสนุนจาก
การสังเกตุ

ลักษณะที่ 1
-มีความรู้ความสามารถด้ านการ
บริหารจัดการและมีศกั ยภาพสูง
-มีโครงสร้ างองค์กรรองรับ
-มีกฎ กติกา ระเบียบปฏิบตั ิชดั เจน
-มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ฝ่ ายการเมือง

ลักษณะที่ 2

-มีความรู้ มีความสามารถในด้ านการ
บริหารจัดการ และสามารถจัดทํา
เพื่อขออนุมตั ิ
โครงการต่างๆ
งบประมาณจาก CEO และส่วน
ราชการได้
-มีภาวะผู้นําสูง และสามารถรวมพลัง
เครื อข่ายได้ ดี
-มีภาระใจต่องานทางสังคม แต่ไม่
แน่ใจในด้ านความจริงใจ
-มีความสนใจและฝั กใฝ่ ทางการเมือง -มีความขัดแย้ งกับผู้นําในระดับบุคคล
-ขาดภาระใจต่อการสร้ างเครื อข่าย
และระดับกลุม่ สาเหตุเพราะผู้นําที่ร่วม
พันธมิตร
ทีมไม่เชื่อมัน่ ในความโปร่งใส
-การมาเข้ าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ
-การเข้ าร่วมประชุมมีความพร้ อม
แต่จะเรี ยกร้ องให้ มีการจ่ายค่าเดินทาง
เพรี ยงทุกครัง้ ในเวทีที่ได้ เชิญฝ่ าย
และของบประมาณสนับสนุนจาก
ปกครองและฝ่ ายการเมืองเข้ ามามี
โครงการวิจยั อยู่เสมอ
ส่วนร่วม
-สําหรับการประชุมในวาระปกติผ้ นู ํา
จะส่งตัวแทนสลับหน้ า มาร่วมประชุม
อยูบ่ อ่ ยครัง้
ทําให้ การดําเนินงาน
เป็ นไปอย่างล่าช้ า

ลักษณะที่ 3
- มีความรู้ความสามารถในด้ าน
การพัฒนาชุมชน
- มีจิตสาธารณะสูง
- มีภาระใจต่องานทางสังคมสูง
และมีความจริงใจ

-ขาดภาวะผู้นํา
และขาด
ความสามารถในการรวมพลัง
เครื อข่าย
-การเข้ าร่วมประชุมในทุกเวที
เป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่
คํานึงถึงว่าจะได้ รับค่าเดินทาง
ในการมาร่วมประชุมหรื อไม่
-มีความมุง่ มัน่ สูง
ติดตาม
ผลงานอย่างสมํ่าเสมอ
-มีความห่วงใย และมีนํ ้าใจดีตอ่
ทีมงาน
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3.3 ด้ านการรวมตัวเป็ นเครื อข่ ายของกลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชน
การดําเนินงานวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการในครัง้ นี ้ ได้ มีโอกาสพบปะกับสมาชิกกลุม่ /องค์กร
ภาคประชาชน ที่เข้ าร่วมโครงการวิจยั โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการวิจยั และของจังหวัด พบว่า
การรวมตัวเป็ นเครื อข่ายตามธรรมชาติ หรื อการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายโดยสมัครใจไม่มีความชัดเจน ส่วน
ใหญ่เป็ นการรวมกลุม่ เพื่อทํากิจกรรมต่างๆตามที่หน่วยงานทางราชการหรื อภาคเอกชนเป็ นผู้สนับสนุน
และเชิญชวน
จากการสัมภาษณ์สมาชิกของกลุม่ /องค์กรภาคประชาชน ใน 4 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ รวม 76 คน ได้
ข้ อมูลว่า โดยปกติลกั ษณะการทํางานของกลุม่ เป็ นไปในรูปแบบต่างคนต่างทํา ไม่คอ่ ยมีความสัมพันธ์ตอ่
กันมากนัก เนื่องจากประชาชนในชุมชนต่างๆต้ องดิ ้นรนทํามาหากินเลี ้ยงปากเลี ้ยงท้ องเพื่อความอยูร่ อด
ของตนเอง ไม่มีเวลามาสนใจกิจกรรมใดๆมากนัก อีกทังต้
้ องคอยระแวดระวังภัยให้ กบั ครอบครัว ดังนัน้
ความสนใจของสมาชิกกลุม่ ในการเชื่อมโยงเครื อข่ายจึงไม่ได้ รับความใส่ใจเท่าที่ควร
บทสังเคราะห์ :ปฐมเหตุของการมีสว่ นร่วมทางสังคม สะท้ อนภาพการบริหารจัดการในอดีต
หากจะศึกษาเรื่ องการบริ หารจัดการของสังคมไทยที่ผา่ นมาทังจากตํ
้
ารารวมถึงเอกสารต่างๆและ
จากสถาบันการศึกษา พบว่าเราได้ ซมึ ซับแนวความคิดมาจากสังคมซีกโลกตะวันตกที่มงุ่ เน้ นผลลัพธ์ของ
การบริหารจัดการไปที่เป้าหมายด้ านตัวเงิน ผลกําไร และวัตถุนิยมเป็ นสําคัญ จวบจนปั จจุบนั กระแส
โลกได้ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุนแรง รวมถึงความก้ าวลํ ้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้ เกิดการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรงบนโลกที่ไร้ พรมแดน ระบบทุนนิยมยิ่งเป็ นตัวเร่งให้ ทกุ ฝ่ ายต่างต้ องปรับกลยุทธ์
เพื่อช่วงชิงความได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน สังคมในโลกปั จจุบนั จึงมีลกั ษณะใครใหญ่ใครอยู่ ปลาใหญ่
กินปลาเล็ก
ผู้ที่มีอํานาจและมีโอกาสจะเป็ นผู้ชนะและยืนหยัดอยูบ่ นเวทีได้ สาํ เร็จ ดังจะเห็นได้ วา่
พฤติกรรมของผู้คนในสังคมทุกวันนี ้มีความเห็นแก่ตวั กันมากขึ ้น มุง่ เอาเปรี ยบซึง่ กันและกัน ซึง่ เป็ น
อุปสรรคอย่างสําคัญต่อการเชื่อมโยงเครื อข่าย
จังหวัดสมุทรปราการเป็ นจังหวัดที่สามารถสะท้ อนภาพผลลัพธ์ของการใช้ หลักการบริหาร และการ
จัดการที่ผา่ นมาได้ เป็ นอย่างดี กล่าวคือ ในขณะที่จงั หวัดมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างดีแต่
้ ขา่ วในเชิงลบที่สง่ ผลต่อภาพพจน์ของจังหวัดอยูบ่ อ่ ยครัง้ อาทิ
คุณภาพชีวิตของผู้คนกับตกตํ่าลง อีกทังมี
เช่น การทุจริตในโครงการบําบัดบ่อนํ ้าเสีย การทุจริตการเลือกตัง้ รวมถึงคดีอกุ ฉกรรจ์ที่เกิดขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
จากบริบทของพื ้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ ทัง้ 3 ด้ านตามที่กล่าวไป เป็ นตัวแปรที่สง่ ผลกระทบให้
การสร้ างเครื อข่ายเป็ นไปได้ อย่างยากเย็น
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4. END หมายถึง การดําเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายความสําเร็ จในวงกว้ างในที่นี ้หมายถึงเป้าหมาย
ความสําเร็จทางสังคมนัน่ เอง
บทวิเคราะห์ การวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ไว้ วา่ พันธมิตรที่สร้ างขึ ้นจะต้ องเป็ นองค์กรที่เกิดจาก
ความร่วมมือในวงสัมพันธ์ระยะยาว สามารถก้ าวทันการเปลี่ยนแปลง เน้ นแผนการเรี ยนรู้ เพื่อ
ประสิทธิภาพสูอ่ งค์กรพันธมิตร และคุณภาพชีวิตของสมาชิกองค์กร
หากพิจารณาถึงความร่วมมือในวงสัมพันธ์ระยะยาว จะเกิดขึ ้นได้ นนั ้ สมาชิกของเครื อข่ายต้ องมีใจ
ที่ผกู พันต่อกัน มีความรู้สกึ มีสว่ นร่วมเป็ นเจ้ าของ รวมถึงมีความสมัครใจ และเห็นประโยชน์ที่จะได้ รับ
จากการร่วมมือกันอย่างแท้ จริ ง โดยเฉพาะแกนนําจะต้ องเป็ นผู้มีพลัง เอาจริ งเอาจัง และทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง คําว่าเครื อข่ายพันธมิตรแห่งคุณค่า จึงจะมีความหมาย และมีความคุ้มค่า ซึง่ จะเป็ นหนทาง
สานเครื อข่ายให้ เกิดความยัง่ ยืนได้ ตอ่ ไป
จากแนวคิดการบริ หารจัดการตามกรอบทฤษฎีการกระทําทางสังคม ซึง่ Max weber ได้ ให้ ทศั นะ
ภายใต้ องค์ประกอบ 4 ประการ ตามที่ได้ วิเคราะห์ไปแล้ วนัน้ ทีมวิจยั ได้ พิจารณาว่าแนวคิดในการบริหาร
้
“การวิจยั การพัฒนาขบวนการ
จัดการมีสว่ นสําคัญอย่างมากต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้น ดังนันโครงการ
สหกรณ์ในพื ้นที่ 36 จังหวัดสมุทรปราการ” ซึง่ ได้ ยดึ แนวคิดของระบบสหกรณ์เป็ นตัวขับเคลื่อน โดย
แนวคิดของระบบสหกรณ์จะแตกต่างและสวนทางจากระบบทุนนิยมที่เน้ นเป้าหมายความสําเร็ จไปใน
ด้ านวัตถุนิยมเป็ นสําคัญ จึงต้ องมีการปรับแนวคิดและทําความเข้ าใจผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนใน
เรื่ องนี ้ให้ ชดั เจนเสียก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ติ ามกระบวนการวิจยั
โดยแนวคิดในการบริหารจัดการต้ อง
มุง่ เน้ นไปที่มนุษย์นิยมแทนวัตถุนิยม
จากการที่นกั วิจยั และทีมงานได้ รับโอกาสที่ดีจากสถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ เข้ ามาศึกษาและวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการในครัง้ นี ้ คณะทีมงาน
ต้ องขอขอบพระคุณในความกรุณาของ รองศาสตราจารย์จฑุ าทิพย์ ภัทราวาท เป็ นอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี ้ด้ วย ทําให้ ทีมงานทุกคนได้ รับความรู้และประสบการณ์ในแง่มมุ ต่าง ๆ อย่างกว้ างขวาง ได้ มี
โอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้นําท้ องถิ่นในหลากหลายลักษณะ ซึง่ เป็ นประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าควรแก่
การจดจํา และเรี ยนรู้อย่างมาก ทีมงานวิจยั จะได้ นําประสบการณ์ในครัง้ นี ้ไปใช้ เพื่อการทํางานที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคมต่อไป
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6.2.2 ทักษะ/ประสบการณ์ ใหม่
1. ทีมงานวิจยั ได้ เรี ยนรู้พฤติกรรมของผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนที่หลากหลาย สามารถ
จําแนกได้ เป็ น 4 แบบ ได้ แก่
1. ผู้นําประเภท งานไม่สน คนไม่สร้ าง มีอยูบ่ ้ างในบางพื ้นที่ ส่วนใหญ่เข้ ามาประดับกลุม่ และไม่มี
ส่วนเสริ มความสําเร็ จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายใดๆ

2. ผู้นําประเภท งานไม่ยงุ่ มุง่ แต่คน
3. ผู้นําประเภท คนไม่ยงุ่ มุง่ แต่งาน

พฤติกรรมของผู้นําทัง้ 2 รู ปแบบนีม้ ีค่อนข้ างมากในแต่ ละ
เครื อข่ าย ซึ่งมีทงั ้ ส่ วนช่ วยเสริมให้ งานดําเนินไปอย่ างรวดเร็ว
และมีส่วนทําให้ เกิดอุปสรรคต่ องานได้ เช่ นกัน กล่ าวคือการ
ดําเนินการเชื่อมโยงเครื อข่ ายในครั ง้ นีม้ ีความขัดแย้ งและ
ความแตกแยกภายในกลุ่มผู้นําค่ อนข้ างสูง
อย่ างไรก็ตาม
ความสําเร็จในเชื่อมโยงเครื อข่ ายในครั ง้ นี ้ ต้ องแสดงความชื่น
ชมกับผู้นําที่สามารถปรั บพฤติกรรมที่เป็ นจุดอ่ อน และเสริม
พฤติกรรมที่เป็ นจุดเด่ นของตนเอง จนสามารถผนึกกําลังร่ วม
เป็ นเครือข่ ายได้ สาํ เร็จ

4. ผู้นําประเภท งานก็สน คนก็สร้ าง พฤติกรรมประเภทนี ้มีน้อยมากในแต่ละครื อข่าย แต่เป็ น
พฤติกรรมของผู้นําที่พงึ ประสงค์ เพราะสามารถทํางานในเชิงบูรณาการได้ เป็ นอย่างดี จึงพิจารณาเห็นว่า
ชุมชนต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการจะต้ องเร่งสร้ างผู้นําในรูปแบบนี ้กันอย่างจริงจังในทุกชุมชน เพราะจะ
ช่วยเสริ มให้ การเชื่อมโยงเครื อข่ายในอนาคตเกิดความสําเร็จได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
6.3 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการเชื่อมโยงเครื อข่ายสูค่ วามยัง่ ยืน
ก่อนเข้ าสูก่ ระบวนการวิจยั จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องดําเนินการในขันตอนเหล่
้
านี ้เสียก่อน
1. ปรั บแนวคิด ปรั บวิธีการปฏิบัตใิ นการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์ กรภาคประชาชน โดยมี
แนวคิดในการบริหารจัดการที่มงุ่ เน้ นผลลัพธ์ความสําเร็จไปในด้ านมนุษย์นิยมแทนวัตถุนิยม หมายถึง
ความสําเร็ จของการบริหารจัดการในเรื่ องใดๆ ก็ตาม จะต้ องส่งผลให้ บคุ คลได้ รับเกียรติ ได้ รับคุณค่า
รวมถึงได้ รับการเพิ่มเติมศักดิศ์ รี แทนที่จะมุง่ เน้ นผลลัพธ์สดุ ท้ ายในรูปของตัวเงินหรือวัตถุนิยมเป็ นหลัก
กล่าวคือผู้นําเครื อข่ายที่ผา่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมจะต้ องมีคณ
ุ ค่าในตนเองเพิม่ ขึ ้นไม่วา่ จะเป็ นคุณค่า
ทางความคิด คุณค่าทางการพูด หรื อคุณค่าทางการกระทํา (คิดดี พูดดี กระทําดี) เมื่อผู้นําที่เข้ าร่วม
โครงการมีคณ
ุ ค่าในตนเองย่อมสามารถเป็ นแกนนําในการขับเคลื่อนให้ ผ้ ตู าม (สมาชิกของเครื อข่าย) เกิด
คุณค่าในตนเองได้ เช่นกัน ดังคํากล่าวที่วา่ “ผู้นําดี ผู้ตามดี ย่อมดีแน่ แต่หากผู้นําดี(คิดดี พูดดี กระทําดี)
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แต่ผ้ ตู ามแย่ยงั พอแก้ ไขได้ แต่หากผู้นําแย่ (มีแนวคิดไม่ถกู ต้ อง) มีโอกาสนําทีมเครื อข่ายก้ าวสูค่ วาม
ล้ มเหลวได้ เช่นกัน
2. ทําความเข้ าใจให้ ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนเห็นถึงคุณค่ าและความสําคัญของตนเองที่
จะไปเป็ นแกนนํา และขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครื อข่าย ให้ ประสบความสําเร็จ
3. กระตุ้นและปลุกจิตสํานึกแก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน เพื่อให้ เกิดภาระใจที่จะทํางาน
เพื่อส่วนรวม โดยมีจิตสํานึกอยูเ่ สมอว่าตนเองสวมบทบาทของผู้นํา และมีภาระกิจสําคัญที่จะต้ องสร้ าง
เครื อข่ายพันธมิตรให้ สําเร็ จ เพื่อนําพาสมาชิกให้ ก้าวสูค่ วามเข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืน
5. ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาด้ านจิตใจแก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชน ให้ มีจติ วิญญานแห่ งการให้
(ให้ ความรัก ให้ ความเห็นอกเห็นใจ ให้ ความจริงใจ ให้ นํ ้าใจ ฯลฯ) ต่อสมาชิกของเครื อข่าย และ
ผู้ด้อยโอกาสกว่าตนเอง
6. ฝึ กอบรมแก่ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
ด้ วยบรรยากาศแห่งมิตรไมตรี
7. เตรี ยมการเพื่อสร้ างผู้นํารุ่นถัดไป เพื่อรองรับการเติบโตของเครื อข่ายในอนาคต
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ประมาณการด้ านผลประโยชน์ เชิงธุรกิจของสมาชิกภาคีเครื อข่ าย
เครื อข่าย
เครื อข่ าย
การเงิน

“เครื อข่ าย
วิสาหกิจชุมชน
จังหวัด
สมุทรปราการ”

บทบาทของเครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ ไข
ปั ญหาความยากจน
1.การลดต้ นทุนในการประกอบธุรกิจ
ด้ วยการเป็ นแหล่งรวบรวมเงินทุนเพื่อ
การรับฝากเงิน
2.การสร้ างโอกาสทางการเรี ยนรู้ แก่ผ้ นู ํา
เครื อข่ายสหกรณ์ให้ มีขีดความสามารถ
ในการบริ หารจัดการธุรกิจการเงินอย่างมี
คุณค่าและสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มต่อ
สมาชิกของเครื อข่ายได้
3.การปรับปรุงสวัสดิการให้ เป็ นระบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่
สมาชิกของเครื อข่าย
1.การเพิ่มรายได้ หลักและรายได้ เสริมที่
มัน่ คงแก่ประชาชนในชุมชน ด้ วยการ
ส่งเสริ มอาชีพ
2.การลดต้ นทุนการผลิตและการ
ดําเนินงาน ด้ วยการจัดระบบการบริหาร
จัดการเพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมผลผลิตของ
สมาชิก เพื่อการจัดส่ง และจัดจําหน่าย
3.การสร้ างโอกาสทางการเรี ยนรู้ แก่ผ้ นู ํา
ชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
และสมาชิกของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการด้ านผลประโยชน์เชิงธุรกิจของสมาชิกในเครื อข่าย
จากการติดตามผลช่ วง กันยายน 2549 พบว่ า
คณะกรรมการเครื อข่าย สามารถประสานให้ เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจด้ านการรับ
ฝากเงินระหว่างสหกรณ์ได้ ดงั นี ้
เงินฝากของสมาชิกเพิ่มขึ ้น เดือนละ 22,584,000 บาท
คาดว่าเพิ่มขึ ้นปี ละ 12 X 22,584,000 =271,008,000 บาท

จากการติดตามผลช่ วง กันยายน 2549 พบว่ า
คณะกรรมการเครื อข่าย มีมติให้ ทดลองทําโครงการนําร่องที่ชมุ ชนบางเพรี ยง
อ.บางบ่อ ซึง่ ประกอบด้ วยสมาชิก 257 คน จาก 69 ครัวเรื อน เพื่อดูผลลัพธ์ใน
การขยายผลไปสูช่ มุ ชนอื่นๆต่อไปในอนาคต
ทังนี
้ ้คณะกรรมการได้ สํารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นของสมาชิกในชุมชนบางเพรี ยงอ.บางบ่อ พบว่า

รายได้ ของสมาชิกโดยเฉลี่ย
= 22,000 บาท/คน/ปี
รายจ่ายด้ านการบริโภคสินค้ าจําเป็ นโดยเฉลี่ยครัวเรื อนละ 2,070 บาท/เดือน
ประมาณการหลังเข้ าร่วมโครงการนําร่อง โดยจะเริ่มปฏิบตั ิในเดือน ม.ค. 2550
1.สามารถเพิ่มรายได้ แก่สมาชิกเครื อข่าย 20%
คาดว่าสมาชิกจะมีรายได้ โดยเฉลี่ย
= 24,400 บาท/คน/ปี
วิธีการ สร้ างอาชีพเสริ มแก่ครัวเรื อนโดยให้ สมาชิกสามารถรับงานไปทําที่บ้านได้
2.สามารถลดค่ าใช้ จ่ายด้ านการบริโภคสินค้ าจําเป็ นแก่สมาชิกเครื อข่าย 10%
คาดว่าสมาชิกจะลดค่าใช้ จ่ายจากการบริ โภคสินค้ าจําเป็ นได้ 207บาท/ครัวเรื อน/เดือน
“
“
ทังชุ
้ มชน 69 ครัวเรื อน x 207= 14,283 บาท/เดือน

วิธีการ - แม่ข่ายจะทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางรวบรวมสินค้ าเพื่อการสัง่ ซื ้อและ
จําหน่ายแก่สมาชิกในราคาที่ถกู กว่าท้ องตลาด 10%
- จัดระบบบริหารจัดการ เพื่อจ่ายปั นผลคืนสูส่ มาชิกของเครื อข่าย
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เครื อข่าย

บทบาทของเครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ ไข
ปั ญหาความยากจน

“เครื อข่ ายความ 1.การมีสว่ นร่วมในการจัดการแก้ ไข
ร่ วมมือทาง
ปั ญหาด้ านที่อยู่อาศัย
ธุรกิจ
และวิทยาการ” 2.การมีสว่ นร่วมในการสร้ างโอกาส
ทางการเรี ยนรู้โดยติดอาวุธทางปั ญญา
แก่ผนู่ ํา
3.การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ
4.สร้ างโอกาสในการเข้ าถึงข้ อมูลในด้ าน
ต่างๆและการใช้ สทิ ธิบตั รประกันสุขภาพ
ถ้ วนหน้ าแก่สมาชิกของเครื อข่าย

ประมาณการด้ านผลประโยชน์เชิงธุรกิจของสมาชิกในเครื อข่าย
จากการติดตามผลช่ วงเดือนกันยายน 2549 พบว่ า
คณะกรรมการ ได้ ดําเนินการติดต่อขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆทัง้
ภาครัฐและเอกชน คาดว่าในเดือนธันวาคม 49 จะได้ ตลาดถาวรเพื่อการ
จําหน่ายสินค้ า เพิ่มขึ ้น 2 แห่ง ได้ แก่ บริษัท เอ็น เอช เค สปริง และบริษัทไทย
เกรี ยงฟอกย้ อม จํากัด
คณะกรรมการได้ รวบรวมข้ อมูลจากสมาชิกเครื อข่ายรวม 96 ราย พบว่า
รายได้ สทุ ธิหลังหักค่าใช้ จ่ายของสมาชิก จากการนําสินค้ าไปขาย ณ ตลาด
ต่างๆ = 1,200 บาท/ครัง้ /ราย
รายจ่ายค่าขนส่งสินค้ าเพื่อนําสินค้ าไปจําหน่าย ณ ตลาดต่างๆเฉลี่ย700บาท/ครัง้
ประมาณการด้ านผลประโยชน์เชิงธุรกิจซึง่ คาดว่าจะได้ รับเมื่อลงมือปฏิบติใน
เดือนธันวาคม 2549
คาดว่า1.สามารถเพิ่มรายได้ แก่สมาชิกเครื อข่ายจากการมีตลาดเพิ่มขึ ้น2แห่ง
รวม = 2,400 บาท/เดือน/คน
2.สามารถลดรายจ่ ายค่าขนส่งสินค้ าไปยังตลาดต่างๆลง 25%=125บาท/ครัง้ /ราย
รวมค่าใช้ จา่ ยด้ านค่าขนส่งสินค้ าของสมาชิกต่อคนลดลง
=175 บาท x 12 ครัง้ = 2,100 บาท/เดือน
=2,100 x 12 ครัง้ = 26,200บาท/ปี

“เครื อข่ ายทาง
สังคม”

จากการติดตามช่ วงกันยายน 2549 พบว่ า โครงการนําร่ องบ้ านมั่นคง
ชุมชนนางนวลร่ วมพัฒนา ได้ ดาํ เนินการในด้ านต่ างๆเหล่ านีไ้ ปแล้ ว
2.ลดรายจ่ายของสมาชิกเครื อข่าย
1. สามารถรับชําระเงินกู้จากสมาชิกเครื อข่ายได้
= 200 ครัวเรื อน x 1,600 บาท = 320,000 บาท/เดือน
3.สร้ างโอกาสทางการเรี ยนรู้แก่ผ้ นู ําและ
2. สามารถอํานวยสินเชื่อเพื่อการซื ้อที่ดินแ ละที่อยู่อาศัยแก่สมาชิก
สมาชิกของเครื อข่าย
= 200 ครัวเรื อน x 65,000 บาท = 13,000,000 บาท
4.สร้ างโอกาสในการเข้ าถึงข้ อมูลในด้ าน
3. สามารถมีรายได้ จากดอกเบี ้ยเงินกู้ เดือนละ 16,500 บาท/เดือน
ต่างๆ และการใช้ สทิ ธิบตั รประกันสุขภาพ
“
ปี ละ 198,000 บาท/ปี
ถ้ วนหน้ า
4. สามารถระดมเงินออมจากสมาชิกเครื อข่ายได้ = 200 ครัวเรื อนx150 บาท
= 30,000 บาท/เดือน
1.เพิ่มรายได้ แก่สมาชิกของเครื อข่าย
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ข้ อเสนอเชิงวิเคราะห์ เกี่ยวกับชุดความรู้ท่ ตี ้ องหนุนเสริมแก่ ผ้ ูนําในการพัฒนาเครื อข่ าย
พันธมิตรแห่ งคุณค่ า

จากการดําเนินการวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ สามารถเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
ได้ รวม 4 เครื อข่าย ประกอบด้ วย 1)เครื อข่ายทางการเงิน 2)เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ 3)เครื อข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 4)เครื อข่ายทางสังคม
ทีมวิจยั พิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบในการพัฒนาเครื อข่ายพันธมิตรให้ ประสบ
ความสําเร็ จจะต้ องให้ ความสําคัญกับองค์ประกอบ 4 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
1. ด้ านเป้าหมายในการจัดตัง้ เครื อข่ ายพันธมิตร เป้าหมายเป็ นสิง่ สําคัญที่สามารถ
สะท้ อนให้ เห็นถึงจุดมุง่ หมายของการรวมตัวจัดตังเครื
้ อข่ายขึ ้นมาว่า เครื อข่ายของตนรวมตัวกัน
ขึ ้นมาเพื่ออะไร เป้าหมายของเครื อข่ายจึงเป็ นพลังสําคัญที่จะขับเคลือ่ นเครื อข่ายให้ ดําเนินงานจน
บรรลุผลสําเร็ จตามวิสยั ทัศน์ที่เครื อข่ายได้ ร่วมกันกําหนดขึ ้นได้ หากพิจารณาถึงองค์ประกอบใน
ด้ านนี ้จะพบว่าสมาชิกของเครื อข่ายทัง้ 4 สามารถรับรู้ และบอกถึงเป้าหมายของเครื อข่ายของ
ตนเองได้ คอ่ นข้ างดี
2. ด้ านความมุ่งมั่นและความตัง้ ใจของสมาชิกเครื อข่ าย ความมุง่ มัน่ ไม่ยอ่ ท้ อต่อ
อุปสรรครวมถึงความตังใจของสมาชิ
้
กเครื อข่ายนับเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของการพัฒนา
เครื อข่ายพันธมิตรให้ ประสบความสําเร็จอย่างยัง่ ยืน
จากการพิจารณาองค์ประกอบด้ านนี ้
เครื อข่ายทัง้ 4 ยังขาดความมุง่ มัน่ เท่าที่ควร ทังนี
้ ้เนื่องจากสาเหตุหลายๆประการ อาทิเช่น ผู้นํามี
ภาระกิจมากรับผิดชอบงานหลากหลายตําแหน่ง ผู้นําบางกลุม่ ขาดภาระใจ รวมถึงผู้นําบางกลุม่
ฝั กใฝ่ กับการเมืองทอ้ งถิ่น จึงทําให้ ความเอาใจใส่ตอ่ งานด้ านนี ้น้ อยลง
3. ด้ านความสามารถในการบริ หารจัดการเครื อข่ าย ในการบริ หารจัดการเครื อข่าย
ให้ ประสบความสําเร็ จนัน้ ผู้นําจะต้ องมีความสามารถในการบริหารปั จจัยรวม 6 M อันได้ แก่
Man
การบริ หารสมาชิกของเครื อข่ายและผู้เกี่ยวข้ อง
Money
การจัดหา การจัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินงานของเครื อข่าย
Materials
การจัดหา และจัดสรร การดูแลและบํารุงรักษาเครื่ องจักร เครื่ องมือ และวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ งาน ทังนี
้ ้เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานของเครื อข่าย
Method
การพัฒนาระบบงานในด้ านต่างๆ
เพื่อให้ การดําเนินงานของเครื อข่ายเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Marketing
การจัดการด้ านการตลาดของเครื อข่าย
เพื่อให้ สมาชิกของเครื อข่ายสามารถ
ดําเนินธุรกิจได้ อย่างมัน่ คง
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นอกจากนัน้ ผู้นํายังต้ องมีความสามารถในการบริหารจัดการกับสภาวะแวดล้ อมภายนอก
ได้ เป็ นอย่างดีอีกด้ วย
เพราะสภาวะแวดล้ อมเป็ นทังโอกาสและอุ
้
ปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสําเร็ จและความล้ มเหลวของงานได้
ในด้ านกระบวนการบริหารผู้นําเครื อข่ายต้ องมี
ความสามารถทังในด้
้ านการวางแผน
( Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การบริหาร
สมาชิกของเครื อข่าย (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การควบคุม(Controlling) เพื่อให้ การ
ดําเนินงานของเครื อข่ายบรรลุผลสําเร็ จอย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) และมีประสิทธิผล
(Efficiency)
หากพิจารณาถึงองค์ประกอบด้ านความสามารถในการบริหารจัดการเครื อข่ายของผู้นําทัง้
4 เครื อข่าย พบว่า ยังมีจดุ อ่อนที่ต้องการเสริมองค์ความรู้คอ่ นข้ างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
บริหารจัดการด้ านการผลิต ด้ านการตลาด ด้ านการเงิน ด้ านการบริหารทีมงาน ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานของเครื อข่าย ทรัพยากรไม่วา่ จะ
เป็ นในรูปของเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เวลา ล้ วนแล้ วแต่มีความสําคัญที่จะช่วยให้ การดําเนินงานของ
เครื อข่าย เกิดความราบรื่นและคล่องตัว จากการวิเคราะห์พบว่า จําเป็ นต้ องได้ รับปลูกฝั งแนวคิด
ในการพึง่ พิงตนเองเป็ นกรอบในการยึดถือปฏิบตั เิ ป็ นสําคัญ โดยไม่ต้องไปรอคอยการช่วยเหลือ
จากภาครัฐ ซึง่ สามารถกระทําผ่านการฝึ กอบรมในทุกๆหลักสูตรที่ผ้ นู ําเครื อข่ายได้ มีโอกาสเข้ าร่วม
โดยการตอกยํ ้าแนวคิดของสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ให้ ผ้ นู ําสามารถบริหารจัดการได้
ด้ วยตนเอง โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกัน ซึง่ หมายถึง การตกลงให้ สญ
ั ญาต่อกัน การร่วม
ลงทุน โดยการใช้ ทรัพยากร(ในกระเป๋ า)ของสมาชิกเอง เป็ นต้ น
ผลการวิเคราะห์ ทีมวิจยั พิจารณาเห็นว่าสมควรจะจัดชุดความรู้หนุนเสริ มแก่ผ้ นู ํา ในการ
พัฒนาเครื อข่ายพันธมิตรในชุดความรู้
1. เรื่ อง“การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื อข่ายอย่างยัง่ ยืน”
โดยมีเนื ้อหาสาระครอบคลุม 3 เรื่ องที่สําคัญ
1. ด้ านความมุง่ มัน่ และความตังใจของสมาชิ
้
กเครื อข่าย
2. ด้ านความสามารถในการบริ หารจัดการเครื อข่าย (ทังในด้
้ านการผลิต การตลาด
การเงิน การบริ หารทีมงาน การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
3. ด้ านความสามารถในการจัดหาทรัพยากร เพื่อการดําเนินงานของเครื อข่าย
2. ชุดความรู้ เรื่ อง“ผู้นําเครื อข่ายพันธมิตรที่ควรค่าแก่การชื่นชม”
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แบบทดสอบความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับ “สหกรณ์ ”
โครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ พนื ้ ที่จงั หวัดสมุทรปราการ”
ผู้ท่ ถี ูกทดสอบ ผู้นํากลุม่ /องค์กรภาคประชาชนที่เข้ าร่วมงานวิจยั ตามโครงการนําร่อง “ชุมชน
นางนวลพัฒนา” จํานวน 65 คน
ทําเครื่ องหมาย X ลงในหัวข้ อที่ท่านคิดว่าถูกต้ องที่สดุ เพียง 1 คําตอบ
1. สหกรณ์คืออะไร
ก. การรวมตัวกันเป็ นกลุม่ ด้ วยความสมัครใจ โดยสมาชิกเป็ นเจ้ าของสหกรณ์
ข. การรวมกลุม่ กันเพื่อดําเนินการทางธุรกิจ เพื่อแสวงหากําไร
ค. การรวมกลุม่ คนตังแต่
้ 100 คนขึ ้นไป จึงจะเป็ นสหกรณ์ได้
ง. ถูกต้ องทุกข้ อ
2. ประโยชน์ที่ได้ รับจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์คืออะไร
ก. ทําให้ สมาชิกมีเงินเพิม่ มากขึ ้น โดยไม่ต้องทําอะไร
ข. ทําให้ เกิดการออมทรัพย์ และเป็ นการระดมทุนเพื่อให้ เกิดรายได้ เพิ่ม
ค. เพื่อการสินเชื่อ การกู้อย่างง่าย
ง. ไม่มีข้อถูก
3. เรารวมตัวให้ เกิดการจัดตังเป็
้ นสหกรณ์เพื่ออะไร
ก. เพื่อเป็ นการระดมทุนเพิม่
ข. เพื่อช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ระหว่างสมาชิกด้ วยกัน
ค. เพื่อให้ เกิดพลังในการต่อรองในด้ านธุรกิจ
ง. ถูกทุกข้ อ
4. หลักการสหกรณ์ทงั ้ 7 ข้ อ เน้ นบุคคลกลุม่ ใด
ก. สมาชิกสหกรณ์
ข. กรรมการสหกรณ์
ค. คนที่ยงั ไม่ได้ เป็ นสมาชิก
ง. ประชาชนทัว่ ไป
5. หลักการสหกรณ์ยดึ หลักอะไรในการบริหารจัดการสหกรณ์
ก. หลักตามใจฉัน
ข. หลักการกฎหมู่
ค. หลักของกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ง. หลักประชาธิปไตย
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6. การเข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ต้องเป็ นแบบใด
ก. ไมเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ไร้ สาระ
ข. เป็ นสมาชิกสหกรณ์ด้วยความสมัครใจ
ค. เป็ นสมาชิกสหกรณ์เพราะตามใจคูส่ มรส
ง. เป็ นสมาชิกเพราะโดนบังคับจากผู้นํา
7. สมาชิกสามารถมีสว่ นร่วมในการจัดการสหกรณ์ได้ อย่างไร
ก. ไม่ใช่หน้ าที่ สมาชิกมีหน้ าที่แค่การชําระค่าหุ้นเท่านัน้
ข. ต้ องเข้ าประชุมร่วมกับกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทกุ ครัง้ ที่มีการประชุม
ค. ประเมินและติดตามผล พร้ อมทังเข้
้ าร่วมประชุมใหญ่ประจําปี
ง. ทําธุรกิจร่วมกับสหกรณ์มากๆ
8. สมาชิกสหกรณ์จะควบคุมและบริหารงานสหกรณ์ผา่ นบุคคลใด
ก. ตัวสมาชิกสหกรณ์เอง
ข. เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ค. ผู้แทนสหกรณ์
ง. กรรมการดําเนินการสหกรณ์
9. หนทางวิธีการขจัดปั ญหาความยากจน ควรนําหลักการวิธีการใดมาใช้
ก. วิธีแบบบริ ษัท
ข. วิธีแบบองค์กรอิสระ
ค. วิธีการแบบสหกรณ์
ง. วิธีการแบบข้ าราชการ
10. การสหกรณ์ให้ ประโยชน์อะไรบ้ างแก่สมาชิก
ก. สินค้ าและบริการ เงินปั นผล สวัสดิการ
ข. ได้ เรี ยนรู้การบริหารงาน
ค. เงินประจํารายเดือน
ง. เงินเบี ้ยเลี ้ยง
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11. สหกรณ์เกิดขึ ้นครัง้ แรกเพราะอะไร
ก. แก้ ไขปั ญหาภาคอุตสาหกรรม
ข. แก้ ไขปั ญหาคนที่ไม่ดี
ค. แก้ ไขปั ญหาของคนรวย
ง. แก้ ไขปั ญหาด้ านเกษตรกร
12. บทบาทกรรมการสหกรณ์ คืออะไร
ก. บริหารตามความคิดของตนเอง
ข. เป็ นผู้ใช้ นโยบายบริ หารจัดการสหกรณ์
ค. ไม่บริ หารงานสหกรณ์เลย
ง. ไม่เรี ยกสมาชิกประชุมเลย
13. การฝึ กอบรมสมาชิกสหกรณ์เป็ นหน้ าที่ของใคร
ก. สมาชิกอยากอบรมกันเอง
ข. สมาชิกเรี ยกร้ อง
ค. สหกรณ์ต้องให้ ความรู้ และอบรมสมาชิก
ง. กรรมการทุกคน
14. ใครเป็ นคนตัดสินใจว่าจะจัดตังสหกรณ์
้
ขึ ้นที่ไหน และเมื่อไหร่
ก. กรรมการ
ข. สมาชิก
ค. เจ้ าหน้ าที่รัฐ
ง. เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ ม
15. หัวใจของสหกรณ์ที่สมาชิกต้ องนําไปปฏิบตั คิ ืออะไร
ก. ปฏิบตั ติ ามประเพณี
ข. ปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรม
ค. ปฏิบตั ติ ามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
ง. ปฏิบตั ติ ามเพื่อนหรื อญาติ
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16. การจัดตังสหกรณ์
้
มีวตั ถุประสงค์คืออะไร
ก. เพื่อการศึกษาอบรม
ข. การรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทํา
ค. เพื่อจะได้ เป็ นพวกเดียวกัน
ง. เพื่อการต่อรองกับคนอื่นๆ
17. การดําเนินธุรกิจสหกรณ์เพื่อประโยชน์กลุม่ บุคคลใด
ก. กรรมการสหกรณ์
ข. เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
ค. สมาชิกสหกรณ์
ง. บุคคลทัว่ ไป
18. เมื่อสมาชิกนําเงินไปฝากออมทรัพย์แล้ ว เงินจํานวนนี ้จะเป็ นของใคร
ก. ของสหกรณ์
ข. ของครอบครัว
ค. ของสมาชิกผู้ออมทรัพย์
ง. ของคูส่ มรส
19. ท่านคิดว่าอะไรที่เป็ นสาเหตุหลักของการพัฒนาสหกรณ์ที่ไม่สําเร็จ
ก. ภาครัฐแทรกแซง
ข. ขาดความเชื่อมัน่ ในมวลหมูส่ มาชิกด้ วยกันเอง
ค. สามีและภรรยาไม่สามัคคีกนั
ง. ไม่มีใครให้ ความช่วยเหลือ
20. ท่านคิดว่าสหกรณ์สามารถสร้ างเสริมงานให้ ทา่ นได้ หรื อไม่
ก. ได้ เพราะสหกรณ์ช่วยส่งเสริมอาชีพเสริมได้ โดยการจัดการฝึ กอบรมเพิม่ ความรู้
ข. ได้ เพราะสหกรณ์ช่วยหางานตามบริษัทหรื อโรงงานให้
ค. ไม่ได้ เพราะสหกรณ์ไม่มีหน้ าที่สร้ างเสริมความรู้ เป็ นหน้ าที่ของรัฐ
ง. ไม่ได้ เพราะสหกรณ์ไม่มีเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริม
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21. ท่านคิดว่าการประเมินผลและตรวจสอบคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็ นหน้ าที่ของใคร
ก. เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
ข. ประชาชนทัว่ ไป
ค. สมาชิกสหกรณ์ทกุ คน
ง. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
22. หน้ าที่ในการเข้ าประชุมใหญ่ประจําปี เป็ นหน้ าที่ของใครบ้ าง
ก. สมาชิกสหกรณ์ทกุ คน
ข. คณะกรรมการสหกรณ์
ค. เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ง. สมาชิกสหกรณ์ทกุ คน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
23. ใครสามารถเป็ นสมาชิกสหกรณ์ได้ บ้าง
ก. ทุกคนที่อยูใ่ นชุมชนเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน และยังไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์อื่น
ข. ประชาชนทัว่ ไป
ค. สมาชิกจากสหกรณ์อื่น
ง. กรรมการสหกรณ์
24. ทุกคนสามารถเข้ ามาเป็ นสมาชิกสหกรณ์ได้ อย่างไร
ก. เข้ าเป็ นสมาชิกด้ วยความสมัครใจ และมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจเดียวกัน
ข. ฝากญาติพี่น้องมาสมัคร
ค. ต้ องเป็ นคนที่คณะกรรมการสหกรณ์ให้ สมัคร
ง. ทําอย่างไรก็ได้ ได้ เป็ นทังหมดทุ
้
กคนอยูแ่ ล้ ว
25. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้ มาอย่างไร
ก. ได้ มาจากการเลือกตังในที
้ ่ประชุมใหญ่ โดยสมาชิกสหกรณ์
ข. สมัครเข้ ามา โดยการสัมภาษณ์งาน
ค. ประชาชนทัว่ ไป เลือกเข้ ามาบริหารงาน
ง. ถูกทุกข้ อ
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26. กลุม่ คนหลายๆ คนรวมตัวกันออมทรัพย์และมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจเหมือนกันเรี ยกว่าอะไร
ก. การรวมเงิน
ข. การช่วยกัน
ค. การคบหากัน
ง. การสหกรณ์
27. สมาชิกควรทําอย่างไรเมื่อมีการเรี ยกประชุม
ก. เข้ าประชุมทุกครัง้
ข. ไม่ต้องเข้ าประชุมก็ได้
ค. ไม่รับรู้เลย
ง. เข้ าประชุมบ้ างบางครัง้
28. สหกรณ์จดั ตังขึ
้ ้นมาแล้ วใครเป็ นเจ้ าของสหกรณ์
ก. คณะกรรมการสหกรณ์
ข. สมาชิกสหกรณ์ทกุ คน
ค. เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
ง. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
29. ตามหลักการสหกรณ์ผ้ มู ีอํานาจสูงสุดในสหกรณ์คือใคร
ก. สมาชิกสหกรณ์ทกุ คน
ข. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ค. เจ้ าหน้ าที่รัฐ
ง. กรรมการสหกรณ์
30. ในสหกรณ์ “ทุน” ได้ มาจากที่ใด
ก. การออมทรัพย์ของสมาชิก
ข. เงินของกรรมการสหกรณ์
ค. เงินจากสมาชิกคนใดคนหนึง่
ง. เงินจากบุคคลทัว่ ไป
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31. สหกรณ์เป็ นองค์กรช่วยตัวเองที่สามารถเข้ าถึงคนยากจนได้ เพราะอะไร
ก. ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความมานะบากบัน่ ของสมาชิก ความมีวินยั และความเป็ นอันหนึง่ อัน
เดียวกัน
ข. สมาชิกสามารถเข้ าใจกระบวนการสหกรณ์ได้ ด้ วยการเรียนรู้ จากการปฏิบตั จิ ริง
ค. ดําเนินการด้ วยทรัพยากรของตัวเอง โดยไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ความช่วยเหลือจากภายนอก
ง. ถูกทุกข้ อ
32. ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง
ก. สหกรณ์เป็ นองค์กรรากฐานของท้ องถิ่น สหกรณ์จงึ มีความผูกพันกับชุมชนที่สหกรณ์ตงอยู
ั้ ่
อย่างใกล้ ชิด
ข. นโยบายของสหกรณ์ ต้ องกําหนดโดยสมาชิกของสหกรณ์ เพราะสหกรณ์คือองค์กรที่
ควบคุมโดยสมาชิก สมาชิกที่ได้ รับเลือกให้ เป็ นตัวแทนจึงต้ องรับผิดชอบต่อสมาชิก
ค. สหกรณ์เป็ นองค์กรที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานของการช่วยตัวเองของสมาชิก มีการจัดการ ควบคุม
อุปถัมภ์คํ ้าจุน โดยสมาชิก และเปิ ดสําหรับทุกคนที่พร้ อมจะร่วมรับความเสี่ยง และร่วมรับ
ประโยชน์จากการดําเนินงานร่วมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน
ง. ถูกทุกข้ อ
33. ข้ อใดกล่าวผิด
ก. แรงจูงใจที่สาํ คัญของการมารวมตัวจัดตังเป็
้ นสหกรณ์ ก็คือ ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้ รับ
ร่วมกัน
ข. การร่วมมือกันของสมาชิกสหกรณ์ หมายถึง การตกลงให้ สญ
ั ญา การลงขัน และการ
ร่วมมือกัน โดยการใช้ ทรัพยากร (ในกระเป๋ า) ของสมาชิก
ค. การส่งเสริ มสหกรณ์ สามารถทําได้ โดยการนําทรัพยากรจากภายนอกมาให้
้ นกลุม่ สหกรณ์ขึ ้น มีการ
ง. การพัฒนาสหกรณ์ จะเริ่มต้ นจากการรวมกําลังคน และจัดตังเป็
บริ หารจัดการ ดังนันสหกรณ์
้
จงึ ต้ องเกิดจากความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิก
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34. ข้ อใดกล่าวผิด
ก. การมาเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ จะต้ องเกิดจากความสมัครใจ หมายถึง สมาชิกมี
ความสนใจ เห็นประโยชน์ ที่จะได้ รับเป็ นรูปธรรมจากการร่วมเป็ นสมาชิก ความเป็ น
สมาชิกจึงจะมีความหมายและมีคณ
ุ ค่า
ุ สมบัตใิ นการรับผิดชอบช่วยเหลือจาก
ข. การมาร่วมเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ จะทําให้ มีคณ
โครงการพัฒนา ได้ งา่ ยขึ ้น อีกทังมี
้ สทิ ธิพิเศษต่างๆ มากยิ่งขึ ้น เช่น ได้ รับการแจก ได้ รับ
การสนับสนุนด้ านเงินทุนอย่างคล่องตัวขึ ้น
ค. สมาชิกสหกรณ์มีบทบาทเพียงมาร่วมประชุมใหญ่
ง. สหกรณ์ต้องอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของสมาชิก และการตรวจสอบจากภายนอก
35. ข้ อใดกล่าวผิด
ก. รายได้ ที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ขึ ้นอยูก่ บั สมาชิกว่าจะตัดสินใจนําไปลงทุน
หรื อนําไปเป็ นทุนสํารอง หรือนําไปเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ (เงินเฉลีย่ คืน)
ข. รายได้ สามารถหาได้ จากการกําหนดราคาการผูกขาดของรัฐ
ค. สหกรณ์เป็ นเครื่ องมือของโครงการต่างๆในการเป็ นช่องทางการกระจายผลผลิต
ง. ข้ อ ข. และข้ อ ค. กล่าวผิด
36. ข้ อใดกล่าวถูก
ก. ความยากจน คือการขาดทรัพยากรต่างๆ ถ้ าหากท่านได้ รับทรัพยากรมาอุดหนุน จะ
สามารถแก้ ไขปั ญหาความยากจนได้
้ าน
ข. ความยากจน คือ การขาดโอกาสในการเรี ยนรู้และการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร ทังด้
เทคโนโลยีสนิ ค้ า บริ การ การตลาด ฯลฯ
ค. ความยากจน เป็ นโชคชะตาและความอาภัพของตัวเอง
ง. ฉันคิดว่าโอกาสจะหลุดพ้ นจากความยากจนเป็ นไปได้ ยากและคงเป็ นไปไม่ได้
37. โดยสรุปท่านคิดว่าระบบสหกรณ์จะช่วยท่านได้ เพราะอะไร
ก. ทําให้ ได้ รับการพัฒนาภูมิปัญญาได้ รับ การศึกษา การให้ คําปรึกษา ในด้ านต่างๆ ที่จะ
ก่อให้ เกิดแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ ซึง่ จะนําไปสูค่ วามสามารถพึง่ พิงตนเองได้
ข. ทําให้ มีโอกาสได้ รับการสนับสนุนในด้ านทรัพยากรต่างๆ
ค. ให้ ตระหนักถึงความจําเป็ น และปั ญหาต่างๆที่ชมุ ชนมีร่วมกัน
ง. ทําให้ เกิดบรรยากาศของการทํางานแบบเกื ้อกูลต่อกัน
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ประวัติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.สุขุมรัฏฐ์ สาริบุตร
คู่สมรส
ดร.อนงค์วชิ ญา สาริบตุ ร
การศึกษา
 ปริ ญญาตรี ด้ านการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาโท MINI MBA สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
 ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาบริหารรัฐกิจคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริ ญญาเอก Ph.D. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 ปริ ญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 43 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ การทํางาน
 ปลัดอําเภอ กิ่งอําเภอส่องดาว กิ่งอําเภอคําตากล้ า และกิ่งอําเภอนํ ้าอูน จังหวัดสกลนคร
 รักษาการนายอําเภอท่าคันโท ในปี พ.ศ. 2522
 นายอําเภอนาแห้ ว จังหวัดเลย ในปี พ.ศ. 2523
 นายอําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2525
 นายอําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2528
 ผู้ช่วยปลัดจังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2532
 นายอําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2534
 นายอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2535
 ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. 2535
 ปลัดจังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2536
 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กรมการปกครอง ในปี พ.ศ. 2538
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 รองผู้วา่ ราชการจังหวัดสุโขทัย ในปี พ.ศ. 2539
 ผู้วา่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม
 ผู้วา่ ราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ในปี พ.ศ. 2544
 ผู้วา่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2546
 ผู้วา่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
ดร.สุขุมรัฏฐ์ สาริบุตร และดร.อนงค์ วิชญา สาริบุตร คูช่ ีวิตที่มีสว่ นสําคัญต่อการ
สร้ างเสริ มจังหวัดสมุทรปราการให้ มีความพร้ อม และมีศกั ยภาพอย่างเพียงพอที่จะก้ าวไปเป็ นเมือง
้
จึง
หลักที่สําคัญของประเทศไทย จากความทุ่มเทและความพากเพียรอย่างมุง่ มัน่ ของท่านทังสอง
ส่งผลให้ ชาวจังหวัดสมุทรปราการต่างชื่นชมในผลงานอีกทังมี
้ ความต้ องการให้ ทา่ นทังคู
้ อ่ ยูเ่ ป็ นร่ม
โพธิ์ร่มไทรของชาวสมุทรปราการตลอดไปที่มีสว่ นในการสร้ างเสริ มจังหวัดสมุทรปราการให้
เจริญก้ าวหน้ า
นับจากวันที่ทา่ นและครอบครัว ได้ เข้ ามาบริหารดูแลเทศบาลนครเมืองสมุทรปราการใน
ช่วงเวลาหนึง่ ปี ที่ผา่ นมา จังหวัดสมุทรปราการได้ พลิกโฉมและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ ้น
อย่างมาก โดยเฉพาะปั ญหาหลักที่สะสมมานานก็เริ่มคลี่คลายลง ด้ วยวิสยั ทัศน์อนั กว้ างไกล และ
มีอดุ มการณ์ที่ชดั เจน ในการบริ หารท้ องถิ่นและสามารถเข้ าถึงความต้ องการของประชาชนอย่าง
แท้ จริ ง จากการแก้ ไขปั ญหาอย่างมีทิศทาง และมีระบบจัดการที่ดี
จึงส่งผลให้ จงั หวัด
สมุทรปราการเริ่มเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้ มที่จะมีความเจริญเติบโตในทุกด้ านๆ ให้ สมกับเป็ น
าให้ จงั หวัด
เขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ท่านมีมมุ มองที่ก้าวไกล โดยมีความตังใจจะทํ
้
สมุทรปราการ เป็ นเมืองน่าอยู่ ที่มีศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยว มีอตุ สาหกรรม ก้ าวไกล มี
การเกษตรก้ าวหน้ า เป็ นศูนย์กลาง Logistics และเป็ นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบิน
สุวรรณภูมิ
โดยท่านได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ของจังหวัดสมุทรปราการไว้ วา่
จะทําให้ จงั หวัด
สมุทรปราการเป็ นศูนย์กลาง Logistics เพื่อการส่งออกสินค้ าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของ
ชาติ เป็ นเมืองที่สะอาดน่าอยู่ และเป็ นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ อีกทังจะ
้
เป็ นเมืองแห่งสหกรณ์ ท่านมีความสามารถบูรณาการงานต่าง ๆ ได้ อย่างเชื่อมโยง จึงส่งผลให้
ปั ญหาหลักๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่เรื อ้ รังมานาน ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาด้ านนํ ้าท่วมเมือง
ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาด้ านที่อยูอ่ าศัย ปั ญหาสิง่ แวดล้ อม อันเนื่องมาจากจังหวัดสมุทรปราการ
เพราะเป็ นจังหวัดที่มีผ้ คู นอพยพมาอาศัยอยูจ่ ากทัว่ ทุก
เป็ นจังหวัดที่มีชมุ ชนอยูก่ นั อย่างแออัด
สารทิศ เมื่อผู้คนมาอาศัยอยูร่ ่วมกันอย่างหนาแน่น จึงส่งผลให้ เกิดปั ญหาทางสังคมตามมาอย่าง
มาก มีทงคดี
ั ้ เล็กคดีน้อย รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ตกตํ่าของประชาชนในทุกพื ้นที่ แต่ปัญหาเหล่านัน้
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มิได้ ทําให้ ท่านทังคู
้ เ่ กิดความท้ อถอย แต่กลับมีสว่ นเสริมแรงให้ ทา่ นผู้วา่
ดร.สุขมุ รัฏฐ์ สาริ บตุ ร
และภรรยาคูช่ ีวิต ดร.อนงค์วชิ ญา สาริบตุ ร มีปฏิภาญและความตังใจอย่
้
างแรงกล้ าที่จะขจัดต้ นตอ
ของปั ญหาอย่างจริ งจัง และด้ วยความเชื่อมัน่ ว่าทุกปั ญหามีทางออก ประกอบกับความรักที่มี
ให้ กบั คนในพื ้นที่อย่างจริงใจ ไม่นานเกินรอผลลัพธ์ของความสําเร็จจึงเริ่ มปรากฏผล จึงไม่น่า
แปลกใจว่าทําไม CEO และคูช่ ีวิตจึงได้ รับสรรพนามว่าเป็ นพ่อเมืองและแม่เมืองแห่งจังหวัด
สมุทรปราการ นอกจากนันทั
้ งคู
้ ย่ งั ได้ ทํางานเพื่อรับใช้ สงั คมอีกมากมาย อาทิเช่น ก่อตังมู
้ ลนิธิ
กรุณาขึ ้นในจังหวัดหนองบัวลําภู
เพื่อช่วยเหลือและให้ การสงเคราะห์คนชรา ผู้ป่วยโรค
เอดส์ การจัดตังกองทุ
้
นเพื่อการศึกษาเด็กยากจน
เด็กกําพร้ า ส่งเสริ มการฝึ กอาชีพเพื่อให้
ประชาชนมีงานทําร่วมกับหน่วยงานพัฒนาชุมชนและศูนย์พฒ
ั นาฝี มือแรงงาน
จังหวัด
หนองบัวลําภู ส่งเสริมสนับสนุนด้ านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี อีกทังได้
้ ร่วมกับศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู จนโครงการต่าง ๆ บรรลุผลสําเร็ จด้ วยดี และได้
ก่อตังมหาวิ
้
ทยาลัยรามคําแหงหนองบัวลําภู โดยได้ รับความร่วมแรงร่วมใจจากข้ าราชการและคน
ในท้ องถิ่นช่วยกันหาเงินทุกบาททุกสตางค์มาสร้ างจนสําเร็ จ
ทําให้ คนในท้ องถิ่นรวมถึงจังหวัด
ใกล้ เคียงได้ มีโอกาสเรี ยนจนจบมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องไปเรี ยนไกล เป็ นการช่วยสร้ างโอกาสทาง
การศึกษาให้ กบั ประชาชนได้ อีกทางหนึง่
ทีมวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ ได้ มีโอกาสเข้ ามาทํา
การวิจยั ในครัง้ นี ้ จึงได้ เห็นสมควรที่จะรวบรวมแนวคิด และแนวทางที่ท่านได้ ถือปฏิบตั มิ าโดย
ตลอดมาบันทึกไว้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และเพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั แิ ก่บรรดาผู้นําที่
สนใจ ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ ร่วมกันสร้ างสรรค์องค์กรให้ พฒ
ั นาก้ าวไกลต่อไป
แนวคิดในการบริหารงาน
ดร.สุขมุ รัฏฐ์ สาริบตุ ร และดร.อนงค์วชิ ญา สาริบตุ ร ทังสองท่
้
านมีแนวคิดในการบริหาร
ที่ยดึ ถือมาโดยตลอดว่า “จะใช้หลักธรรมาภิ บาลในการบริ หารราชการแผ่นดิ น โดยมุ่งประโยชน์สขุ
ของประชาชน เป็ นหลักสําคัญในการทํางาน”
แนวทางการปฏิบัตงิ าน
ดร.สุขมุ รัฏฐ์ สาริ บตุ ร จัดว่าเป็ นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงและการสร้ างเครื อข่ายแห่งคุณ
ค่าที่ประสบความสําเร็จ ได้ ให้ แนวทางปฏิบตั งิ านไว้ วา่
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การจะบริหารองค์กรใด ๆ ได้ สําเร็จ ต้ องมององค์รวมให้ ทะลุปรุโปร่ง ต้ องตอบโจทย์ 3 ข้ อ
ให้ กระจ่างชัดเจนเสียก่อน
โจทย์ข้อ 1. จังหวัดสมุทรปราการขณะนี ้เป็ นอย่างไร
โจทย์ข้อ 2. เราจะนําพาจังหวัดสมุทรปราการก้ าวไปสูท่ ิศทางใด
โจทย์ข้อ3.เราจะต้ องทําอย่างไรจึงจะทําให้ จงั หวัดสมุทรปราการก้ าวไปสูค่ วามสําเร็จอย่างที่ใฝ่ ฝั น
โจทย์ที่ข้อ 1 จะสําเร็จได้ นนั ้ จะต้ องทําให้ คนในจังหวัดทังผู
้ ้ นํา ผู้ตาม เข้ าใจในทิศทางของ
เรา รวมถึงทําให้ ประชาชนขานรับ พร้ อมใจ และเต็มใจร่วมมือและร่วมใจให้ ได้ และเพื่อตอบโจทย์
ข้ อแรกให้ ได้ วา่
“ขณะนี ้จังหวัดสมุทรปราการของเราเป็ นอย่างไร” จําเป็ นต้ องทํา SWOT
ANALYSIS เสียก่อน หากจะวิเคราะห์ปัญหาของจังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมแล้ วจังหวัด
สมุทรปราการถือว่าเป็ นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ในความเล็กนัน้ กลับซ่อนสิง่ ต่าง ๆ ที่นา่ สนใจเอาไว้
มากมาย สมดังความหมายของจังหวัดที่เปรี ยบเสมือนเมืองที่มีชายทะเลเป็ นกําแพงกัน ปั จจุบนั
จังหวัดสมุทรปราการมีอตั ราการขยายตัวสูง เป็ นจุดที่ตงของสนามบิ
ั้
นสุวรรณภูมิ ซึง่ พร้ อมจะเปิ ด
ใช้ อย่างสมบูรณ์แบบในปี พ.ศ. 2549 ด้ วยเหตุนี ้จังหวัดสมุทรปราการจึงเป็ นหนึง่ ในกลุม่
ยุทธศาสตร์ 5 จังหวัด ที่เรียกว่า “เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ” อีกทังยั
้ งได้ รับเลือกให้ เป็ นเจ้ าภาพใน
เรื่ อง Logistics เพื่อรองรับกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม จึงสามารถกล่าวได้ วา่ จังหวัด
สมุทรปราการเป็ นเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งด้ านการเปลีย่ นแปลงเป็ นจังหวัดที่ต้องก้ าวให้ ทนั ต่อ
เหตุการณ์โลกตลอดเวลา และพร้ อมจะเป็ นศูนย์กลางการขนส่งของประเทศในอนาคต
(Strength) จุดแข็งหรื อศักยภาพที่โดดเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ จากการวิเคราะห์พบว่า
1. เป็ นจังหวัดที่มีความพร้ อมด้ านอุตสาหกรรม เป็ นฐานการผลิตอุตสาหกรรมส่งออกที่สําคัญทัง้
ภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเลคทรอนิคส์ สิง่ ทอ เครื่ องหนัง และ
อาหารแปรรูป
2. จังหวัดสมุทรปราการมีพื ้นที่ตดิ ต่อกับกรุงเทพมหานคร มีความได้ เปรี ยบทางด้ านเศรษฐกิจ
การค้ า การลงทุน เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็ นตลาดใหญ่ที่มีกําลังซื ้อสูง สามารถติดต่อและใช้
บริ การจากสถาบันการเงินได้ สะดวก รวดเร็ ว รวมทังอยู
้ ใ่ กล้ แหล่งศูนย์กลางข้ อมูลข่าวสาร ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจของผู้ประกอบการ
3. มีเส้ นทางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงสูจ่ งั หวัดใกล้ เคียงและภูมิภาคอื่นๆของประเทศ
สะดวกในการเดินทางทังทางบก
้
และทางนํ ้า อาทิเช่น ถนนสายบางนา – ตราด ถนนสุขมุ วิท ถนน
มอเตอร์ เวย์ ที่เชื่อมถนนวงแหวนด้ านตะวันออก รวมทังสามารถใช้
้
แม่นํ ้าเจ้ าพระยา เป็ นเส้ นทาง
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ขนส่งสินค้ าไปยังตลาดต่างประเทศได้ โดยสะดวก และที่สําคัญเป็ นที่ตงของสนามบิ
ั้
นสุวรรณภูมิ
ซึง่ เป็ นสนามบินแห่งใหม่ที่ทนั สมัยมีเส้ นทางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงสูจ่ งั หวัดใกล้ เคียงและ
ภูมิภาคอื่นของประเทศ สะดวกในการเดินทางทังทางบกและทางนํ
้
้า อาทิเช่น ถนนสายบางนา –
ตราด ถนนสุขมุ วิท ถนนมอเตอร์ เวย์ ที่เชื่อมกับถนนวงแหวนด้ านตะวันออก
4. มีกลุม่ อุตสาหกรรมการส่งออกที่มีศกั ยภาพ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์
ฯลฯ ที่มีการวิจยั พัฒนา (R&D) ซึง่ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ กบั เครื อข่ายอุตสาหกรรมทัง้
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
5. มีแม่นํ ้าเจ้ าพระยา แม่นํ ้าบางปะกงไหลผ่าน และมีพื ้นที่ตดิ ฝั่ งทะเล ทําให้ เหมาะกับการทํา
ประมงเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า มีแหล่งนํ ้าลําคลองที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผัก และผลไม้
(Weakness) จุดอ่อนที่เป็ นจุดด้ อย ซึง่ ต้ องค่อยๆปรับเปลี่ยนจังหวัดสมุทรปราการ
วิเคราะห์พบว่า

ผลการ

1. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมที่เสื่อมโทรม ทังจากนํ
้
้าเสีย และกลิน่ จากโรงงาน
อุตสาหกรรม มลภาวะทางอากาศ การจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย และสิง่ ปฏิกลู จากโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชน รวมทังมี
้ การทรุดตัวของดิน เนื่องจากมีการสูบนํ ้าบาดาลมาใช้
2. มีประชากรแฝงที่อพยพเข้ ามาทํางาน โดยไม่แจ้ งย้ ายและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ านให้ ถกู ต้ อง
เป็ นจํานวนมาก ทําให้ จงั หวัดขาดรายได้ จากงบประมาณที่จดั สรรเพื่อการพัฒนาพื ้นที่ตามจํานวน
ประชากร
3. การประกาศใช้ กฎหมายผังเมืองรวม เป็ นอุปสรรคต่อการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่
ต้ องการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
และการผลิตบุคลากรของ
4. การขาดแคลนแรงงานฝี มือที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
สถาบันการศึกษายังไม่ตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
(Opportunity) โอกาสในการพัฒนา เพื่อสร้ างความเจริญก้ าวหน้ าให้ กบั จังหวัดสมุทรปราการ
จากการสํารวจพบว่ายังมีโอกาสอีกมาก อาทิเช่น
1. เป็ นที่ตงของสนามบิ
ั้
นสุวรรณภูมิ ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศของภูมิภาค จึงมี
โอกาสพัฒนาเป็ นศูนย์กลางกระจายสินค้ าที่เชื่อมโยงทังทางถนน
้
รถไฟ ท่าเรื อ และสนามบินสู่
อินโดจีนและตลาดโลก
และข้ อตกลงทวิภาคีของรัฐบาล ทําให้
2. นโยบายเปิ ดการค้ าเสรี ขององค์การการค้ าโลก
ภาคอุตสาหกรรมมีโอกาสพัฒนา สามารถเข้ าถึงเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทําให้ สามารถลดต้ นทุน ซึง่
จะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตราฐานสินค้ าสูร่ ะดับสากลได้

105

3. กระแสนิยมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ช่วยเพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว และ
สามารถสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
4. กระแสนิยมบริโภคสินค้ าปลอดสารพิษมากขึ ้น จึงมีโอกาสพัฒนาก้ าวเป็ นศูนย์กลางการผลิต
สินค้ าเกษตรแปรรูปที่มีมาตรฐานก้ าวสูต่ ลาดโลกได้
5. นโยบายการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ ทําให้ มีโอกาสพัฒนาเป็ นแหล่งที่อยู่
อาศัย เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนอย่างเป็ นระบบ
(Threat) อุปสรรคที่ขดั ขวางการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ
1. ปั ญหาด้ านความสามารถในการแข่งขัน และมาตรการกีดกันทางการค้ าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs)
2. การขาดแคลนแรงงานฝี มือที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ปั ญหาแรงงานต่างด้ าว และผู้หลบหนีเข้ า
เมืองที่มีแนวโน้ มสูงมากขึ ้น ส่งผลกระทบต่อปั ญหาสังคม ปั ญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
3. ผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ขาดระบบการจัดการที่ดี ทําให้ เกิดความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจโดยรวม ซึง่
เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
สําหรับโจทก์ข้อที่ 2 เราจะนําพาองค์กรของเราไปเป็ นอะไรนัน้ ผู้วา่ ดร.สุขมุ รัฏฐ์ สาริ บตุ ร
ได้ ตอบคําถามข้ อนี ้ให้ กบั ชาวจังหวัดสมุทรปราการโดยตังวิ
้ สยั ทัศน์ไว้ วา่
“จะทําให้ จงั หวัด
สมุทรปราการเป็ นเมืองน่าอยู”่ ที่มีศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยวมีอตุ สาหกรรมก้ าวไกล มีการเกษตร
ก้ าวหน้ า เป็ นศูนย์กลาง Logistics และเป็ นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ อีก
ทังจะเป็
้
นเมืองแห่งสหกรณ์
ส่วนโจทก์ข้อที่ 3 เราจะต้ องทําอย่างไรจึงจะทําให้ จงั หวัดสมุทรปราการก้ าวไปสูค่ วามสําเร็จ
อย่างที่ใฝ่ ฝั น ดร.สุขมุ รัฏธ์ สาริ บตุ ร กล่าวว่าการที่จะก้ าวไปสูค่ วามสําเร็ จตามที่ใฝ่ ฝั นไว้ นนั ้ ต้ องมี
การกําหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการปฏิบตั งิ านในทุกๆเรื่ องให้ ชดั เจน รวมถึงมีการ
ตรวจสอบ ติดตามผลอย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง ก็จะช่วยให้ ง่ายขึ ้น การบรรลุความสําเร็จจะต้ อง
พิจารณาทังด้
้ านเวลา ด้ าน output ด้ าน outcome ตลอดจนด้ านคุณภาพประกอบกันไปด้ วย
จังหวัดสมุทรปราการจึงได้ กําหนดนโยบายในด้ านต่าง ๆ ไว้ ดงั นี ้
ด้ านการทําให้ บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ หมายถึง ต้ องทําให้ ประชาชนมีสขุ ภาพที่ดี มีการ
ปราบปรามยาเสพติด กําจัดผู้มีอิทธิพล ทําให้ ประชาชนมีการศึกษา บ้ านเมืองมีความสะอาด
เรี ยบร้ อย และประชาชนในจังหวัดต้ องช่วยกันแก้ ไขปั ญหาการจราจร ปั ญหาขยะ ปั ญหานํ ้าเน่า
เสียให้ ลดน้ อยลงจนหมดไป
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ด้ านการท่องเที่ยว
เนื่องจากสมุทรปราการมีแหล่งท่องเที่ยวที่นา่ สนใจและสวยงาม
มากมาย เช่นวัดวาอาราม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทงที
ั ้ ่เลียบแม่นํ ้าเจ้ าพระยา และอ่าวไทย
โบราณสถาน เมืองโบราณ ฟาร์ มจระเข้ พิพธิ ภัณฑ์ช้างเอราวัณ ซึง่ จะต้ องร่วมมือกันให้ การ
ส่งเสริ มสนับสนุนให้ การท่องเที่ยวเหล่านี ้เป็ นที่น่าสนใจมากขึ ้น
ด้ านอุตสาหกรรม
เป็ นเรื่ องที่จงั หวัดสมุทรปราการมีการส่งเสริมกันมาอย่างต่อเนื่อง
เพราะเป็ นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก แต่สงิ่ ที่จะต้ องดูแลเป็ นพิเศษ คือ เรื่ องของความ
สะอาด การควบคุมและการบําบัดนํ ้าเสีย
ด้ านการเกษตรกรรม จะมีการส่งเสริมสนับสนุนปั จจัยเอื ้ออํานวยให้ ดยี ิ่งขึ ้น เช่น การทํา
ประมงในทะเล ในแม่นํ ้า การเลี ้ยงปลาสลิดที่ขึ ้นชื่อ การปลูกมะม่วงนํ ้าดอกไม้ รวมถึงการเลี ้ยงกุ้ง
โดยมุง่ ส่งเสริมให้ ก้าวหน้ ากว่าที่เป็ นอยู่ เพราะเกษตรยังเป็ นหัวใจสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการที่จะเป็ นครัวโลกในอนาคต
จึงจําเป็ นต้ องช่วยกันสร้ างผลผลิตเหล่านี ้ป้อนเข้ า
ศูนย์กลาง
ด้ าน Logistics ต้ องทําให้ จงั หวัดสมุทรปราการ มีความสะดวกในเรื่ องของการขนส่งทุก
ด้ านทังทางบก
้
ทางนํ ้า ทางทะเล ต้ องมีศนู ย์กลางวางตู้คอนเทนเนอร์ และที่กกั เก็บสินค้ าใน
จํานวนเพียงพอเพื่อรองรับกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เพิม่ ขึ ้นในทุกระดับ
และทําการ
้ านผลผลิต เครื่ องมือ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ประชาสัมพันธ์สง่ เสริมให้ เกิดการเช่าซื ้ออย่างครบวงจร ทังด้
ในการทํางานรวมถึงจัดระบบการจัดส่งให้ อยูท่ ี่เดียว เพื่อให้ เกิดการประหยัดลดต้ นทุนค่าใช้ จา่ ย
ด้ านการขนส่งลง
ยังคงให้ มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีการ
ด้ านการส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โอทอป
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี โดยการส่งเสริ มให้ สนิ ค้ าต่าง ๆให้ ได้ รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ช่วยยกระดับสินค้ า ให้ มีมาตรฐานสูง เพราะเป็ นช่องทางหนึง่ ที่จะสร้ างชื่อเสียง
ให้ กบั ท้ องถิ่น สร้ างรายได้ ให้ กบั ประชาชน เพื่อให้ เศรษฐกิจในชุมชนเติบโตมากยิ่งขึ ้น
ส่วนการที่จงั หวัดสมุทรปราการเป็ นที่ตงของสนามบิ
ั้
นสุวรรณภูมิ เราจึงต้ องเตรี ยมความ
พร้ อมในการรองรับการขยายตัวอย่างเป็ นระบบระเบียบ ทังด้
้ านถนน ที่อยูอ่ าศัย สิง่ แวดล้ อม และ
ต้ องหาวิธีแก้ ไขป้องกันปั ญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา ทังปั
้ ญหาการจราจร ขยะ การบําบัดนํ ้าเสีย ซึง่
เราได้ มอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดูแลเรื่ องดังกล่าวอย่างใกล้ ชิด
อย่างไรก็ตาม การเกิดเป็ นเมืองใหม่ที่ทนั สมัย ความเจริญเติบโต ก็จําเป็ นต้ องมีนโยบาย
ในการควบคุมด้ านต่าง ๆ ให้ อยูใ่ นกฎเกณฑ์ เพื่อความเป็ นระเบียบ และป้องกันการเกิดปั ญหา
ภายหลัง เช่น ปั ญหาด้ านประชากรเพิม่ มากขึ ้นจากการโยกย้ ายถิ่นฐาน และการจ้ างงาน ปั ญหา
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ขยะล้ นเมือง ปั ญหามลภาวะ ปั ญหาการจราจร ซึง่ ในแผนยุทธศาสตร์ จงั หวัด เราได้ แจกแจง
นโยบาย และกระจายให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านต่าง ๆ ไปดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ เชื่อว่าถ้ า
สามารถทําได้ ตามที่วางไว้ ปัญหาต่างก็จะสามารถแก้ ไขได้ อย่างเรี ยบร้ อย

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ของจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistics Center)
2.ศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเชื่อมโยง
(Industrial Cluster)
3.แหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบิน
สุวรรณภูมิ

4.รองรับยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุม่ จังหวัด

5.การแก้ ไขปั ญหาความยากจนและการกระจาย
รายได้
6.การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

เป้าประสงค์
1.1 เป็ นศูนย์กลางโลจิสก์ตกิ ส์
2.1เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเชื่อมโยง
(Cluster) ด้ านรถยนต์ ชิ ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้า
อิเลคทรอนิค สิง่ ทอ เครื่ องหนัง และอาหารแปรรูป
3.1เป็ นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ
ทังทางด้
้
านพาณิชยกรรมด้ านอุตสาหกรรม
และการ
บริการอย่างครบวงจร
และมีการบริหารการจัดการ
บ้ านเมืองที่ดี
4.1 เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพเชิงนิเวศที่ใกล้ เมือง
หลวง (One day tour)
4.2เป็ นแหล่งผลิตสมุนไพรและบริการด้ านการแพทย์
แผนไทยที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยได้ รับการยอมรับ
จากประชาชน
5.1 ประชาชนมีการเพิ่ม และกระจายรายได้ ที่ดี
6.1 บ้ านเมืองสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีการจัดการ
สิง่ แวดล้ อมที่ดี

จะเห็นได้ วา่ แนวทางการปฏิบตั ทิ ี่ทา่ นดร.สุขมุ รัฏฐ์ สาริ บตุ ร ได้ กล่าวมาทังหมด
้
เป็ น
แนวทางที่เล็งเห็นถึงความสําเร็จเป็ นรูปธรรมได้ อย่างชัดเจน ท้ ายสุดนี ้ ท่านได้ ฝากความในใจถึงพี่
น้ องชาวสมุทรปราการไว้ ดงั นี ้ ในฐานะที่ผมได้ ปฏิบตั งิ านในตําแหน่ง CEO เมืองสมุทรปราการ ผม
ต้ องขอขอบพระคุณที่ชาวจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้ าส่วนราชการทุกคน รวมถึงผู้บริหาร
ของภาคเอกชนทุกฝ่ าย ที่ได้ ร่วมแรงร่วมใจผนึกกําลังกันช่วยสร้ างสรรค์จงั หวัดสมุทรปราการของ
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เรามาโดยตลอด โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ผมรู้สกึ ภาคภูมิใจในทุกท่านและประทับใจผู้ร่วม
ทีมงานทุกคน อย่างสุดซึ ้ง

ประวัติ

ดร.อนงค์ วิชญา สาริบุตร
วันเดือนปี เกิด 21 พฤษภาคม 2496
เกิดที่ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คู่สมรส ดร.สุขมุ รัฏฐ์ สาริ บตุ ร ตําแหน่งผู้วา่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษา
 ปริ ญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา(บางแสน)
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 ปริ ญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริ ญญาเอก Ph.D. สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ การทํางาน
 รับราชการครู กรมสามัญศึกษา อาจารย์ 2 ระดับ 7
 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลําภู
 นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดหนองบัวลําภู
 ประธานที่ปรึกษากรรมการพัฬราสตรี จงั หวัดหนองบัวลําภู
 ประธานศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ จังหวัดปราจีนบุรี
 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
 นายกสมาคมส่งเสริ มวัฒนธรรมหญิงจังหวัดปราจีนบุรี
 กรรมการสภาสตรี แห่งชาติในพระบรมราชินปู ถัมภ์
 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2548 – ปั จจุบนั
 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
 ที่ปรึกษากองทุนพัฒนาชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี จังหวัดหนองบัวลําภู
 ที่ปรึกษากองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู
ผลงานดีเด่ น
ปี พ.ศ. 2538 – 2548
 ได้ รับคัดเลือกเป็ นสตรี ไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2548 โดยสภาสตรี แห่งชาติในพระบรม
ราชินปู ถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ
 ผู้ร่วมก่อตังมหาวิ
้
ทยาลัยรามคําแหง เฉลิมพระเกียรติสาขสวิทยาบริการ จังหวัดหนองบัวลําภู
 ผู้เริ่ มก่อตัง้ “มูลนิธิกรุณา” จังหวัดหนองบัวลําภู
 จัดตังศู
้ นย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ตดิ เชื ้อ HIV จังหวัดหนองบัวลําภู
 จัดตังศู
้ นย์สงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือคนชรา เด็กกําพร้ า และคนพิการจังหวัดหนองบัวลําภู
 ผู้ร่วมก่อสร้ างอนุสาวรี ย์ไทยอาสาป้องกันชาติ จังหวัดหนองบัวลําภู
 ผู้ร่วมโครงการปรับปรุงก่อสร้ างพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้ านปี และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
จังหวัดหนองบัวลําภู
 กรรมการก่อตังวิ
้ ทยาลัยชุมชนระหว่างประเทศจังหวัดหนองคาย ระหว่างไทย - สหรัฐอเมริกา
 กรรมการก่อตังสมาคมสั
้
นติภาพแห่งประเทศไทย
 เป็ นที่ปรึกษากิตติมศักดิค์ ณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา
 ผลงานวิจยั เรื่ อความสัมฤทธิ์ผลของผู้นําสตรี ทางการเมืองไทยในบทบาทสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร
 ผลงานวิจยั เรื่ อง ประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสุโขทัย
 จัดตังกองทุ
้
นส่งเสริมอาชีพสตรี จงั หวัดหนองบัวลําภู
การศึกษาดูงาน
 ประเทศอังกฤษ ดูงานด้ านมัธยมศึกษา
 ประเทศสเปน, โปรตุเกส และอิตาลี ดูงานด้ านสิง่ แวดล้ อม
 ประเทศอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และสวิตเซอร์ แลนด์ ดูงานด้ านการปกครองท้ องถิ่น ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 พ.ศ. 2521 จัตตุรถาพรช้ างเผือก (จ.ช.)
 พ.ศ. 2526 ตติยาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 พ.ศ. 2530 ติตยิ าภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 พ.ศ. 2538 ทุตยิ าภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 พ.ศ. 2544 ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
เหรียญตรา : เหรี ยญตรากาชาดสมนาคุณชันที
้ ่1
: ได้ รับคัดเลือกเป็ นสตรีไทยดีเด่ นแห่ งชาติ ประจําปี 2548 โดยสภาสตรี
แห่ งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
แนวคิดในการปฏิบัตงิ าน
ดร.อนงค์ วิชญา สาริบุตรในฐานะแม่เมืองในการขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรปราการ ได้
ให้ ข้อคิดในการสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรแห่งคุณค่าว่า
ท่ามกลางกระแสโลกที่ปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ วเช่นทุกวันนี ้ ความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคมถือเป็ นสิง่ สําคัญที่จะเป็ นพลังผลักดันให้
เกิดความสําเร็จได้ ดังนัน้ การสร้ างเครื อข่ายพันธมิตร จึงเป็ นสิง่ ที่ต้องทําอย่างจริ งจัง การจะ
เชื่อมโยงเครื อข่ายอย่างยัง่ ยืนนันต้
้ องสร้ างความสัมพันธ์และกระชับเกลียวสัมพันธ์ให้ แนบแน่น
เสียก่อน ผู้นําจะสร้ างเครื อข่ายได้ สําเร็ จจึงต้ องมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพราะผู้นําเป็ นแกนหลักเป็ น
ศูนย์รวมใจผู้คนที่จะมาเชื่อมโยงต่อกัน “มนุษยสัมพันธ์” จัดเป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วยทําให้ เราทํางาน
้
างเครื อข่าย
อย่างมีความสุข และยังช่วยให้ การงานบรรลุผลสําเร็จได้ ดียิ่งขึ ้น อีกทังสามารถสร้
พันธมิตรแห่งความยัง่ ยืน และสิง่ ที่สะท้ อนข้ อคิดของท่านได้ ชดั ก็คือ ดร.อนงค์วชิ ญา สาริบตุ ร
สามารถที่จะทํางานและคลุกคลีกบั ประชาชนได้ ทกุ เพศทุกวัยทุกระดับชัน้
ดร.อนงค์วิชญา
สาริ บตุ ร จะเห็นว่าท่านได้ ใช้ หลัก 7 ประการ ในการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ กับคนในพื ้นที่ด้วยความ
เอาใจใส่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชุมชนอย่างจริงจัง จนส่งผลให้ ทา่ น มีเครื อข่ายอย่างกว้ างขวางไปทัง้
จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ ท่านได้ ให้ แนวทางปฏิบตั ติ นในการสร้ างสัมพันธ์กบั ผู้คน ไว้ ดงั นี ้
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1. จงเป็ นผู้ฟังที่ดี ดร.อนงค์วชิ ญาจะรับฟั งปั ญหาในทุกพื ้นที่ที่มีโอกาสเข้ าไปมีสว่ นร่ วม โดย

เป็ นนักฟั งที่ดสี ง่ เสริมให้ คสู่ นทนาได้ พดู โดยพยายามตังคํ
้ าถามให้ สอดคล้ องกับเรื่ องที่เขากําลังพูด
แสดงให้ เห็นถึงความเอาใจใส่ตอ่ ปั ญหาของประชาชนในพื ้นที่เป็ นอย่างดี
2. มีมารยาทไม่ขดั คอคูส่ นทนา ดร.อนงค์วชิ ญา สาริ บตุ ร เชื่อว่า ไม่มีใครชอบให้ คนอื่นมา
โต้ เถียง หรื อขัดแย้ งในความคิด แต่จะถือโอกาสแก้ ไขโดยการเสนอข้ อคิดแทนในทํานองที่วา่ ขอ
แสดงความเห็นเพิม่ เติมเมื่อเขาพูดจบ นอกจากนันยั
้ งมีความตังใจอดทนฟั
้
งปั ญหาของทุกคนอย่าง
เข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ อีกทังมี
้ อารมณ์คล้ อยตามอีกด้ วย
3. ต้ องเป็ นผู้ที่มีความสดใส ผู้ที่มีโอกาสคลุกคลีกบั ดร.อนงค์วิชญา มักจะพบรอยยิ ้มของ
ท่านพรมอยูบ่ นใบหน้ าตลอดเวลา ทําให้ ผ้ มู าติดต่อ หรื อผู้ที่ทํางานร่วมกันมีความรู้สกึ สบายใจ
และมีท่าทีเป็ นมิตรกับทุกคน
4. ต้ องมีบคุ ลิกที่น่าศรัทธา ดร.องค์วิชญา สาริ บตุ ร สามารถแต่งกายแลวางตัวได้ อย่าง
เหมาะสม น่าเชื่อถือ มีความสง่างามในตัวท่านเสมอ
5. ต้ องมีจิตวิญาณแห่งการเป็ นผู้ให้ ทุกครัง้ ที่มีโอกาส ท่านจึงพร้ อมให้ การช่วยเหลือและ
แบ่งปั นนํ ้าใจให้ กบั คนรอบข้ างอยูเ่ สมอ
6. ต้ องรู้ จกั ใคร่ ครวญถึงความถูกต้ องและความเหมาะสม ดร.อนงค์วชิ ญา มีประสบการณ์
การทํางานด้ านสังคม เคยเป็ นแม่พมิ พ์ของชาติ ผลงานของท่านเป็ นที่ชื่นชม ยินดี และได้ รับการ
ยอมรับอย่างถ้ วนหน้ า จนได้ รับความไว้ วางใจจากการเลือกตัง้ สว. ในวันที่ 19 เมษายน 2549
ท่านได้ รับเลือกให้ เป็ นสว.ของจังหวัดหนองบัวลําภูด้วยคะแนนเสียงท่วมท้ น
7. ต้ องมีวิสยั ทัศน์ก้าวไกล ดร.องค์วิชญา เป็ นผู้มีความสามารถ มีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล มี
คุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็ นแนวคิดในการทํางานมาตลอดเวลา
แนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ ายแห่ งคุณค่ า
ดร.อนงค์วชิ ญา สาริบตุ ร เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากและคลุกคลีกบั งานด้ าน
ชุมชนอย่างใกล้ ชิด ได้ ฝากข้ อคิดให้ กบั บรรดาผู้นําในจังหวัดสมุทรปราการ และทุกฝ่ ายที่มีสว่ น
สร้ างเสริ มความเข้ มแข็งของขบวนการสหกรณ์ไว้ ดงั นี ้
1. แนวทางการพัฒนาเครื อข่ายพันธมิตรให้ เกิดความยัง่ ยืนได้ นนต้
ั ้ องกําหนดวิสยั ทัศน์
ในการเชื่อมโยงเครื อข่ายไว้ ให้ ชดั เจนโดยมุง่ เน้ นให้ เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนให้ เกิดความร่วมมือระหว่างกลุม่ /องค์กรพันธมิตรให้ ได้ โดยความร่วมมืออาจจะ
ทําในรูปแบบเครื อข่ายทางธุรกิจ เครื อข่ายทางสังคม หรือเครื อข่ายทางวิทยาการ ก็ได้
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3. ความสําเร็จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายจะต้ องมีแผนการดําเนินงาน แสดงกิจกรรมต่างๆ ไว้
อย่างชัดเจน
4. มีปัจจัยช่วยเสริมความเข้ มแข็งและความยัง่ ยืนของเครื อข่ายพันธมิตร อาทิเช่น
4.1 องค์กรพันธมิตร เป็ นตัวจักรสําคัญ ซึง่ ต้ องแสดงบทบาทและการมีสว่ นร่วมอย่าง
ถูกต้ องเหมาะสม จําเป็ นต้ องเริ่มจากการพัฒนา วิสยั ทัศน์ ทักษะและประสบการณ์แก่ผ้ นู ํา และ
ฝ่ ายบริ หารจัดการ กลุม่ องค์กรภาคประชาชนให้ ถกู ต้ องเหมาะสม เพื่อให้ เกิดศักยภาพและความ
พร้ อมในการขับเคลื่อนอย่างถูกทิศทาง
และระบบบริหาร
4.2 ผู้นําทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องต้ องร่วมกันกําหนดโครงสร้ างกลไก
จัดการเครื อข่าย ให้ มีความเหมาะสม คล่องตัวต่อการบริหารงาน
4.3 ผู้นําทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องต้ องเอาใจใส่ตอ่ การติดตามผล ประเมินผลอย่างจริงจัง
เพื่อให้ ทราบถึงความก้ าวหน้ าของแผนงาน
รวมถึงการพัฒนากลไกบริหารจัดการเครื อข่ายให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
4.4 ความสําเร็ จของการเชื่อมโยงเครื อข่ายขันต้
้ น หมายถึงกลุม่ /องค์กรพันธมิตร มี
การเซ็นสัญญา ข้ อตกลงร่วมกัน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการเครื อข่าย
4.5 ความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่แท้ จริ ง หมายถึงการเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตร
ต่อกัน โดยมีองค์กรที่มีหน้ าที่ในการบริหารจัดการรองรับ มีแผนการดําเนินงาน และได้ ปฏิบตั งิ าน
ในส่วนที่กําหนดไว้ ตามแผนการดําเนินงาน เพื่อให้ บริการแก่สมาชิกจนเกิดผลที่สามารถประเมินได้
4.6 ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายต้ องศึกษาระบบสหกรณ์ให้ เข้ าใจ
และเมื่อได้ รับรู้หลักการ
แนวคิด สถานการณ์ ทําให้ มีความหวังว่า แนวทางการปฏิบตั ติ ามแผนงานที่ร่วมกันกําหนดขึ ้นหาก
ทุกคนให้ ความร่วมมือก็จะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ความอยูร่ อด ความเข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืนได้
4.7 หน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้ องสนับสนุนให้ เกิดการเชื่อมโยง
เครื อข่าย
4.8 การเกื ้อหนุนให้ เกิดความเข้ มแข็งในกลุม่ /องค์กรประชาชน เป็ นเรื่องสําคัญที่ต้อง
กระทําอย่างจริงจัง และเชื่อมัน่ ว่าขบวนการสหกรณ์สามารถทําให้ คนได้ พฒ
ั นาตนเองจนสามารถ
พึง่ พิงลําแข้ งของตนเองได้
สุดท้ ายนี ้ ผู้วา่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ และภรรยา ได้ กล่าวว่าท่านพร้ อมให้ การ
สนับสนุนการสร้ างเครื อข่ายทางคุณค่าเพื่อขจัดปั ญหาความยากจนอย่างยัง่ ยืนและเต็มที่ ขอให้
หัวหน้ าทุกฝ่ ายร่วมมือและพร้ อมปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบของตนเองอย่างมุง่ มัน่ เพื่อช่วยกัน
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สร้ าง ช่วยกันเสริ มระบบสหกรณ์ให้ เข้ มแข็ง และสานความหวังให้ จงั หวัดสมุทรปราการของเรา
เป็ นเมืองแห่งสหกรณ์ตอ่ ไป
ประวัติ

นายวิฑรู ย์ แนวพานิช
การศึกษา
 หลักสูตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้ านงิ ้ว ตําบลบ้ านงิ ้ว อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ประสบการณ์ การทํางาน
 คณะกรรมการบริหารชุมนุมหมูบ่ ้ านรัตนโกสินทร์ 200 ปี รังสิต
 ที่ปรึกษาชมรมอาสาสมัครเพื่อพิทกั ษ์ ปกป้องประชาธิปไตย (อส.พป.ปชต.)
 เป็ นคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
 เป็ นคณะกรรมการอํานวยการจัดงานสินค้ าสหกรณ์ประจําปี พ.ศ. 2544, 2545, 2546
 เป็ นคณะอนุกรรมการคัดสรรนักสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจําปี พ.ศ. 2545 – 2546
 เป็ นคณะกรรมการโครงการรวมใจสหกรณ์เอื ้ออาทรผู้ยากไร้ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 เป็ นคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2545 – 2546
 เป็ นคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์
 เป็ นประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์แท็กซี่ จํากัด
 ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์บริ การเดินรถแห่งประเทศไทย จํากัด
 คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ
 ประธานชมรมศูนย์วิทยุสื่อสารแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
 คณะอนุกรรมการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่
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 เป็ นผู้แทนสหกรณ์จงั หวัดกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. 2543 - 2547
 เป็ นรองประธานกรรมการ สหพันธ์สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 เป็ นที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

การทํางานในปั จจุบัน
 ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์แท็กซี่ จํากัด
 ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณที่ได้ รับ
 ได้ รับพระราชทานรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปี พ.ศ. 2538
 รางวัลกรรมการสหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์บริการปี พ.ศ. 2539
คุณวิฑูรย์ แนวพานิช ผู้นําแห่งการพัฒนา ที่ไม่เคยหยุดนิ่งกับการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ให้ กับวงการสหกรณ์ และด้ วยมีความศรัทธา และเชื่อมัน่ ในหลักการ อุดมการณ์ คุณค่าแห่ง
สหกรณ์ อย่างเปี่ ยมล้ น จึงได้ ทุ่มเททัง้ กายและจิตใจด้ วยความมุ่งหวังอยากจะสร้ างขบวนการ
สหกรณ์ให้ เข้ มแข็ง เป็ นรากฐานคํ ้าจุนสังคมไทย จากคติประจําใจในการทํางานว่า “จงทําบทบาท
หน้ าที่ของตนให้ ดีที่สดุ อย่ายึดติดกับตําแหน่งและหัวโขน แต่จะต้ องเล่นบทให้ ถกู ต้ อง” และมีความ
ตังใจจริ
้
งที่จะสร้ างเสริ มระบบสหกรณ์ไทยให้ แข็งแกร่ ง โดยมุ่งหวังจะพัฒนาความเป็ นอยู่ที่ดีของ
สมาชิกเป็ นสําคัญ ผลงานของคุณวิฑรู ย์ที่ผา่ นมาได้ สร้ างประโยชน์อย่างมากต่อวงการสหกรณ์
นับเป็ นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่ยดึ มัน่ ในสหกรณ์ ค่านิยมของสหกรณ์ได้ อย่างเด่นชัด คือ ในการประชุม
ทุกครัง้ คุณวิฑรู ย์จะเป็ นผู้ร่วมรับฟั ง และแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์
อย่างสมํ่ าเสมอ เป็ นผู้นํา ที่ มี วิ สัย ทัศน์ ก ว้ างไกล ตัวอย่างที่ เ ห็น ได้ ชัดตลอดมาก็ คือมี แนวคิดที่
ทันสมัย มีความสามารถในการบริ หารจัดการ อาทิเช่น เป็ นผู้ริเริ่ มโครงการจัดซื ้อจัดหารถเพื่อให้
้ นย์วิทยุสื่อสารในรถแท็กซี่ และ
สมาชิกมีรถแท็กซี่เป็ นของตนเอง ผลักดันให้ เกิดโครงการตังศู
ล่าสุดคือการจัดทําแผนกลยุทธ์ สหกรณ์เพื่อใช้ เป็ นกรอบทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์แท็กซี่
การบริ หารงานเพื่อปฏิรูปสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทยให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ ย นแปลง รวมถึงการได้ รับเลื อกให้ เ ป็ นหัวหน้ า ที มวิจัย โครงการวิจัย การพัฒ นาขบวนการ
สหกรณ์ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จึงนับได้ ว่าเป็ นผู้นําสหกรณ์ที่สมควรได้ รับการบกย่องให้ เป็ น
“นักสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ” ดังนันการนํ
้
าแนวคิด และแนวทางปฏิบตั ิที่คณ
ุ วิฑรู ย์ แนวพานิช ได้
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ถื อปฏิบตั ิมาศึกษา ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ เกิดการเรี ยนรู้ และเห็นแนวทางที่ จะนํ ามาประยุกต์ ใช้ ต่อการ
บริ หารงานในสหกรณ์ตอ่ ไป จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
แนวคิดในการบริหารสหกรณ์ ของคุณวิฑูรย์ แนวพานิช
คุณวิฑรู ย์ มีแนวคิดในการทํางานว่า “ทุกคนต้ องพร้ อมจะปรับตัวให้ ก้าวทันกับกระแสโลก
ที่เปลี่ยนแปลง” เพราะโลกในยุคปั จจุบนั นี ้ มีการพัฒนาทางด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีไปอย่าง
มาก ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต และการดําเนินกิจกรรมของสหกรณ์ อย่างมาก ดังนัน้ การบริ หาร
สหกรณ์ในอนาคตข้ างหน้ า ผู้นําสหกรณ์จงึ ต้ องพร้ อมจะที่ปรับตัวในทุกด้ านๆด้ วย
แนวทางการปฏิบัตใิ นการบริหารสหกรณ์ ของคุณวิฑูรย์ แนวพานิช
สําหรั บผู้บริหารสหกรณ์
 ผู้บ ริ ห ารสหกรณ์ ต้ อ งมุ่ง มั่น ในการพัฒ นาสหกรณ์ ข องตนให้ เ ป็ นองค์ ก รธุ ร กิ จ ของ
ประชาชน
 ผู้บริ หารสหกรณ์ ต้องยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจตามหลักการสหกรณ์ 7 ประการอย่าง
แท้ จริ ง และตระหนักถึงคุณค่าสหกรณ์อย่างมัน่ คง
 ผู้บริ หารสหกรณ์ ต้องมีระบบการทํางาน และสร้ างระบบการบริ หารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ
สอดรับกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง รวมทังมี
้ การพัฒนาปรับปรุ งระบบการควบคุม กํากับดูแล
ปรับกฎเกณฑ์ไม่ให้ เข้ มงวด และมากเกินความจําเป็ น จนทําให้ การทํางานของสหกรณ์ขาดความ
คล่องตัว ขาดอิสระในการตัดสินใจ
 ผู้บริ หารสหกรณ์ต้องเอาใจใส่ต่อการพัฒนา และสามารถยกระดับบุคลากรสหกรณ์ ให้
มีความรู้ ความสามารถดุจมืออาชีพ
โดยส่งเสริ มให้ มีการอบรมพัฒนาเสริ มภูมิปัญญาอย่าง
ต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ
 ผู้บริ หารสหกรณ์สามารถปรับทิศทางการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้ สอดคล้ องกับโลก
ยุคไฮเทคความศรัทธาและความรักต่อสหกรณ์อย่างแรงกล้ า ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สําคัญยิ่งที่ทกุ คนใน
แวดวงสหกรณ์ต้องมี
 เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ต้องพร้ อมให้ บริ การแก่สมาชิกด้ วยความถูกต้ องยุตธิ รรม ทันเวลาและ
สามารถตรวจสอบได้
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 เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานของสหกรณ์ให้ สมาชิกได้ รับ
ทราบอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
 ผู้บริ หารสหกรณ์ต้องทํางานด้ วยหลักธรรมาภิบาล หมายถึงการบริ หารและการทํางาน
โดยยึดความซือ่ สัตย์สจุ ริต ใช้ หลักธรรมเป็ นพื ้นฐานที่สําคัญของการอยูร่ ่วมกัน รวมถึงต้ อง
สามารถรักษาจิตใจของตนเองให้ มนั่ คง ไม่ยินดีและหลงกับตําแหน่ง อํานาจ และอามิสสินจ้ าง
 ผู้บริ หารสหกรณ์ ต้องสามารถประสานความสัมพันธ์ กับทุกฝ่ าย และควรได้ รับการ
กระทําอย่างต่อเนื่อง อาจกระทําด้ วยการไปเยี่ยมเยียนถามไถ่สารทุกข์สขุ ดิบระหว่างกันเป็ นประจํา
ทุกเดือน
 ผู้บริ หารสหกรณ์
ต้ องมีความสามารถสร้ างเครื อข่าย และเชื่อมโยงเครื อข่ายใน
แวดวงสหกรณ์ ไ ด้ อ ย่ า งเหนี ย วแน่ น รวมถึ ง การขยายผลเครื อ ข่ า ยสู่ นอกวงการทัง้ ภาครั ฐ
ภาคเอกชน รวมถึงเครื อข่ายกับวงการต่างๆ ทังภายในและต่
้
างประเทศ
 ผู้บริหารสหกรณ์ต้องมีความสามารถในการประสานใจทีมงานให้ เป็ นนํ ้าหนึ่งใจเดียวกัน
รวมถึงความร่ วมมือร่ วมใจกันเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ ให้ เป็ นที่ยอมรับ และศรัทธาของ
ประชาชนชาวไทย
สําหรั บสมาชิกสหกรณ์
 สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่อยู่ในแวดวงสหกรณ์ ทุกคนต้ องให้ ความร่ วมมือในกิจการงาน
ของสหกรณ์ อย่างเต็มที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต ให้ การสนับสนุนและทําธุรกิจกับสหกรณ์ อย่าง
สมํ่าเสมอ สํานึกอยู่เสมอว่าสหกรณ์ เป็ นของตนเอง ตลอดจนเอาใจใส่ศึกษาหาความรู้ เพื่ อ
พัฒนาอาชีพของตนเองจนสามารถยืนหยัดอยูบ่ นลําแข้ งของตนเองได้ อย่างสง่างาม
 สมาชิกสหกรณ์ต้อง รู้จกั หน้ าที่และบทบาทของสมาชิกที่ดี เข้ าร่วมประชุมใหญ่ เข้ าร่ วม
กิจกรรมอบรมสัมมนาสมาชิกที่สหกรณ์จดั ให้ ความรู้แก่สมาชิก สนใจเอาใจใส่ตอ่ การดําเนินงาน
ของสหกรณ์ ใช้ สิทธิเลือกกรรมการเป็ นตัวแทนเข้ ามาบริ หารงานสหกรณ์ และให้ ความร่ วมมือ
ต่อทุกๆกิจกรรมที่สหกรณ์จดั ขึ ้น
สําหรับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
 เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเองด้ วยความเอาใจใส่ เสียสละ และอุทิศ
ตนอย่าง
เต็มที่ มีความซื่อสัตย์ ความขยันขันแข็ง ตังใจทํ
้ างานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
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 เจ้ าหน้ าที่ สหกรณ์ ต้องมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสามัคคี และมีความ
จริงใจเสมอภาคต่อสมาชิกทุกคนมีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั งิ าน
 เจ้ าหน้ าที่ ส หกรณ์ ต้ อ งให้ บริ ก ารแก่ ส มาชิ ก อย่ า งเต็ ม ความสามารถ รวดเร็ ว มี
ความสามารถแก้ ไขปั ญหาและให้ ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในทุกโอกาส
 เจ้ าหน้ า ที่ สหกรณ์ ต้องมี ความซื่อสัตย์ สุจริ ตต่อหน้ า ที่ ที่ ได้ รับมอบหมาย ซื่อสัตย์ ต่อ
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกและของสหกรณ์ มีความภาคภูมิใจและรัก
สหกรณ์ ขยันขันแข็ง ใฝ่ หาความรู้
 เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ต้องรักความก้ าวหน้ า พัฒนาตนเองให้ ทนั ต่อวิทยาการใหม่ๆ พร้ อม
ทังศึ
้ กษา ใฝ่ เรี ยนรู้อยูต่ ลอดเวลา
สําหรับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
 กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ต้ องเข้ าตรวจให้ คําแนะนําแก่สหกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ มุ่งเน้ น
ให้ สหกรณ์สามารถพึง่ พาตนเองได้ โดยไม่ก้าวก่ายหรื อแทรกแซงการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต้ องเข้ าตรวจ และให้ คําแนะนําเกี่ ยวกับการเงินการบัญชี
อย่างต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ
ข้ อคิดในการบริหารสหกรณ์
คุณวิฑรู ย์ ยังได้ ให้ ข้อคิดในการบริหารสหกรณ์ไว้ ดงั นี ้
 สหกรณ์ไม่สามารถประสบความสําเร็ จได้ เลยหากการดําเนินกิจกรรมต่างๆของสหกรณ์
ไม่ได้ รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิก
 คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการต้ องดําเนินงานด้ วยจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบ โดย
ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้ และให้ โอกาสฝ่ ายจัดการทํางานอย่างเต็มที่ ไม่เข้ ามาก้ าว
ก่ายฝ่ ายจัดการ
 คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการต้ องบริหารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล
คุณวิฑูรย์ ได้ อธิบายหลักธรรมภิบาล ไว้ ว่า
ปั จจุบนั หลักธรรมาภิบาลได้ ถกู นํามาประยุกต์ใช้ ในการบริ หารงานและการปกครองมาก
ขึ ้น และมีความเหมาะสมอย่างมากกับระบบสหกรณ์ ประกอบด้ วย 3 องค์ ประกอบ ที่จําเป็ นต้ อง
มี ในการบริ หารงานตามหลักธรรมภิบาล
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1. การบริหารงานอย่ างมีส่วนร่ วม
การบริ หารงานแบบมีสว่ นร่วม สามารถทําได้ โดย ผู้บริ หารสหกรณ์ต้องให้ ความสําคัญต่อ
การมีส่วนร่ วมของที มงาน เช่น การเปิ ดโอกาสให้ สมาชิก และผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องได้ แสดงความ
คิดเห็นหรื อนําเสนอแนวทางในการบริหารงาน
2. การบริหารงานแบบโปร่ งใส
การบริ หารแบบโปร่ งใสจํ าเป็ นต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับผลการดําเนินงาน ให้
สมาชิกได้ ทราบ รวมถึงพัฒนาช่องทางการรับรู้ขา่ วสารให้ กว้ างขวาง
3. การบริหารงานแบบมีความรั บผิดชอบ
การบริ หารงานแบบมีความรับผิดชอบ ผู้บริ หารควรสนับสนุนให้ สมาชิกกล้ าแสดงความ
คิดเห็น กล้ าร้ องเรี ยน และสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั สมาชิกได้ ว่า ปั ญหาที่ร้องเรี ยนหรื อร้ องทุกข์ จะ
ได้ รับการแก้ ไข โดยแสดงให้ เห็นว่าฝ่ ายบริ หารเห็นความสําคัญหรื อเอาใจใส่ต่อเรื่ องนี ้ จัดให้ มี
ระบบการรับเรื่ องราวร้ องทุกข์จากสมาชิก และมีกลไกหรื อผู้รับผิดชอบต่อข้ อร้ องเรี ยนหรื อร้ องทุกข์
ของสมาชิก
ข้ อเสนอแนะในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้ านนโยบาย และการบริ หาร
จัดการ
1. ผู้บริ หารต้ องกําหนดนโยบายเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาประชาธิปไตย และการสร้ างธรรมาภิ
บาลให้ เกิดขึ ้นในสหกรณ์ ผู้นําต้ องให้ ความสนใจ และมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างหลักธรรมาภิบาลให้ เกิดขึ ้น
ได้ สําเร็ จ
2. ผู้บริ หารควรส่งเสริ มสนับสนุนงานด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้ มีการบริ หาร
จัดการข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ ทันสมัย พร้ อมใช้ งานได้ อย่างสมบูรณ์แบบ
3. ผู้บริ หารต้ องนํานโยบายต่างๆ ไปปฏิบตั ิให้ เกิดเป็ นรู ปธรรม และผลักดันให้ เกิดผลสําเร็ จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ผู้บริ หารต้ องสนับสนุนให้ การศึกษาอบรมในเรื่ องประชาธิ ปไตย และธรรมาภิบาล แก่
เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ทกุ ระดับ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและสามารถนําไปปฏบัตจิ นบรรลุผลสําเร็จ
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ในปั จจุบนั นี ้ มีปัจจัยภายนอกอยู่ 2 ปั จจัย ที่มีส่วนสําคัญในการรวบรวมข้อมูลตัวชี ้วดั ธรรมาภิ
บาล ได้ แก่
1. ประการแรก ผู้บริ หารสหกรณ์ต้องมีความพยายามในการแก้ ไขปั ญหาจากข้ อร้ องเรี ยนที่
ได้ รับ ซึ่งข้ อร้ องเรี ยนส่วนมากกล่าวโทษในเรื่ องการทุจริ ตเป็ นอันดับแรก และการได้ รับความ
เชื่อมัน่ น้ อยที่สดุ
2. ประการที่สอง มุมมองของสังคมไทยเกี่ยวกับการทุจริ ตในแวดวงสหกรณ์ ภาพพจน์ของ
สหกรณ์เกี่ยวกับประเด็นนี ้ยังคงเป็ นภาพลบ ดังนันผู
้ ้ บริหาร และกรรมการต้ องตระหนักในเรื่ องนี ้ให้
มาก และให้ ความสําคัญกับการบริหารงานด้ วยความโปร่งใส และมีสํานึกรับผิดชอบอย่างเต็มที่
“ดังนั้ นจงร่ วมมือร่ วมใจกั นสร้ างภาพลั กษณ์ แห่ งความสําเร็ จ และเชื่ อมั่ นในระบบ
สหกรณ์ กลับคืนมาด้ วยหลักธรรมาภิบาล”
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ประวัติ

นายยงยุทธ เหล่ าพูลสุข
การศึกษา
 ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ การทํางาน
 สหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น
 สหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม
 สหกรณ์จงั หวัดสุโขทัย
 สหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
ตําแหน่ งงานปั จจุบัน สหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ป.ม.
 ทวีตยิ าภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 จักรพรรดิมาลา
แนวคิดในการปฏิบัตงิ าน และการบริหารงาน
คุณยงยุทธได้ ให้ แนวทางการบริหารงานเพื่อทําให้ สหกรณ์ จงั หวัดสามารถเสริมสร้ าง
ความแข็งแกร่ งของสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการไว้ ดงั นี ้
5 คุณสมบัตทิ ี่ต้องมีสาํ หรับผู้นําที่สามารถสร้ างเครื อข่ายแห่งคุณค่าได้ สําเร็จอย่างยังยืน
1. ลักษณะนิสยั
2. ความสามารถส่วนบุคคล
3. การมุง่ เน้ นที่ผลลัพธ์
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4. ทักษะด้ านการสร้ างมนุษยสัมพันธ์
5. เป็ นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถส่ วนบุคคล คือ
1. มีความรอบรู้ในเรื่ องงานด้ านสหกรณ์
2. มีความสามารถในการสานภารกิจขององค์กรให้ บรรลุผลสําเร็ จ
3. มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา แก้ ปัญหา
4. มีทกั ษะของการเป็ นมืออาชีพ การจัดระบบงาน ติดตามงาน
5. สร้ างโอกาสใหม่ได้ เกิดการพัฒนาในสหกรณ์
6. มีความสามารถในการขจัดปั ญหาที่เคยเกิดขึ ้น
7. มีความสามารถในการบริหารและการใช้ ข้อมูลอย่างเหมาะสม
การมุ่งเน้ นผลลัพธ์
1. มีความมุง่ มัน่ ผลักดันเป้าหมายที่ตงใว้
ั ้ ให้ สําเร็ จ
2. มีความรับผิดชอบไม่ละทิ ้งงาน
3. มีข้อมูลย้ อนหลังที่สามารถตรวจสอบผลได้
4. สนับสนุนให้ เกิดความคิดริ เริ่ มใหม่ ๆ
5. ดําเนินการอย่างรวดเร็ ว และจริงจัง
6. สร้ างความสมดุลระหว่างเป้าหมาย เพื่อความสําเร็ จอย่างเป็ นรูปธรรม
การสื่อสารอย่ างมีพลัง
1. มีความสามารถในการสร้ างความไว้ เนื ้อเชื่อใจ
2. มีความสนใจและห่วงใยผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เอาใจใสต่อการพัฒนาคนในชุมชนให้
เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถแก้ ปัญหาและพึง่ พิงตนเองได้
3. สนับสนุนการให้ ผ้ อู ื่นมีสว่ นร่วมอย่างทัว่ ถึงโดยต้ องพยายามให้ ผ้ เู ข้ ามามีสว่ มร่วมในแวด
วงสหกรณ์ได้
เข้ าใจถึงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงได้ และเห็นความจําเป็ นที่จะต้ องร่วมแรงร่วมใจ
กันคิด ร่วมใจกันทํา ร่วมใจกันสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในสหกรณ์อีกทังทํ
้ าให้ ผ้ มู ีสว่ นร่วมเกิด
ความผูกพันในความรับผิดชอบต่อกัน และข้ อสําคัญอย่างยิง่ อีกประการหนึง่ ก็คือ ผู้นําแห่งการ
สร้ างเครื อข่ายต้ องทํางานอย่างผู้ร้ ูจริ ง และมีผลงานเป็ นประจักษ์ ก่อนที่จะพูดอะไร และจะทํา
อะไรนันต้
้ องเริ่มจากการเรี ยนรู้เสียก่อน ต้ องมีสติ สติทําให้ เกิดปั ญญา ต้ องศึกษาก่อน เตรี ยม
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ก่อน ศึกษาแผนที่กระบวนการพัฒนา รวมถึงต้ องมีความอดทน มุง่ มัน่ ยึดธรรมะและความถูกต้ อง
รวมถึงมีความอ่อนน้ อมถ่อมตน เรี ยบง่ายประหยัด

ประวัติ

นางประภาจิต สว่ างพัฒนา
เกิดวันที่ 14 มีนาคม 2502
ที่จังหวัด

สุรินทร์

การศึกษา
 ปริ ญญาตรี การบริหารการเมือง การปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎรํ าไพพรรณี
 Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการค้ า
 ปริญญาโท MBA บริ หารการท่องเที่ยว/การตลาด ประเทศฝรั่งเศส (Axxmacele University)
ประสบการณ์ ทาํ งาน
 Managingdirecttor PPS. Splendor Service Company Limited
 Operation Manager Tourist and Transportations
 ประธานองค์กรการมีสว่ นร่วมภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จ.สมุทรปราการ
 ประธานเครื อข่ายเศรษฐกิจชุมชนพึง่ ตนเอง จ.สมุทรปราการ
 หัวหน้ าคณะทํางานภาคประชาชน ศูนย์อํานวยการเพื่อแก้ ปัญหาความยากจน จ.สมุทรปราการ
 ประธานโครงการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรทางคุณค่าเพื่อขจัดความยากจนอย่างยัง่ ยืน
 คณะกรรมการมูลนิธิสายใยชุมชน
 วิทยากรด้ านชุมชน และแก้ ปัญหาความยากจน แผนแม่บทชุมชนพึง่ พาตนเอง
ผลงานดีเด่ น
 ประกาศเกียรติคณ
ุ ด้ านการบริการและบริหารดีเด่น
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 ประกาศเกียรติคณ
ุ ด้ านสตรี ประชาธิปไตย
 ประกาศเกียรติคณ
ุ ด้ านอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
คุณประภาจิต สว่ างพัฒนา ผู้นําแห่งการพัฒนาชุมชนในท้ องถิ่น ที่ไม่เคยหยุดนิ่งกับ
การช่วยเหลือ สร้ างสรรค์สนับสนุนโครงการต่างๆที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน อาทิเช่น โครงการการ
ลงทุนเพื่อสังคม สํานักการลงทุนเพื่อทางสังคม SIF ซึง่ ดูแลด้ านเศรษฐกิจชุมชน สังคม การสร้ าง
อาชีพ รวมถึงผลักดันให้ เกิดโครงการหนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ โครงการการแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจนชุมชนแออัด เชื่อมโยงเครื อข่ายการจัดตังบ้
้ านมัน่ คง เพื่อชุมชน
แนวทางการบริหารงาน
คุณประภาจิต สว่างพัฒนา ประธานองค์กรการมีสว่ นร่วมภาคประชาชน จังหวัด
สมุทรปราการ
ผู้นําด้ านสังคมในการพัฒนาท้ องถิ่น ได้ กล่าวว่าการบริ หารจัดการ คน สังคม ชุมชน เข้ าด้ วยกันนัน้
้ างเต็มที่ เพื่อให้ เกิด
ต้ องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน และแรงกายแรงใจจากคนในชุมชนนันๆอย่
การเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร และก่อให้ เกิดความสัมพันธ์อนั แนบแน่นของคนในชุมชน ต้ องมี
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยูใ่ นชุมชน ซึง่ กระจัดจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ น
้ าไป
ระบบ เพื่อให้ ทกุ คนในชุมชนสามารถเข้ าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ร้ ู รวมทังนํ
ปฏิบตั ไิ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาชุมชนท้ องถิ่นนันต้
้ องเสริมและหนุนในหลายๆด้ านไม่
ว่าจะเป็ นด้ านสังคม การศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากรสิง่ แวดล้ อม รวมถึงการแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจนอย่างยัง่ ยืน โดยการนําระบบสหกรณ์มาปรับประยุกต์ใช้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของใน
หลวง ซึง่ จังหวัดสมุทรปราการให้ ความสําคัญกับการยกระดับความอยูด่ ีกินดีของประชาชนใน
พื ้นที่ จึงก่อให้ เกิดโครงการบ้ านมัน่ คง สําหรับประชาชนที่ขาดที่อยูอ่ าศัย ประชาชนที่เช่าบ้ านอยู่
กว่า 5 ปี แต่ยากจน สามารถที่จะเข้ าร่วมโครงการบ้ านมัน่ คงได้ และการลดประชากรแฝง เป็ น
เรื่ องสําคัญที่ต้องรี บแก้ ไข ทังการขยายเมื
้
อง การมีสว่ นราชการ สิง่ เหล่านี ้หากขาดการมีสว่ นร่วม
ภาคประชาชนการดําเนินงานจะไม่ประสบความสําเร็จ คุณประภาจิต เป็ นบุคคลที่มีความตังใจใน
้
การบริ หารงานอย่างจริ งจัง และเต็มที่ มีแนวทางการบริ หารหลัก 3 ประการหลักดังนี ้
1. ไม่มีสงิ่ อื่นใดที่ทําแล้ วไม่สาํ เร็จ ถ้ ามีความตังใจที
้ ่ดี และทํางานนันอย่
้ างรอบคอบ
โดยให้ ถงึ จุดหมายปลายทาง
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2. จงเป็ นผู้รับฟั งที่ดี เพื่อเป็ นข้ อมูลในการปฏิบตั แิ ก้ ปัญหาสิง่ ไหนดีควรปฏิบตั ติ าม สิง่
ไหนไม่ดี ควรปรับปรุงแก้ ไข และเป็ นคนที่มีความคิดที่ดี ปฏิบตั ดิ ี
3. มุง่ ทํางานพัฒนา ยกระดับการศึกษาประชาชนรากหญ้ า แก้ ไขปั ญหาความยากจน
และพึง่ ตนเองได้ โดยยึดหลักการสหกรณ์มาปฏิบตั ิ
แนวทางในการปฏิบัตใิ นการพัฒนาชุมชน
คุณประภาจิต สว่างพัฒนา เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับชุมชนอย่าง
ใกล้ ชิด มีสว่ นสร้ างเสริมความเข้ มแข็งของชุมชนให้ เกิดขึ ้น ซึง่ มีแนวทางดังต่อไปนี ้
้
ฐ แกน
1. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทังภาคเอกชนและภาครั
นําทุกระดับในพื ้นที่ เพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ
2. การนําเสนอปั ญหาที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ เพื่อให้ เกิดนโยบายในการจัดการ ขับเคลื่อนให้
เห็นเป็ นรูปธรรมมากยิง่ ขึ ้น
3. จังหวัดสมุทรปราการเป็ นจังหวัดที่มีปัญหาประชากรแฝงอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
จึงต้ องให้ มีการจัดการแก้ ไขปั ญหา เพื่อลดปั ญหาที่จะตามมา รวมถึงการแก้ ปัญหาความยากจน
การใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกัน ซึง่ ต้ องอาศัยความไว้ เนื ้อเชื่อใจของคนในชุมชนและประชากรแฝง เพื่อให้ เกิด
การทํางานอย่างคล่องตัวเพิม่ ขึ ้น
4. เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ เป็ นจังหวัดที่มีภาคอุตสาหกรรมเป็ นหลัก จึง
ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมค่อนข้ างสูง
จึงต้ องทําการแก้ ไขปั ญหาโดยการเริ่มจากความ
ร่วมมือจากชุมชนในการรักษาสิง่ แวดล้ อมเป็ นอันดับแรก
สว่างพัฒนา ได้ กล่าวว่าตนพร้ อมที่จะเป็ นตัวแทนของภาค
สุดท้ ายนี ้คุณประภาจิต
ประชาชนในการสะท้ อนปั ญหาสังคม ปั ญหาความยากจน และปั ญหาอื่นๆ ให้ ภาครัฐได้ รับรู้ และ
นําแนวทางนโยบายมาแก้ ไขปั ญหาต่างๆ โดยยึดหลักในการปฏิบตั งิ าน “รู้ปัญหาจริง ยึดหลัก
จริยธรรม คุณธรรม ทํางานทดแทนคุณแผ่ นดิน”
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คุณมงคลัตถ์ พุกะนัดด์
คุณมงคลัตถ์ได้ ก้าวเข้ ามาสูว่ งการสหกรณ์ตงแต่
ั ้ ยงั เรี ยนไม่จบ และด้ วยการเป็ น
คนที่มีความมุง่ มัน่ สูง มีความรักและศรัทธาในระบบสหกรณ์อย่างมาก อีกทังเป็
้ นคนที่ทํางาน
อย่างจริงจัง จึงส่งผลให้ ผลงานเป็ นที่เข้ าตา และยอมรับในวงการสหกรณ์ จนได้ รับความไว้ วางใจ
ให้ ดํารงตําแหน่งผู้จดั การสหกรณ์การเกษตรบางพลี จํากัด โดยในช่วงนันสหกรณ์
้
การเกษตรบาง
พลี จํากัด กําลังเผชิญกับปั ญหาด้ านการบริหารงานภายในอย่างมาก โดยเฉพาะยิง่ การทุจริต
การทํางานอย่างไม่โปร่งใส รวมถึงมีภาระหนี ้สินคัง่ ค้ างของสหกรณ์ จนทําให้ สมาชิกเกิดความไม่
ไว้ วางใจต่อสหกรณ์ คุณมงคลัตถ์ได้ ศกึ ษา ทบทวนปั ญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ ไขด้ วยความ
สุขมุ รอบคอบด้ วยอุดมการณ์ ยึดความซื่อสัตย์ สุจริ ต ยุตธิ รรม และมีคณ
ุ ธรรมประจําใจ
บริหารงานอย่างโปร่งใส กล้ าคิด กล้ าทํา กล้ าเสี่ยง กล้ ารับผิดชอบ จนสามารถแก้ ไขปั ญหาการ
ทุจริตภายในสหกรณ์ได้ สําเร็จ สามารถเรี ยกความศรัทธา และความเชื่อมัน่ ต่อระบบสหกรณ์ให้
กลับคืนมาอีกครัง้ และพลิกฟื น้ สถานการณ์ของสหกรณ์ที่ประสบภาวะขาดทุน มาเป็ นกิจการที่มี
กําไรได้ ในเวลาต่อมา จึงเป็ นบทพิสจู น์ได้ ชดั เจนว่าคุณมงคลัตถ์สามารถ เป็ นที่ไว้ วางใจของผู้คน
ทังในและนอกวงการสหกรณ์
้
และในการเลือกตังคณะกรรมการบริ
้
หารสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยในที่ประชุมใหญ่ที่ผา่ นมาในวันที่ 6 มกราคม 2549 สามารถผ่านการเลือกตังด้
้ วย
คะแนนเสียงท่วมท้ นให้ เข้ ามากําหนดนโยบาย ภารกิจ และปรับโครงสร้ างของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้ การบริ หารจัดการของฝ่ ายบริหารมีประสิทธิภาพ มองเห็นประสิทธิผลใน
อนาคตแห่งขบวนการสหกรณ์ไทย อีกทังยั
้ งมีความสามารถในการเป็ นแกนนําแห่งการเชื่อมโยง
เครื อข่ายทางคุณค่าในวงการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการได้ อย่างมีศกั ยภาพ นับเป็ นสิง่
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ที่นา่ ชื่นชม จึงสมควรนําแนวคิด และแนวปฏิบตั ขิ องคุณมงคลัตถ์มาศึกษา เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการบริ หารจัดการสหกรณ์ให้ ก้าวไกลต่อไป
แนวคิดในการบริหารงาน
คุณมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ มีแนวคิดในการบริหารงานโดยยึดมัน่ และถือปฏิบตั โิ ดยตลอด 3
ประการดังนี ้
 ความซื่อสัตย์เป็ นอาวุธสําคัญในการทํางานในวิถีทางแห่งสหกรณ์
 สหกรณ์จะไม่มีวนั โต ถ้ าอยูแ่ บบโดดเดี่ยว การเชื่อมโยงเครื อข่ายแห่งคุณค่าเป็ น
อาวุธที่สําคัญที่จะทําให้ สหกรณ์ก้าวไกล
 สหกรณ์จะเชื่อมโยงเครื อข่ายกับใครได้ อย่างยังยืนนัน้
จําเป็ นอย่างยิ่งที่สหกรณ์
จะต้ องพัฒนาตนเองให้ เข้ มแข็งและสามารถพึง่ พิงตนเองได้
แนวทางในการบริหารและจัดการหนีค้ ่ งั ค้ างในสหกรณ์
คุณมงคลัตถ์ ได้ ให้ แนวคิดในการแก้ ไขหนี ้ยุคใหม่ ที่ผ้ คู นในสังคมถูกหล่อหลอมด้ วยวัตถุ
นิยม จึงส่งผลให้ สมาชิกของสหกรณ์เกิดหนี ้สินล้ นพ้ นตัว และขาดวินยั ทางการเงินอย่างรุนแรงกว่า
ยุคใด ๆ ผู้บริ หารสหกรณ์จงึ ต้ องเปลีย่ นแนวทางการบริหารเสียใหม่ โดยมุง่ ทํางานเชิงรุก เพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมที่จะรับมือกับปั ญหาในด้ านต่างๆ ได้ อย่างมัน่ คง และเป็ นการหาทางป้องกัน
ปั ญหาไว้ ก่อนล่วงหน้ า ดีกว่ามาแก้ ไขปั ญหาภายหลัง โดยทัว่ ไปแล้ วธุรกิจพื ้นฐานของสหกรณ์
การเกษตร ประกอบไปด้ วยธุรกิจการซื ้อ - ขาย และบริการรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อยังนับเป็ นอีก
หนึง่ ธุรกิจที่สําคัญเพราะมีสว่ นช่วยสร้ างรายได้ และกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์
อย่างมากเลยก็วา่ ได้ แต่ปัญหาด้ านสินเชื่อในเรื่ องหนี ้ค้ างชําระนับเป็ นปั ญหาหนักอกของวงการ
สหกรณ์ ที่บง่ บอกถึงความอ่อนแอในแง่ของการบริหาร ซึง่ ปั ญหาส่วนใหญ่ที่พบเกิดจากสมาชิกกู้
ไปแล้ วไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตามข้ อตกลงที่ได้ กําหนดไว้ สําหรับการแก้ ปัญหาที่ทํากันในเบื ้องต้ น
เมื่อติดตามผลแล้ วพบปั ญหาผู้บริหารของสหกรณ์ได้ พยายามหาทางแก้ ไขหนี ้คัง่ ค้ างเฉพาะหน้ าไป
ก่อนด้ วยวิธีการต่าง ๆ ซึง่ ไม่ใช่การแก้ ปัญหาหนี ้ที่ถาวร เพราะในไม่ช้าปั ญหาหนี ้เหล่านันอาจจะ
้
สะสมทวีคณ
ู กลายเป็ นหนี ้สะสมก้ อนใหญ่ที่เรื อ้ รังได้
ดังนัน้ ผู้บริหารสหกรณ์ต้องหาวิธีแก้ ไข
ปั ญหาหนี ้อย่างเป็ นระบบ และยึดเป็ นแนวทางปฏิบตั สิ ืบทอดให้ สาํ เร็จ อาทิเช่น ก่อนให้ วงเงิน
เครดิต ต้ องมีการวิเคราะห์ กลัน่ กรอง พิจารณาทบทวนตามหลักการที่สหกรณ์ได้ กําหนดไว้ อย่าง
สมาชิกจะสามารถนําไปใช้ ได้ ถกู ต้ องตาม
เคร่งครัดจนมัน่ ใจว่าวงเงินที่ปล่อยให้ สมาชิกกู้ไปนัน้
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วัตถุประสงค์ และมีความสามารถในการชําระหนี ้ทังเงิ
้ นต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยได้ ตามระยะเวลา และ
เงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันได้ แน่นอน และเมื่อสหกรณ์ได้ อนุมตั วิ งเงินสินเชื่อแก่สมาชิกไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์จะต้ องมีการติดตามผล ประเมินผลการใช้ วงเงินกู้ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการป้องกันปั ญหาไว้ ลว่ งหน้ า และเพื่อตรวจสอบว่าสมาชิกได้ ใช้ วงเงินกู้
ถูกต้ องตามวัตถุประสงค์ที่ก้ ไู ปหรื อไม่ สําหรับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ต้องพร้ อมแสดงบทบาทของการ
เป็ นเพื่อนร่วมคิด มิตรร่วมทางในการให้ คําแนะนํา ให้ คาํ ปรึกษาแก่สมาชิกของสหกรณ์ เพื่อร่วมกัน
สร้ างและสานให้ การใช้ วงเงินเครดิตเป็ นประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่ าย
สาเหตุของการเกิดภาวะหนีค้ ่ งั ค้ าง
จากการสํารวจพบว่า สาเหตุของหนี ้คัง่ ค้ างในสหกรณ์เกิดจากหลากหลายสาเหตุด้วยกัน
้
ดจาก
อาทิเช่น ตัวสมาชิกผู้ก้ เู อง หรื ออาจเกิดจากระบบการบริหารงานของสหกรณ์ อีกทังอาจเกิ
ผลกระทบของสภาวะแวดล้ อมทังภายในและภายนอกสหกรณ์
้
อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจ
พบว่าสาเหตุสว่ นใหญ่ของหนี ้คัง่ ค้ างมักเกี่ยวข้ องกับการบริหารงานที่บกพร่องของผู้บริหารสหกรณ์
ดังเช่น
 ขาดการบริ หารจัดการที่ดี สหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการที่ไร้ ระบบ หรื อไม่เห็น
ความสําคัญของการสร้ างระบบการจัดการที่ดีให้ เกิดขึ ้น มักจะพบกับภาวะหนี ้คัง่ ค้ างได้ ง่าย อีกทัง้
อาจจะพบปั ญหาสมาชิกมิได้ ใช้ เงินที่ก้ ยู ืมมาทําธุรกิจหลักที่สร้ างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจที่อย่างแท้ จริง
แต่กลับนําเงินนันไปใช้
้
ผิดวัตถุประสงค์ อาทิเช่น นําเงินกู้สหกรณ์ไปใช้ ในรูปแบบของการให้ ก้ ยู ืม
เงินนอกระบบ โดยหวังผลกําไรจากอัตราดอกเบี ้ยที่คอ่ นข้ างสูง
 ความหละหลวมของสหกรณ์ ผู้บริหารสหกรณ์ที่ให้ ก้ ยู ืมเงินโดยมิได้ วิเคราะห์สนิ เชื่อ
อย่างละเอียดรอบคอบและครบถ้ วน รวมทังมิ
้ ได้ ตรวจสอบ หรื อคํานึงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ จริงของ
การกู้ยืม รวมทังขาดการติ
้
ดตามการใช้ วงเงินกู้ของสมาชิกอย่างใกล้ ชิด นานวันเข้ าจะพบว่า
สหกรณ์ของท่านจะมีปริมาณหนี ้คัง่ ค้ างสูงตามมาเสมอ ดังนันจึ
้ งขอฝากข้ อคิดในการบริหารหนี ้คัง่
ค้ างไว้ ดงั นี ้
ข้ อคิดในการบริหารหนีค้ ่ งั ค้ าง
 การจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็ น
สิง่ จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะส่งผลทําให้ การใช้ วงเงินกู้ของสมาชิกดําเนินไปอย่างถูกต้ องตาม
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมได้ ดี
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 ระบบบัญชี ระบบการเงินของสหกรณ์ ที่ไม่มีมาตรฐานและไม่มีประสิทธิภาพ มัก
ส่งผลให้ เกิดช่องโหว่ตอ่ การทําธุรกิจ ทําให้ การใช้ วงเงินกู้ของสมาชิกเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์
ได้ ง่ายขึ ้น
 สหกรณ์สว่ นใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการดําเนินการเจรจาต่อรองเพื่อ
ปรับปรุงแก้ ไขหนี ้คัง่ ค้ าง จึงควรมีการพัฒนาฝึ กอบรม เพื่อเตรี ยมบุคลากรรองรับงานด้ านนี ้ไว้
ล่วงหน้ า
 สาเหตุสาํ คัญของหนี ้เสียเกิดจากการพิจารณาวิเคราะห์สนิ เชื่อที่ไม่รัดกุม ดังนัน้
ความรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน จึงเป็ นเงื่อนไขสําคัญที่ต้องกระทําก่อนอนุมตั วิ งเงินสินเชื่อ
 ระบบฐานข้ อมูลที่ขาดประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้ เกิดหนี ้เสียได้ เสมอ เพราะขาด
รายละเอียดของสมาชิกอย่างไม่สมบูรณ์เพียงพอ
 สภาวะแวดล้ อมทังภายในและภายนอกมี
้
สว่ นสําคัญ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ
สมาชิกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกที่ดําเนินธุรกิจที่ตนเองไม่มีความถนัดและขาดประสบการณ์
ดังนันสหกรณ์
้
จําเป็ นต้ องแสดงบทบาทของการเป็ นเพื่อนร่วมคิดมิตรร่วมทาง
สามารถให้
คําปรึกษา และคําแนะนําที่ดีได้ ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากสภาวะแวดล้ อม
ภายนอกที่ปรับเปลี่ยน อาทิเช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การตลาด รวมทังนโยบายและ
้
มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของสมาชิกและสหกรณ์
แนวทางแก้ ไขปั ญหาหนีค้ ่ งั ค้ าง
1. ขันการวิ
้
เคราะห์อาการ ปั ญหา และต้ นตอของสาเหตุให้ พบ ส่วนใหญ่สาเหตุจากหนี ้คัง่ ค้ าง
เกิดได้ 3 ทาง ดังนี ้
สาเหตุที่เกิดจากปั จจัยภายนอก สาเหตุเหล่านี ้ยากที่จะควบคุมได้ อาทิเช่น ภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ภาวะการเมืองไม่สงบ หรื ออาจจะเกิดจากเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาไปอย่างไม่
หยุดยัง้ ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของสมาชิก
สาเหตุที่เกิดจากปั จจัยภายในของสมาชิก เช่น นําเงินกู้ไปใช้ ในทางที่ผิดจาก
วัตถุประสงค์ที่ขอกู้ หรื อสมาชิกขาดวินยั ทางการเงิน หรื อเกิดปั ญหาทางธุรกิจ หรือปั ญหา อาจ
เกิดจากนิสยั ส่วนตัว จึงส่งผลให้ ความสามารถในการชําระเงินกู้สะดุดลง
สาเหตุที่เกิดจากการบริหารงานของสหกรณ์ อาทิเช่น เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์วิเคราะห์
สินเชื่อหละหลวม ขาดประสบการณ์ ประมาทเลินเล่อ ไม่ซื่อสัตย์

129

2. ขันการพิ
้
จารณาหาแนวทางการแก้ ไข ซึง่ สามารถทําได้ 6 วิธีดงั นี ้
วิ ธีที่ 1 การขยายเวลาชําระหนี ้
การยินยอมให้ สมาชิกขยายเวลาการชําระหนี ้ จะช่วยบรรเทาปั ญหาการขาดสภาพคล่อง
จากการที่ต้องชําระหนี ้คืนในคราวเดียวกันเป็ นจํานวนมาก ดังนันหากมี
้
การกําหนดตารางการชําระ
หนี ้ใหม่ให้ มีการผ่อนชําระเป็ นงวด ๆ โดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี ้ของสมาชิก
เป็ นหลัก การผ่อนปรนด้ วยวิธีนี ้จะช่วยแก้ ไขปั ญหาหนี ้คัง่ ค้ างได้ ทางหนึง่
วิ ธีที่ 2 การปรับลดอัตราดอกเบีย้
ตามสัญญาเงินกู้ยืมเดิมที่ได้ จดั ทําขึ ้นระหว่างสหกรณ์ และสมาชิก มีการกําหนดดอกเบี ้ย
ไว้ ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาวะของเศรษฐกิจ หรื ออัตราเงินเฟ้อในขณะนัน้ ๆ อัตรา ดอกเบี ้ย
อาจทําให้ สมาชิกมีภาระด้ านต้ นทุนค่อนข้ างสูง จึงขาดความสามารถในการชําระดอกเบี ้ยตามที่ได้
ตกลงกันไว้ ดังนันหากมี
้
การปรับลดอัตราดอกเบี ้ยลงมาให้ อยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมกับสภาพทาง
เศรษฐกิจ และความสามารถในการจ่ายชําระของสมาชิก จะช่วยเสริมศักยภาพของสมาชิกได้ อีก
ทางหนึง่
วิ ธีที่ 3 การขยายระยะเวลาปลอดหนีเ้ งิ นต้นและ/หรื อดอกเบีย้
การขยายระยะเวลาการปลอดหนี ้ คือการผ่อนปรนให้ สมาชิกไม่ต้องชําระคืนเงินต้ น และ/
หรื อดอกเบี ้ยสําหรับช่วงเวลาหนึง่
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของสมาชิกได้ รับผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํา่ ทําให้ สมาชิกสามารถผ่อนคลายภาวะเงินตึงตัวได้ ในระดับหนึง่
วิ ธีที่ 4 การปรับลดเงิ นต้น และ/หรื อดอกเบีย้
การเลือกวิธีนี ้สมาชิกจะเป็ นฝ่ ายได้ รับประโยชน์มากตามเงื่อนไข
เพราะภาระหนี ้ของ
สมาชิกที่มีตอ่ สหกรณ์จะมีปริ มาณลดลง โดยทางปฏิบตั แิ ล้ วการปรับลดจะอยูใ่ นลักษณะของการ
ปรับลดดอกเบี ้ยค้ างรับมากกว่าการปรับลดเงินต้ น หรื อการปรับลดดอกเบี ้ยค้ างรับที่ยงั ไม่มีการ
บันทึกการรับรู้รายได้ มากกว่าการปรับลดดอกเบี ้ยค้ างรับที่มีการบันทึกการรับรู้รายได้ หรื อบางกรณี
อาจจะมีการปรับลดทังเงิ
้ นต้ นและดอกเบี ้ยค้ างรับ
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วิ ธีที่ 5 การชําระหนีบ้ างส่วนคืนทันที
สําหรับสมาชิกบางรายซึง่ มีการดําเนินธุรกิจและมีรายรับอย่างต่อเนื่อง จะสามารถใช้
เงื่อนไขข้ อนี ้ได้ ดี
วิ ธีที่ 6 สหกรณ์ รบั โอนทรัพย์มาเป็ นหลักประกัน
การโอนหลักประกันชําระหนี ้ เป็ นการแบ่งเบาภาระของสมาชิก ทําให้ ภาระหนี ้ลดลง
และสมาชิกมีภาระในการจ่ายชําระดอกเบี ้ยน้ อยลง
3. ขันการพิ
้
จารณาและตัดสินใจเลือกวิธีแก้ ไข ในขันนี
้ ้จะต้ องมีการเจรจากับสมาชิกที่มีหนี ้คัง่ ค้ าง
ให้ ยอมรับแนวทาง กติกา เงื่อนไขในการปฏิบตั ใิ ห้ ชดั เจนเสียก่อน โดยทุกฝ่ ายต้ องยินยอม
พร้ อมใจถือปฏิบตั ติ ามมติของกติกาและเงื่อนไขที่ได้ ตกลงกันใหม่
การเจรจาต่ อรองเพื่อการแก้ ไขปั ญหาหนี ้
การเจรจาต่อรองเพื่อแก้ ไขปั ญหาหนี ้ เป็ นเรื่ องที่ต้องระมัดระวัง จําเป็ นต้ องใช้
ศิลปะในการพูดคุยเพื่อสร้ างความเข้ าใจกับสมาชิกจนยินยอมพร้ อมใจปฏิบตั ติ ามกติกา
และ
เงื่อนไขใหม่เพื่อแก้ ไขปั ญหาหนี ้คัง่ ค้ างร่วมกันให้ บรรจุผลสําเร็จ ซึง่ ผู้เจรจาต่อรองจะต้ องเข้ าใจใน
กระบวนการดังต่อไปนี ้
1. Identification หมายถึงการพูดคุยสอบถามความต้ องการของสมาชิก เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลครบถ้ วนสมบูรณ์เพียงพอที่จะวิเคราะห์ได้ วา่ สมาชิกต้ องการอะไรกันแน่
้ ้ต้ องคํานึงว่า
2. Demonstration หมายถึงการเสนอข้ อเรี ยกร้ องของสหกรณ์แก่สมาชิก ทังนี
ประเด็นที่เจรจานี ้สามารถเอื ้อประโยชน์ตอ่ กันด้ วยเหตุและผลที่เหมาะสม และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
ด้ วย
3. Elimination หมายถึงการเจรจาต่อรองในแต่ละครัง้ อาจมีข้อเสนอปลีกย่อยมากมาย ควร
ตัดข้ อเสนอที่ไม่สําคัญออกไปก่อน เหลือแค่ประเด็นหลัก ๆ เพื่อง่ายต่อการนําไปสูข่ ้ อยุติ
4. Proof หมายถึงการพิจารณาถึงข้ อดีและข้ อเสนอแต่ละข้ อว่าแนวทางปฏิบตั นิ นั ้ ๆ มีความ
เป็ นธรรม และเอื ้อประโยชน์ตอ่ คูเ่ จรจามากน้ อยเพียงใด
5. Action หมายถึง การยอมรับข้ อเสนอของการเจรจาและทุกฝ่ ายพร้ อมนําไปปฏิบตั ิ
ด้ วยความเต็มใจ
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ศิลปการเจรจาต่ อรองเพื่อแก้ ไขปั ญหาหนีค้ ่ งั ค้ าง
นอกจากนี ้คุณมงคลัตถ์ ยังได้ ฝากศิลปะในการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ ไขหนี ้คัง่ ค้ างไว้
7 ประการดังนี ้
1. จงเริ่มต้ นเจรจากับสมาชิกด้ วยความเป็ นกันเอง พร้ อมที่จะเปิ ดใจรับฟั ง และให้ การ
ช่วยเหลือด้ วยความเห็นใจ
2. จงอธิบายเงื่อนไขในการปฏิบตั เิ พื่อแก้ ไขปั ญหาหนี ้คัง่ ค้ างแต่ละข้ อให้ ละเอียดและ
เกิดความกระจ่างชัดเป็ นที่เข้ าใจตรงกัน
3. จงยืดหยุน่ และพร้ อมปรับเปลี่ยนเงื่อนไขถ้ าจําเป็ น เพื่อช่วยให้ สมาชิกยืนหยัดอยูไ่ ด้
และสหกรณ์ไม่เสียหาย โดยใช้ หลักการ win:win เป็ นตัวตัง้
4. จงระมัดระวังในการให้ คํามัน่ สัญญา หากผู้บริหารสหกรณ์ไม่มนั่ ใจในเงื่อนไข และในทาง
ปฏิบตั มิ ีโอกาสเป็ นไปได้ น้อย ต้ องนํามาพิจารณาให้ รอบคอบจนมัน่ ใจเสียก่อนที่จะให้ ทงั ้ 2 ฝ่ าย
รับคําสัญญา
5. จงกําหนดจุดมุง่ หมายที่ต้องการในการเจรจาให้ ชดั เจน
6. จงสรุปข้ อยุติ แต่ละประเด็นพร้ อมรายละเอียดให้ ชดั เจน
7. จงจบการเจรจาต่อรองด้ วยมิตรไมตรี
นอกจากแนวทางการแก้ ไขหนี ้คัง่ ค้ างที่ผา่ นมาแล้ ว ผู้บริหารสหกรณ์ ควรหาทางปฏิบตั ิ
เพื่อเสริ มความเข้ มแข็งให้ กบั กิจการของสหกรณ์อีกทังเป็
้ นการป้องกันปั ญหาการเกิดหนี ้คัง่ ค้ างไว้
ล่วงหน้ าด้ วยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
วิธีการเสริมความเข้ มแข็งในกิจการของสหกรณ์ และเป็ นการป้องกันการเกิดหนี ้
คั่งค้ างไว้ ล่วงหน้ า

132

1. ผู้บริ หารสหกรณ์ต้องตระหนักถึงบทบาทและภาระหน้ าที่ของสหกรณ์ อาทิเช่นเป็ นแหล่ง
รวบรวมสินค้ า เพื่อการจัดซื ้อ และจัดจําหน่ายแก่สมาชิกโดยสินค้ าต่าง ๆ ต้ องจัดสรรให้ เป็ นไปตาม
ความต้ องการของสมาชิก เพื่อไม่ให้ สมาชิกต้ องไปหาซื ้อสินค้ าผ่านพ่อค้ าคนกลาง ซึง่ จะทําให้
สมาชิกมีต้นทุนสูงขึ ้น และมีรายได้ ลดลง และทําให้ สหกรณ์เสียโอกาส ดังนันการเป็
้
นแหล่ง
รวบรวมสินค้ าจะช่วยให้ เกิดอํานาจต่อรองสูง ส่งผลให้ สมาชิกได้ สนิ ค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ และดี ราคาถูก
ลง และได้ ปันผลเฉลี่ยคืนอีกด้ วย
2. ผู้บริหารสหกรณ์ต้องปลูกฝั งและให้ ความรู้แก่สมาชิกอยูต่ ลอดเวลาว่าการทําธุรกิจกับ
สหกรณ์มีผลดีอย่างไร เน้ นในเรื่ องผลประโยชน์ผลดีที่จะส่งผลต่อสมาชิกเป็ นหลัก หาทางเชื่อมโยง
เครื อข่ายทางธุรกิจ ทางสังคม ทางวิทยาการ กับคนในแวดวงสหกรณ์
3. ผู้บริ หารสหกรณ์ต้องพยายามส่งเสริมให้ ตนเองและทีมงานมีโอกาสในการพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสหกรณ์อื่น ๆ ซึง่ จะมีสว่ นช่วยให้ ทกุ คนที่อยูใ่ นแวดวงสหกรณ์ เกิด
มุมมองและแนวคิดใหม่ ๆ อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยนสินค้ าระหว่างสหกรณ์ การซื ้อขายสินค้ า
กันทุกภาค โครงการส่งเสริ มอาชีพ รวมถึงการหาช่องทางการเพิ่มรายได้ แก่สมาชิก เป็ นต้ น
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คลังสมองดีเด่นด้ านการพัฒนาองค์กร และด้ านการพัฒนาบริหารทรัพยากรมนุษย์
จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด ปี 2534
วิทยากรอิสระ
ปั จจุบนั
เลขที่ 52/40 เบเวอร์ รี่ทาวเวอร์ ชัน้ 7 สุขมุ วิท 11 กทม.10
ที่อยู่
เลขที่ 80 /908 ซ. 38 หมูบ่ ้ านทิพวัลย์ สําโรง สมุทรปราการ 10270
โทร.0-2394-0799 มือถือ 0-1610-0160, 0-9314-4444
2.นายถวัลย์
คล้ ายมงคล
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม (วิศวกรรมโยธา) สถาบันราชมงคลเทคโนโลยี
การศึกษา
ประสบการณ์ งานควบคุมการสํารวจและออกแบบก่อสร้ าง
อาจารย์พิเศษ หมวดวิชาพฤติกรรมองค์กรและการพัฒนาทีมงาน
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ปั จจุบนั

นายช่างชลประทาน ระดับ 6 กรมชลประทาน ปากเกร็ด

3.นางสุภา พรสุธี
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ
การศึกษา
ประสบการณ์ บริหารและจัดการงานอบรมและสัมมนาและการศึกษา
เจ้ าพนักงานธุรการ ระดับ 5 โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ปั จจุบนั
4.นางสาวเหมือนฝั น
มูลศรี แก้ ว
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การศึกษา
ปริญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการบริหารการจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประสบการณ์ งานวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์”
ของสมาคมธนาคารไทย
เจ้ าหน้ าที่บริ หารสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด มหาชน สํานักงานใหญ่
ปั จจุบนั
5.นางสาวฤมล คงน้ อย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วนศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษา
ประสบการณ์ งานรวบรวมข้ อมูลเพื่อการวิจยั ด้ านป่ าไม้ และด้ านชุมชน
ประสานงานด้ านการจัดอบรมแก่เครื อข่ายสหกรณ์
เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมสหกรณ์ ระดับ 3 สถาบันฝึ กอบรมสหกรณ์
ปั จจุบนั
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
6.นางสาวอรนุช กันภัย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษา
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
ประสบการณ์ บริหารจัดการงานฝึ กอบรม / ด้ านการเงิน /ด้ านเลขานุการ
ประสานงานด้ านการจัดอบรมแก่เครื อข่ายสหกรณ์
หัวหน้ าฝ่ ายฝึ กอบรมสหกรณ์นอกภาคเกษตร
ปั จจุบนั
7.นางสาวพิณผกา ทองกระโทก
ปริญญาตรี บริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
การศึกษา
ปริญญาโทบริหารจัดการ มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ (กําลังศึกษา)
ประสบการณ์ บริหารจัดการงานฝึ กอบรม / ด้ านการเงิน /การเจ้ าหน้ าที่
เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมสหกรณ์ ระดับ 3 สถาบันฝึ กอบรมสหกรณ์
ปั จจุบนั
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

135

8. คุณเตือนจิตต์ วนะไชยเกียรติ
ั ฑิต เนติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
วิทยากรด้ านสหกรณ์
ปั จจุบนั

9. คุณศศิธร เชี่ยวชาญกิจการ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎระยอง
การศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
องค์กรอิสระ
ปั จจุบนั
10. นางสาวชุติกาญจน์ ไกรสิน
ั ฑิต (วนศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ประสบการณ์ งานรวบรวมข้ อมูลเพื่อการวิจยั ด้ านป่ าไม้ และด้ านชุมชน
ประสานงานด้ านการจัดอบรมแก่เครื อข่ายสหกรณ์
เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมสหกรณ์ ระดับ 3 สถาบันฝึ กอบรมสหกรณ์
ปั จจุบนั
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ทีมพันธมิ ตรร่ วมโครงการวิ จยั สําหรับวิ จยั จังหวัดสมุทรปราการ
1. นายอมรชัย ตันหยงมาศ
เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มสหกรณ์ ระดับ 7
ปั จจุบนั
2. นายวิชิต นวลชื่น (ผู้ช่วยวิจยั )
หัวหน้ ากลุม่ ส่งเสริ มและบริหารจัดการสหกรณ์
ปั จจุบนั
3. นายจํารัส สุภาเสน
เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มสหกรณ์ ระดับ 7
ปั จจุบนั
4. นายนรินทร์ ยิ ้มสรวล
หัวหน้ าพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ปั จจุบนั
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บันทึกข้ อตกลงร่ วม “เครือข่ ายทางการเงิน”
คณะกรรมการได้ ตกลงจะให้ ความร่ วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ ด้ จัดทําขึน้ ให้ ประสบความสํ าเร็จ โดยได้ ร่วมลงนามต่ อกัน ณ วันที่ 13 ก.ค. 2549
วิสัยทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่ วมมือที่ยงั่ ยืน มุ่งเน้นการเชื่อมโยงธุรกิจและเพิ่มคุณค่าทางการเงินรวมถึงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกเครื อข่าย
ผู้รับผิดชอบแผนงานได้ แก่ คณะกรรมการเครื อข่ ายทุกคน
เป้ าความสําเร็ จที่ตอ้ งการบรรลุผล
ลําดับ
แหล่ง
กิจกรรมที่จะนําสู่ความสําเร็ จ
ที่
แผนงาน
งบประมา
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
ระยะเวลา
(ระบุวธิ ีการ)
49 50 51 ณ
1
แผนงานสร้าง
จัดประชุมเพื่อสร้างความคุน้ เคยและความผูกพันทางใจต่อกัน
- ผูน้ าํ เครื อข่าย “มีภาระใจและมี ต.ค
“พันธมิตรที่รู้ใจ”
ความจริ งใจต่อกัน”
ทําข้อตกลงร่ วมเพื่อการระดมทุนและการรับฝากระหว่างสมาชิกของเครื อข่าย
ยอดรวมการรับฝาก
ส.ค
2
แผนงาน
= 27.5 ล้านบาท
“ระดมทุนเพื่อการรับ
ฝาก”
3.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารื อเกี่ยวกับการจัดทําแผนการพัฒนาความรู ้แก่ - ผูน้ าํ เครื อข่ายมีความรู้ และ
สมาชิก
3
แผนงาน
ความสามารถในการบริ หาร
เครื อข่าย
“สร้างคลังแห่ งปัญญา ผูน้ าํ สหกรณ์เรื่ อง “ทิศทางการบริ หารการเงินในยุคโลกเปลี่ยนแปลง”
3.2 นําสนอแผนงานการฝึ กอบรมประจําปี ต่อคณะกรรมการดําเนินการของ
จัดการด้านการเงิน
ร่ วมกัน
ในธุรกิจการเงิน”
สหกรณ์ เพื่อขอความเห็นชอบ
- ลดต้นทุนในการบริ หารทาง
ลงทุน
3.3 ประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายทางการเงิน เพื่อขอมติในด้านงบประมาณ
การเงิน
3.4 ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินงาน
-ทุนเรื อนหุน้ เพิ่มขึ้น
3.5 พิจารณาหารู ปแบบการฝึ กอบรม (ด้วยวิธีการดูงาน การแลกเปลี่ยน
-ลดความผิดพลาดในการอนุมตั ิ
ประสบการณ์กบั ผูบ้ ริ หารที่ประสบความสําเร็ จจากสถาบันการเงินอื่นๆ)
เงินกูต้ ามวัตถุประสงค์
4
แผนการปรับปรุ งการ ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับปรุ งรู ปแบบการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ -มีระบบการจัดสวัสดิการแก่
สมาชิกเครื อข่ายอย่างเป็ นธรรม
จัดการด้านสวัสดิการ ให้มีความเหมาะสม และเป็ นธรรมแก่สมาชิกเครื อข่าย โดยยึดหลัก “เครื อข่าย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ แห่งการเกื้อกูลและเอื้ออาทร”
ที่ดีแก่สมาชิกเครื อข่าย

พันธมิตร
หนุนเสริ ม
-สมาชิก
เครื อข่าย
-สกจ.
-สมาชิก
เครื อข่าย
สสท.
สกจ.
สมุทรปรา
การ

- สกจ.
- สมาชิก
เครื อข่าย
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พันธะสั ญญาข้ อตกลงร่ วม “เครือข่ ายความร่ วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ”
คณะกรรมการได้ ตกลงจะให้ ความร่ วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ ด้ จัดทําขึน้ ให้ ประสบความสํ าเร็จ โดยได้ ร่วมลงนามต่ อกัน ณ วันที่ 13 ก.ค. 2549
วิสัยทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่ วมมือระหว่างเครื อข่ายสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการและเครื อข่ายกลุ่มอาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมุ่งเน้นการส่ งเสริ มอาชีพเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิกเครื อข่าย
ผู้รับผิดชอบแผนงานได้ แก่ คณะกรรมการเครื อข่ ายทุกคน
ลําดับ
กิจกรรมที่จะนําสู่ความสําเร็ จ
เป้ าความสําเร็ จที่ตอ้ งการบรรลุผล
แหล่ง
ที่
แผนงาน
(ระบุวธิ ีการ)
งบประมาณ
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
ระยะเวลา
49 50 51
-จาก CEO
1.1.ติดต่อขอใช้สถานที่และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ+เอกชนเพื่อเป็ นจุดขาย 1.มีตลาดถาวรเพื่อการจัดจําหน่าย ธ.ค.
1
แผนงาน
สิ นค้าในประเทศ
ซึ่ งกําลังอยู่
ที่ถาวร
“การจัดหาตลาด
ระหว่าง
1.2.ขอการสนับสนุนด้านสถานที่ จาก CEO เพื่อการจัดแสดงสิ นค้า ประจําดือน 2. มีแหล่งแสดงสิ นค้า
ถาวรทั้งในและ
พิจารณา
1.3 จัดทําโปรแกรมประจําปี เพื่อประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น
ต่างประเทศ”
ประจําเดือนที่แน่นอน
อนุมตั ิ
และวิทยุชุมชนให้ทราบถึงกิจกรรมและแหล่งจัดจําหน่าย
3. สมาชิกเครื อข่ายมีรายได้ที่
1.4 ประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อขอรับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสิ นค้า แน่นอนและเพิ่มขึ้น
และแหล่งผลิต/จัดจําหน่าย ในจังหวัดสมุทรปราการเพื่อขยายช่องทางการตลาด
ผ่าน web site
- ผูน้ าํ เครื อข่ายมีความรู ้ และมี
2
แผนงาน
2.1.ประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายเพื่อจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ประจําปี
คณะกรรมกา
ความสามารถในเชิงธุรกิจ
“การส่ งเสริ มอาชีพ” 2.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการฝึ กอบรมตามแผนการเรี ยนรู้ประจําปี
รเครื อข่ายมี
หลักสูตร “การสร้างคุณค่าและ-ความเข้มแข็งทางธุรกิจ”
มติให้ทุก
2.3 ลงมือปฏิบตั ิตามแผนการเรี ยนรู ้ประจําปี
เครื อข่าย
2.4 ติดตามผล ประเมินผล และสรุ ปรายงานผล ต่อคณะกรรมการ
พันธมิตรร่ วม
ลงทุน
2.5 ประสานงานกับสมาชิกเครื อข่าย เพื่อจัดกิจกรรม ในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ - ลดต้นทุนการด้านการขนส่ ง
สิ นค้าไปยังแหล่งจัดจําหน่าย
จากสมาชิก และจัดส่ งไปสู่ตลาดถาวร

พันธมิตร
หนุนเสริ ม
- สถาน
ประกอบการ
ของภาครัฐและ
เอกชน
- CEO

-สกจ.
-สมาชิก
เครื อข่าย
- สถาบัน
พัฒนาฝี มือ
แรงงานภาค 1
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3

4

แผนงาน
“การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่สมาชิก
เครื อข่าย”
แผนงาน
“การจัดการความรู ้
เพื่อการศึกษา และ
พัฒนาตนเอง”

3.1 ประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายเพื่อกําหนดรู ปแบบของสวัสดิการให้
ครอบคลุมและเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนแก่สมาชิกเครื อข่าย
3.2 สรุ ปรู ปแบบของสวัสดิการเพื่อนําเสนอผูท้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในหลักการ
3.2 นําผลสรุ ปที่ผา่ นการเห็นชอบแล้วไปผลักดันให้สาํ เร็ จเป็ นรู ปธรรม
4.1 ประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายเพื่อขอมติในการจัดอบรมKnowledge
Management แก่ผนู้ าํ เครื อข่าย
4.2 ดําเนินการจัดฝึ กอบรม Knowledge Management
4.3 สรุ ปผลเกี่ยวกับ แนวคิดและแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ อง Knowledge
Management
4.4. ตรวจสอบผลเกี่ยวกับความเข้าใจของคณะกรรมการในกระบวนการจัดทํา
Knowledge Management
4.5 ขยายผลการจัดทํา Knowledge Management
4.6 จัดหาทีมงาน ร่ วมกันจัดทํา “คู่มือเพื่อการศึกษา”
4.7 ดําเนินการจัดอบรม KM โดยเชิญ ดร.อนงค์วชิ ญา สารี บุตร/
ดร.สุ ขมุ รัฏฐ์ สารี บุตร/ นายวิฑูรย์ แนวพานิช / นายมงคลัดถ์ พุกกะนัดด์ มาเป็ น
วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์
4.8 จัดทําคู่มือเพื่อการศึกษาเรื่ อง “การบริ หารและการจัดการสหกรณ์/องค์กรภาค
ประชาชนเชิงสร้างสรรค์”

สมาชิก
- สมาชิกเครื อข่ายได้รับการ
เครื อข่าย
จัดสรรสวัสดิการในด้านต่างๆ
ร่ วมกันลงทุน
อย่างครอบคลุม
- สมาชิกเครื อข่ายมีคุณภาพชีวติ ที่
ดีข้ ึน
ทีมวิจยั
- คณะกรรมการเครื อข่ายมีความรู้ ส.ค
จังหวัด
ความเข้าใจ แนวคิด และแนวทาง
สมุทรปรากา
ปฏิบตั ิเรื่ อง KM
ร และสมาชิก
- ผูน้ าํ เครื อข่าย มีความเข้าใจและ
เครื อข่ายร่ วม
เห็นความสําคัญ โดยอนุมตั ิให้จดั
ลงขัน
ฝึ กอบรมเรื่ องKM
- มีคู่มือไว้ใช้เพื่อการศึกษา 1 เล่ม ต.ค.
มีคู่มือ ไว้ใช้เพือ่
เรื่ อง “การบริ หารและการจัดการ
การศึกษาเพิ่ม2เล่ม
สหกรณ์/องค์กรภาคประชาชน
เชิงสร้างสรรค์”
- มีคู่มือไว้ใช้เพื่อการศึกษา เพิ่ม
อีก 1 เล่ม เรื่ อง การบริ หารจัดการ พ.ย.
มีคู่มือ ไว้ใช้เพือ่
หนี้คงั่ ค้างของสหกรณ์
การศึกษาเพิ่ม2เล่ม

สสท.
สกจ.

- สกจ.
- สมาชิก
เครื อข่าย
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พันธะสั ญญาข้ อตกลงร่ วม “เครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชนจังหวัดสมุทรปราการ”
คณะกรรมการได้ ตกลงจะให้ ความร่ วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ ด้ จัดทําขึน้ ให้ ประสบความสํ าเร็จ โดยได้ ร่วมลงนามต่ อกัน ณ วันที่ 13 ก.ค. 2549
วิ สยั ทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่วมมือที่ยง่ั ยืน มุง่ เน้ นการส่งเสริมอาชีพและการสร้ างงานให้ แก่ประชาชนในชุมชน โดยยึดแนวคิดพึง่ พิงตนเองเป็ นสําคัญ รวมถึงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการแก่ผ้ นู ําชุมชน
ผู้รับผิดชอบแผนงานได้ แก่ คณะกรรมการเครื อข่ ายทุกคน
ลําดับ
ที่
1

2

แผนงาน

กิจกรรมที่จะนําสู่ความสําเร็ จ
(ระบุวธิ ีการ)

1.1 ประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายเพื่อพิจารณาหาแนวทางพัฒนาระบบการ
จัดการธุรกิจแบบครบวงจรรวมถึงการเป็ นศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตของ
ชุมชนสู่ผบู้ ริ โภคโดยตรง
1.2 นําผลสรุ ปมาแจ้งแก่สมาชิก เพื่อถือปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ
เครื อข่าย
2.1 ประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายเพื่อขออนุมตั ิในหลักการ การจัดอบรม
แผนงาน
ความรู้เรื่ อง “วิสาหกิจชุมชนกับการพึ่งพิงตนเองอย่างมีศกั ดิ์ศรี ”
“การอบรมความรู้
เรื่ องวิสาหกิจชุมชน” 2.2 จัดทําโปรแกรมการอบรม
2.3 ทําบันทึกขอการสนับสนุนด้านวิทยากรจากคณะอนุกรรมการส่ งเสริ ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
2.4 ดําเนิ นการฝึ กอบรม
2.5 สรุ ปผลและรายงานผลการฝึ กอบรม

แผนงาน
“การจัดการธุรกิจที่
ครบวงจร”

เป้ าความสําเร็ จที่ตอ้ งการบรรลุผล
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
ระยะเวลา
49 50 51
-เพิ่มประสิ ทธิภาพด้านการจัดการ ต.ค.
ธุรกิจ
-ลดต้นทุนในการผลิต

พ.ย.
- ประชาชนในชุมชน
อ.บางบ่อ และอ.เมือง จํานวน200
คนมีความรู ้เรื่ องวิสาหกิจชุมชน
และมีแนวคิดที่ดีและถูกต้องต่อ
การพึ่งพิงตนเองเป็ นสําคัญ

แหล่ง
งบประมาณ

พันธมิตร
หนุนเสริ ม

ลงขันร่ วมกัน - สถาน
ระหว่างผูน้ าํ ประกอบการ
ของภาครัฐ
เครื อข่าย
และเอกชน
- CEO
กรมส่ งเสริ ม -กรม
ส่ งเสริ ม
วิสาหกิจ
วิสาหกิจ
ชุมชน
ชุมชน
สนับสนุน
ด้านวิทยากร
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แผนงาน
“การส่ งเสริ มอาชีพ
และการสร้างงาน”

3.1 สํารวจปริ มาณคนว่างงานในเขต อ.บางปอ และอ.เมือง
3.2 จัดทําบันทึกขอการสนับสนุนด้านวิทยากรในงานอาชีพด้านต่าง ๆ
3.3 จัดอบรมและฝึ กทักษะงานอาชีพแก่ประชาชน โดยเปิ ดโอกาสให้
ผูด้ อ้ ยโอกาสและประชาชนที่สนใจเข้าร่ วมทํางานในวิชาชีพที่สนใจ

แผนงาน
“การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
บริ หารจัดการธุรกิจ
แก่ผนู ้ าํ ชุมชนและ
ผูป้ ระกอบการอิสระ
ในชุมชน”

4.1 รวบรวมรายชื่อผูน้ าํ ในเขต อ.บางบ่อ และอ.เมือง
จัดกลุ่มและส่ งรายชื่อประสานงานไปที่ “โครงการส่ งเสริ มการบริ หารจัดการ
วิสาหกิจชุมชน” เพื่อจัดการฝึ กอบรมให้แก่ผนู ้ าํ
4.3 ติดตามผลการฝึ กอบรมและรายงานต่อคณะกรรมการ

- ได้จาํ นวนข้อมูลผูว้ า่ งงานในขต
อ.บางบ่อ และอ.เมือง
- ลดอัตราคนว่างงานลง 25%
- ประชาชนมีอาชีพหลักและ
อาชีพเสริ มที่มนั่ คง
- ผูน้ าํ ชุมชนมีความรู้และมี
ความสามารถด้านการบริ หาร
จัดการธุรกิจ

-สถาบันฝึ ก
วิชาชีพ
สถาบัน
พัฒนาฝี มือ
แรงงานภาค1

ธ.ค.

ธ.ค.

กรมส่ งเสริ ม
วิสาหกิจ
ชุมชน

- สกจ.
- สมาชิก
เครื อข่าย
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พันธะสั ญญาข้ อตกลงร่ วม “เครือข่ ายทางสั งคม”
คณะกรรมการได้ ตกลงจะให้ ความร่ วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ ด้ จัดทําขึน้ ให้ ประสบความสํ าเร็จ โดยได้ ร่วมลงนามต่ อกัน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2549
วิสัยทัศน์ เป็ นองค์กรแห่งความร่ วมมือที่ยงั่ ยืน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาของชุมชน ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงการขยายเครื อข่ายให้
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนของชุมชนในทุกพื้นที่
ผู้รับผิดชอบแผนงานได้ แก่ คณะกรรมการเครื อข่ ายทุกคน
ลําดับ
กิจกรรมที่จะนําสู่ความสําเร็ จ
เป้ าความสําเร็ จที่ตอ้ งการบรรลุผล
แหล่ง
ที่
แผนงาน
(ระบุวธิ ีการ)
งบประมาณ
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
ระยะเวลา
49 50 51
มี.ค.
1.1 จัดตั้งคณะทํางานดูแลประสานงานโครงการบ้านมัน่ คง
-ได้ขอ้ มูลประชาชนขาดที่อยู่
1
แผนงาน
1.2 สํารวจพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล “ประชาชนขาดที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง” อาศัย 1,876 ครอบครัว
“การมีส่วนร่ วมใน
การแก้ปัญหาด้านที่ 1.3 จัดทําโครงการ เพื่อนําเสนอปั ญหา แนวทางแก้ไขโดยร่ วมผลักดันด้วย สามารถจัดสรรให้ประชาชนใน
อยูอ่ าศัย”
พลังเครื อข่าย เพื่อนําปัญหาของชุมชนไปสู่ ปัญหาเชิงนโยบายในระดับ ชุมชนมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง
ได้จาํ นวน 200 ครอบครัว มี
จังหวัด
สมาชิกรวม
766
คน
ประกอบด้วย
- ครอบครัวผูด้ อ้ ยโอกาส =125
ครอบครัว
- ครอบครัวผูจ้ ดทะเบียนคนจน =
35 ครอบครัว
- ครอบครัวผูข้ าดที่ดินทํากินที่อยู่
อาศัย= 25 ครอบครัว
-ครอบครัวขยาย 15 ครอบครัว

พันธมิตร
หนุนเสริ ม
- CEO
- พอช.
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แผนงาน
“การมีส่วนร่ วมใน
การสร้างอาชีพบน
วิถีทางสหกรณ์”

2.1 ประสานงานกับ สหกรณ์จงั หวัด เพื่อการจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นสหกรณ์
บริ การชุมชนนางนวลร่ วมพัฒนา
2.2 จัดทําแผนการอบรมความรู ้แก่ผนู้ าํ และสมาชิกของโครงการนําร่ องเรื่ อง
หลักการ คุณค่า ของขบวนการสหกรณ์
2.3 จัดทดสอบความรู้ เรื่ องหลักการคุณค่าขบวนการสหกรณ์ แก่ผนู้ าํ และ
สมาชิกในโครงการนําร่ อง รวม 135 คน
2.4 จัดเวทีประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วม
โครงการนําร่ องบ้านมัน่ คงชุมชนนางนวลร่ วมพัฒนาฯ ซึ่ งสมาชิกจะต้องยึด
แนวปฏิบตั ิบนวิถีทางแห่งสหกรณ์

3

แผนงาน
“การมีส่วนร่ วมใน
การแก้ไขปัญหา
สิ่ งแวดล้อม”

3.1 จัดประชุมเพื่อปลุกจิตสํานึกด้านการรักษาสภาพแวดล้อม แก่สมาชิก
เครื อข่าย ในอ.บางพลี กิ่งอ.บางเสาธง อ.เมือง อ.พระสมุทรเจดีย ์
3.2 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ “ชุมชนคนรักษ์คูคลอง”
3.3 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมปลูกป่ าชายเลน
3.4 รณรงค์ให้ประชาชนปั กไม้ลวกกั้นป้ องกันชายฝั่งทะเลพังทลาย

มิ.ย.
กลุ่มออมทรัพย์นางนวลร่ วม
พัฒนาสามารถจัดตั้งเป็ น
สหกรณ์จดทะเบียนประเภท
“บริ การ” ในเดือนพ. 2549
- ผล Pretest ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
22.53%
- ผล Post test 76.79%
-สรุ ปผลมีความรู้เพิ่มขึ้น 54.26%ผล Pretest ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
22.53%
- ผล Post test 76.79%
- สรุ ปผลมีความรู้เพิ่มขึ้น 54.26%
-สมาชิกของเครื อข่ายมีส่วนร่ วม ธ.ค.
ในโครงการต่างๆ จํานวน 567 คน
- เทนํ้าจุลินทรี ยร์ วม 7 คลอง
- ได้พ้นื ที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 40ไร่ เม.ย
-ได้แนวกําแพงไม้ลวกยาว 6 กม.

- สกจ.
- สกว.

-อบต./อพช./
เทศบาลตําบล/
สาธารณสุ ข
จังหวัด/ชมรม
สิ่ งแวดล้อม.....

